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Anotace
Ve své práci SOČ jsem se zabýval chřipkovým onemocněním a onemocněním způsobeným
respiračně syncytiálním virem. Práce se zaměřuje především na molekulárně genetickou
diagnostiku jednotlivých typů virů, kteří jsou původci těchto onemocnění. Svou práci jsem
rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem přiblížil jednotlivé typy
virů, jejich strukturu, obalové glykoproteiny, historický výskyt epidemií a pandemií,
průběh, prevenci a léčbu chřipky a v neposlední řadě možnosti diagnostiky. V praktické
části jsem popsal použité vybavení, dále princip a senzitivitu Xpert FLU/RSV testu pro
přístroj GeneXpert® a výsledky vyšetření jednotlivých pacientů. Tyto výsledky
generované přístrojem jsem porovnal v závěrečné diskusi s klinickým hodnocením
obvodního lékaře a všechny získané poznatky shrnul v závěru.

Klíčová slova
Chřipka, RSV, GeneXpert®, Molekulárně genetická metodika

Annotation
The aim of this student work is to describe common respiratory diseases caused by
Influenza virus and Respiratory syncytial virus. The study is mainly focused on molecular
genetic methodology of particular types of viruses, which are known as initiators of these
diseases. The study has two main parts. The theoretical one and the practical part. Types of
viruses, their glycoproteins, historical aspects as epidemics and pandemics, progress,
prevention, care and the possibilities of the diagnostics are described in the theoretical part.
The used equipment, principle and sensitivity of the test and the Genexpert® device itself
is described in the second part of this student work. Results of patient tests and their clinical
correlations are discussed as well as all gained findings are summarized at the end.

Keywords
Influenza, RSV, GeneXpert®, Molecular genetic methodology
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Úvod
Na chřipku je ve společnosti nahlíženo ze dvou úhlů. První skupina lidí nepřipisuje chřipce
zásadní význam a považují ji spíše za banální onemocnění, které srovnávají s angínou či
nachlazením. Druhá skupina je naopak díky médiím a svému zájmu blíže informována a
seznámena s jeho závažností, které můžeme doložit výskytem různě rozsáhlých epidemií,
pandemií a každoročním počtem zemřelých. Právě díky téměř každoročně probíhajícím
epidemiím se s chřipkou setkal skoro každý. To byl také jeden z důvodů, proč jsem si jako
předmět svého zájmu stanovil chřipkové viry, které jsou častými sezonními původci
respiračních onemocnění.
Téma molekulárně genetické diagnostiky jsem si vybral proto, že rychlá a přesná
diagnostika hraje velmi důležitou roli při určování co nejefektivnější léčby pacientů a do
budoucna budou molekulárně genetické metody stále více využívané i v primární medicíně.
Jedná se o otázku velmi aktuální a diskutovanou nejen odbornou veřejností v rámci
světových mikrobiologických konferencí, ale i širokou laickou veřejností a médii.
Cílem této středoškolské odborné práce bylo ověřit využití jedné z možností rychlé
molekulárně genetické diagnostiky v praxi, a to pomocí přístroje GeneXpert®. Dále jsem
měl možnost srovnat takto získané výsledky s lékařem stanoveným klinickým obrazem
pacienta, kdy jsem se snažil dokázat, že tyto rychlé a přesné diagnostiky mohou být dobrým
pomocníkem nejen při stanovení přesné léčby, ale také při předepisování léčiv.
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1. Teoretická část
1.1. Chřipka a základní informace o ní
1.1.1. Pojem chřipky
Slovo chřipka je už od prvního pohledu typicky českého původu. Jeho základ má zřejmě
původ ve slově chřípěti, které označovalo chraptění či sípání. V ruské historii existovala
podoba slova chrip, odkud se dále rozšířila do němčiny, jako označení grippe. Po několika
desítkách let byla opět přejata zpět do Ruska a Polska, kde vzniká pojem gripp v ruštině a
gripa v polštině. Ve valné většině ostatních zemí Evropy je chřipka známá pod pojmem
influenza, který je překládán jako vlévání, vtékání nebo tečení. Spojitost mezi překlady a
chřipkou si vysvětlujeme jejím šířením. [1]

1.1.2. Základní charakteristika chřipky
Chřipka je akutní infekční onemocnění
dýchacích cest, které je způsobeno RNA obaleným virem. Tyto RNA - viry jsou
z čeledi
Ortomyxovirů,
rodu
Influenzavirů a jsou schopny antigenních
změn, které jim pomáhají k tomu, aby je
imunitní systém napadeného organismu
nerozpoznal
a
nezahubil.
Jejich
jednořetězcová RNA je rozčleněna do
Obrázek 1: Viriony chřipky
jednotlivých segmentů. Existují tři
základní typy chřipkových virů, které se dále dělí podle svých virových obalových
glykoproteinů, a to hemaglutininu (H) a neuraminidázy (N). Právě tyto struktury se mohou
obměňovat, což každoročně vede k chřipkovým epidemiím. V minulosti chřipkové viry
způsobovaly i pandemie. Nejrozšířenějším typem chřipky je typ A. [2]
Chřipka postihuje nejen člověka, ale také zvířata, a to savce a ptáky. Podle cílových
organismů viru nazýváme i některé druhy chřipky, jako například ptačí nebo prasečí
chřipku.
Přenos chřipky se děje kapénkovou infekcí, nejčastěji vzdušnou cestou, ale přenáší se i
nepřímo pomocí předmětů (klika dveří, bankovky, držadla v MHD atd.), které jsou
kontaminovány sekrety nemocných osob. Vstupní cestou těchto kapének jsou dýchací
cesty. Virus se od nemocného jedince přenáší kapénkami vylučovanými při mluvení,
kašlání a kýchání. [2]
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Inkubační doba nejčastěji trvá od 18 do 24 hodin. Někdy tato doba může dosahovat až 72
hodin. [3]
Chřipku většinou doprovázejí vysoké horečky, výrazná bolest hlavy, suchý dráždivý kašel,
únava a bolest kloubů. Při zanedbání léčby může způsobovat komplikace, jakými mohou
být zánět plic nebo zánět srdečního svalu,

1.1.3. Typy chřipkových virů
Virus typu A
RNA viru chřipky typu A je osmisegmentová. Tyto viry infikují ptáky a
savce, včetně člověka. Jedná se o typ, který
nejčastěji způsobuje epidemie a pandemie.
Obvykle podstupuje výraznou antigenní
změnu v podobě mutací a rekombinací, se
kterými se pak lidský imunitní systém není
schopen vypořádat. Jednotlivé viriony jsou
velké od 80 do 120 nm. [4] Jsou
pozorovatelné pouze pod elektronovým
mikroskopem.

Obrázek 2: Vir typu A

Dále bývají děleny podle virových
obalových glykoproteinů – hemaglutininu (zkratka HA či H) a neuraminidázy (zkratka NA
či N). [3] Tyto obalové glykoproteiny jsou základem pro životní cyklus viru. Do dnešní
doby bylo identifikováno 16 podtypů H a 9 podtypů N. Nomenklatura chřipkových virů
typu A je rozdělena do jednotlivých subtypů podle jejich povrchových antigenů
(glykoproteinů) na povrchu virionu, a to hemaglutininu (H1 - H16) a neuraminidázy (N1 N9). Nejčastěji vyskytující se variantou
jsou subtypy H1N1 a H3N2. Subtypy
bývají přesně označovány podle prvotního
hostitele, geografické oblasti, čísla kmene,
roku izolace, subtypu H a N. Např.
influenza virus typu A izolovaný u krůt v
roce 1968 ve Wisconsinu, který má HA
subtypu 8 a NA subtypu 4, je označován
jako A/turkey/Wisconsin/1/68 (H8N4). [4]
Díky své schopnosti rekombinace patří k
nejnebezpečnějšímu
typu
virů.
Rekombinací je myšleno, že hostitelská
buňka je napadena dvěma různými
subtypy virů. Tyto viry si mohou navzájem

Obrázek 3: Schopnost rekombinace
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prohodit některé části svých RNA a tím vytvořit odlišný, či úplně nový virus, který bude
mít zcela nové vlastnosti a bude mnohem agresivnější. [3] Z tohoto důvodu odborníci
doporučují nechovat vetší množství vodního ptactva, drůbeže a prasat pohromadě, aby zde
nedošlo ke zmíněné rekombinaci viru. Právě v těchto prostředích se chřipka nejsnáze šíří.
U prasat je ještě to specifikum, že mohou být infikovány savčími, ale i ptačími typy chřipek.

Virové proteiny chřipky A
Hemaglutinin
Jedna ze dvou molekul povrchových antigenů na povrchu
viru se nazývá hemaglutinin (HA). Tento membránový
protein slouží k navázání na určité receptory hostitelské
buňky. Dnes je známo 16 subtypů, které se označují
písmenem a číslem od H1 po H16. [5]
Neuraminidáza

Obrázek 4: Hemaglutinin

Druhým povrchovým antigenem je protein neuraminidáza.
Do dnes bylo identifikováno 9 subtypů. Rozštěpuje hlen
v dýchacích cestách a umožňuje viru dostat se do jednotlivých buněk. [6]
Mezi další proteiny chřipky typu A patří membránový protein (M2), nukleoprotein (NP),
protein BP1F2, RNA-dependentní RNA polymeráza, protein PA, PB1, PB2, NS1 a NS2.
[7]
Virus typu B
RNA viru chřipky typu B je stejně jako u typu A osmi-segmentová. U tohoto typu bylo
dosud zjištěno, že infikují jen člověka a některé druhy tuleňů. Z toho plyne, že není schopna
vyvolat pandemii.
Důvodem, proč tento virus napadá pouze člověka, je struktura proteinu ISG15, který je
obsažen pouze u lidí. Tato struktura umožňuje vytvořit vazbu s proteinem typu chřipky B.
[8]
Virus typu C
RNA virů chřipky typu C je na rozdíl od předchozích dvou typů sedmi-segmentová.
Vyvolává pouze sporadická onemocnění. Napadá člověka i zvířata, ale ta pouze ojediněle.
Průběh je velmi mírný. Nezpůsobuje ani epidemie, ani pandemie.

1.1.4. Průběh chřipky
Průběh chřipkového onemocnění se může u jednotlivců lišit. Faktory, kterými je průběh
nemoci ovlivněn, jsou věk, odolnost hostitele, další probíhající nemoci, typ viru a jeho
subtyp. Klinicky probíhá jako akutní zánětlivé onemocnění horních dýchacích cest.
8
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Když se virus na dýchacích cestách usadí, začíná se rychle množit. Inkubační doba této
nemoci se udává od několika hodin, ale může trvat až tři dny. Pokud průběh nedoprovázejí
žádné komplikace, pohybuje se doba onemocnění od 5 do 10 dnů. [8]
Častými projevy chřipky bývají náhlá horečka, silná zimnice, bolest hlavy, očí, svalů,
kloubů a únava. Oční bělmo bývá zarudlé, oči pálí a následně slzí. Projevuje se i v podobě
suchého kašle. Chřipka je doprovázená nechutenstvím a průjmem. Nosní a hltanová
sliznice je oteklá. [7] Na rozdíl od ostatních respiračních onemocnění není u chřipky
výrazná rýma, ale i to se může u jednotlivých subtypů lišit. Nejdéle z příznaků přetrvává
suchý dráždivý kašel. [9]

1.1.5. Léčba
Při léčbě chřipky je důležité dodržovat fyzický i psychický
klid a tělu by měly být doplňovány tekutiny a vitamíny. Při
nástupu horečky lze použít chladivé obklady a zábaly. U
těžkých případů je možné nasadit antivirotika/virostatika
(např. přípravek Relenza nebo Tamiflu). [10]
Chřipka obecně není populací považována za závažné
onemocnění, ale u některých rizikových skupin může mít
až fatální následky. Do rizikových skupin patři osoby
s chronickým
onemocněním,
osoby
s poruchami
imunitního systému, děti, senioři, těhotné ženy, velmi
obézní osoby, diabetici, pacienti po transplantaci
krvetvorných buněk, osoby s cystickou fibrózou a kuřáci.

Obrázek 5: Antivirotikum-Relenza

Ročně v České republice na chřipku nebo na komplikace ji doprovázející zemře 1500 až
2000 lidí, což je dvakrát až třikrát více, než zemře při dopravních nehodách. [11] Ve světě
usmrtí ročně až sta tisíce lidí.

1.1.6. Prevence chřipky
Hlavní prevencí chřipky by mělo být očkování. Očkovány by měly být primárně výše
zmíněné rizikové skupiny, ale doporučuje se i lidem, kteří do nich nepatří. Vakcinace se
provádí od 6 měsíců věku. Očkování se aplikuje jednou za rok, nejčastěji do deltového
svalu. Ochrana organismu přetrvává více jak jeden rok. Vzhledem k antigenním změnám a
mutacím chřipkových virů je očkování nutné každoročně opakovat. Aby byla vakcína
účinná, musí obsahovat oslabené formy aktuálně vyskytujícího se sezónního viru. Tato
každoroční obměna je řízena světovou zdravotnickou organizací (dále jen WHO). Prevencí
je i správný životní styl a základní hygiena. [12]
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1.1.7. Chřipkové epidemie a pandemie

Obrázek 6: Historická osa epidemií a pandemií chřipky

Španělská chřipka (kmen H1N1)
Během konce 1. světové války a bezprostředně po ní, tedy v letech 1918 až 1920, probíhala
španělská chřipka, která patřila k nejnebezpečnějším a nejničivějším pandemiím v lidských
dějinách vůbec. Poprvé se tento kmen chřipky objevil v USA, odkud se díky přesouvání
vojáků po Evropě rozšířil dále, a došlo ke vzniku nových ohnisek nemoci. Španělská
chřipka se nazývá španělskou z toho důvodu, že se o ní ve Španělsku ve velké míře psalo,
a to proto, že zde jako v jednom z mála státu nefungovala cenzura. Zvláště pak se psalo o
nakažení španělského krále. [13] Tato pandemie způsobila onemocnění více jak 25%
populace a zahynulo při ní odhadem 20 až 50 miliónů lidí.
V novém tisíciletí se zjistilo, že tento subtyp se neusazoval na horních cestách dýchacích,
ale přímo v plicích a vyvolával silnou odezvu imunitního systému, a tak paradoxně
reagovali hůř ti jedinci, kteří měli silnější imunitu. [14]
Asijská chřipka (kmen H2N2)
Hlavní průběh tohoto kmene probíhal od roku 1957 do roku 1958. Poprvé se objevila
v Hongkongu a střední Číně. Díky letecké dopravě se rozšířila do dalších oblastí světa.
Objevila se např. v USA a Velké Británii. Nejvíce nakažených čítali děti a mladí lidé (ve
věku 5-19 let). Počet obětí se odhaduje až 15 miliónů lidí. [12]
Chřipka Hongkong (kmen H3N2)
Tento kmen byl poprvé izolován v roce 1968. Tato epidemie nedosáhla takového počtu
obětí jako předchozí Asijská chřipka. Jedním z důvodů byly již vytvořené protilátky
imunitního systému proti subtypu N2 z předchozí epidemie H2N2. Nejvíce zemřelých bylo
v mimoasijských oblastech, kde lidský organismus neměl tyto protilátky vybudovány.
Počet obětí se odhaduje do dvou miliónů lidí. [7] [12]
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Molekulárně genetická diagnostika influenza virů a respiračně syncytiálního viru

Ptačí chřipka (kmen H5N1)
Kmeny ptačích chřipek se většinou nepřenáší na člověka. Pokud ovšem dojde
k rekombinaci savčího a ptačího viru a tyto viry si vymění některé ze svých segmentů,
může se stát hostitelem takto nově vzniklého viru i člověk, jako se tomu stalo u kmenu
H5N1. Poprvé se tento kmen objevil u lidí v roce 1997 v Hongkongu. U většiny případů
bylo dokázáno, že se nakažený jedinec setkal buď s drůbeží nebo s vodním ptactvem. [12]
Prasečí/Mexická chřipka (kmen H1N1 2009)
Poprvé se tento kmen chřipky objevil v březnu roku 2009 v Mexiku. Tento kmen viru
obsahuje lidské, prasečí i ptačí geny. Mezi prasaty cirkulovaly další subtypy (např. H2N1,
H3N1, H3N2). [15] Dále se hojně šířila do Kanady, Izraele, Španělska a Anglie. Prasečí
chřipkou se po celém světě nakazilo více jak 50 miliónů lidí a 10 tisíc mu podlehlo.
Nejagresivněji se tento virus však choval v Mexiku, kde napadal hlavně mladé lidi do 30
let. [16]

1.1.8. Diagnostika chřipky
U pacientů s klinicky nekomplikovaným chřipkovým onemocněním není vždy nutné
chřipkový virus cíleně diagnostikovat. Naopak přesná diagnostika by měla být provedena
u hospitalizovaných pacientů, u pacientů s jiným akutním onemocněním s podezřením na
chřipku, u pacientů s HIV, u pacientů s biologickou a onkologickou léčbou, u
imunosuprimovaných pacientů před a po transplantaci, u imunodeficitních pacientů a u
jedinců, u kterých diagnostika chřipky rozhoduje a zásadně ovlivňuje klinickou péči.
Před zahájením samotné diagnostiky je nutno odebrat vzorek od pacienta (hemokultura,
sputum, nasopharyngeální výtěr nebo výplach, endotracheální a bronchoalveolární laváž, u
pitevních materiálů část trachey nebo plicní tkáň z okraje pneumonického ložiska,
eventuálně mozkomíšní mok, mozková tkáň, konjunktivální stěr, výjimečně také stolice u
atypických forem infekce). [17]
Obecně se diagnostika dělí na metody, které slouží k pomnožení viru ve vhodné buněčné
kultuře (kultivace) a jeho následná identifikace, a na metody, které přímo či nepřímo
detekují některou z části virionu. Diagnostikovou alternativní možnosti je detekování a
určení hladiny protilátek, které působí proti konkrétnímu infekčnímu agens v akutním a
rekonvalescentním séru pacienta.
Základem kultivace je dostatečné pomnožení viru do vhodného množství, které je již
možno detekovat. Pro kultivaci chřipkových virů se nejčastěji využívají psí ledvinové
buňky. Poté, co se potencionální virus pomnoží, jsou do této kultury aplikovány protilátky
proti určitému viru chřipky, které na svém povrchu nesou reakční činidlo a jsou schopny
se na virus navázat. Toto činidlo reaguje s virem. Pokud tato reakce proběhne, vzorek se
obarví fluorescenčním činidlem a pomocí výsledné fluorescence lze poté označit vzorek za
negativní či pozitivní.
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Další možností kultivace je použití kuřecího embrya, díky kterému lze pozorovat
hemaglutinaci. Vzorek pacienta se aplikuje na Petriho misce do kuřecího embrya, kde,
pokud obsahuje virus chřipky, způsobí aglutinaci, což je shluknutí krevních destiček a
vytvoří se krevní sraženina.
V praxi se nejčastěji využívá metod, založených na detekci
antigenu (ELISA), díky jednoduchosti provedení a relativně
nízké ceně. ELISA se provádí na v jednotlivých jamkách
mikrotitrační destičky. Tyto jamky mají na dně vrstvu uměle
vytvořeného antigenu chřipkového viru. Následně se do
těchto jamek přidá odebraný vzorek pacienta. Pokud je
pacient nakažen chřipkovým virem, jeho tělo si tvoří
protilátky. Jestliže tělo tyto protilátky tvoří, pak se protilátky
naváží na uměle vytvořený antigen. Poté se jednotlivé jamky
promyjí a je do nich přidán nový roztok s uměle vytvořenými
zvířecími protilátkami, které jsou schopny se navázat na
Obrázek 7: ELISA
protilátky lidské. Uměle vytvořené zvířecí protilátky nesou
na svém povrhu enzym, který dokáže vytvořit další vazbu s fluorescenční substancí. Jamky
jsou znovu promyty a přidá se již poslední roztok s fluorescenční substancí. Fluorescenční
substance vytvoří vazbu s enzymem a na základě této vazby lze detekovat fluorescenci.
Výsledná fluorescence je detekovatelná již pouhým okem. Pokud je fluorescence
detekována, je vzorek označen jako pozitivní. Pokud tělo pacienta protilátky proti chřipce
netvoří, fluorescence detekována není a vzorek je označen jako negativní.
Obdobně jako ELISA funguje i Imunofluorescence a
Imunochromatografie. U Imunofluorescence je ten rozdíl, že se
provádí na mikroskopickém sklíčku a výsledná fluorescence je
tak viditelná pouze pod mikroskopem. Imunochromatografie má
podobný princip jako těhotenské testy, kde se detekce provádí
na detekčním papírku, na který se aplikuje vzorek pacienta.
Imunochromatografie má však tu nevýhodu, že má nejnižší
senzitivitu.

Obrázek 8: Detekční papírek u
imunochromatografie

Senzitivita ELISY je však oproti molekulárně genetickým metodikám založených na
polymerázové řetězové reakci (dále jen PCR) 106 až 107 nižší. Naopak je ale o 103 vyšší než
třetí, v praxi využívaná metodika, kultivace v tkáňových kulturách. [7]
Jednotlivé metody se mezi sebou významně liší v citlivosti a specificitě, ve způsobu
zpracování a času potřebném pro zpracování a vyhodnocení vzorku.
Molekulárně genetické metodiky stanovení chřipkových onemocnění, založené na PCR a
RT PCR (PCR v reálném čase) se s vývojem nových moderních technologií stávají
mnohem více dostupnými, než tomu bylo v minulosti. Díky jejich senzitivitě dosahující
12
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86% - 100% umožňují klinickým lékařům okamžitě a správně určit diagnózu a včas zahájit
příslušnou léčbu pacienta. [7]. Základní princip je většinou obdobný jako u přístroje
GeneXpert®.
Nejmodernější přístroje umožňují využití těchto metodik i v režimu POC (point of care).
Termín POC můžeme definovat jako testování v místě péče o pacienta bez laboratorního
zázemí. Tedy přímo u lůžka pacienta nebo na ambulanci, tzv. bed side testy. Tyto jednoduše
proveditelné testy, zvláště pokud dosahují tak vysoké citlivosti, jsou pro pacienta
obrovským přínosem a mohou mu i mnohdy zachránit život. Důraz je u těchto POC
metodik kladen na dobu odezvy, kdy výsledek musí být dostupný co nejrychleji, v každém
případě mnohem dříve než je jej schopna poskytnout sofistikovaná laboratoř. Jedním
z příkladů může být přístroj GeneXpert®, jehož charakteristikou a využitím se v této práci
budu dále zabývat. [18]

1.2. Respiračně syncytiální virus (RSV)
Virus RSV patří stejně jako chřipkové viry
mezi RNA obalené viry, které jsou globálně
rozšířeny. Řadí se do čeledi Paramyxoviridae,
podčeledi Pneumovirinae a rodu Pneumovirus.
[18] Respiračně syncytiální virus se vyskytuje
sezóně společně s chřipkou, hlavně v zimním
období. Jedná se o antigenně vysoce stabilní
vir, který často způsobuje závažná onemocnění
dýchacích cest, zvláště pak u dětí do dvou let.
RSV je velmi nakažlivý virus, který se
Obrázek 9: Respirační syncytiální virus
z člověka na člověka šíří kapénkami. Inkubační
doba RSV se pohybuje v časovém úseku čtyř
až pěti dní. Virus se nejprve začíná replikovat ve sliznici nosu a pak se dále šíří do dolních
cest dýchacích, kde často vyvolává edém a nekrózu epitelu dýchacích cest. Způsobuje
bronchitidy, bronchiolitidy (zánět průdušek a průdušniček). [19]
U zdravých dětí a dospělých se onemocnění způsobené respiračně syncytiálním virem
projevuje jako běžné nachlazení. Pokud má infekce mírný průběh, je léčena u praktického
lékaře. U rizikových skupin, kterými jsou novorozenci, imunitně oslabené děti, děti se
srdečními problémy, věková skupina nad 65 let, může mít až životu ohrožující průběh.
Pokud má infekce mírný průběh, je léčena pouze u praktického lékaře. Děti, které při tomto
onemocnění trpí dušností, jsou zpravidla hospitalizovány v nemocnici. V prvních dnech
projevů se onemocnění dá léčit farmakologickou cestou pomocí antypyretik a pak
dostatečným příjmem tekutin. Pokud se infekce přesune do dolních cest dýchacích, je nutné
užití bronchodilatačních léků. [19]
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1.2.1. Diagnostika RSV
U pacientů s klinicky nekomplikovaným průběhem, stejně jako u chřipkového viru, není
vždy nutná. U rizikových skupin zmíněných v kapitole 3 Respiračně syncytiální virus
(RSV), by měla být diagnostika prováděna při sebemenším podezření, aby se předešlo
komplikovanějšímu průběhu onemocnění.
Metodika diagnostiky RSV je obdobná jako u chřipkových virů.
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2. Praktická část – vlastní výzkum
2.1. Použité Vybavení
2.1.1. Přístroj GeneXpert®
GeneXpert® je uzavřený, soběstačný, plně
integrovaný a 100% automatizovaný
systém, který představuje zásadní posun
v oblasti molekulárních analýz. [20] Jeho
výrobcem je společnost CEPHEID, sídlící
v blízkosti města San Francisco v Silicon
Valley (USA). [20] Systém odpovídá svými
vlastnostmi zařízením využívaných v POC.
Je schopen generovat přesné výsledky ve
velmi krátkém čase s minimálním rizikem
kontaminace. Systém je konstruován tak,
aby jej mohl ovládat i personál bez
Obrázek 10: 4 modulový typ systému GeneXpert®
jakéhokoliv vzdělání v oboru molekulární
biologie, kdykoliv a kdekoliv. Všechny
potřebné kroky, jako je izolace nukleové kyseliny (v případě detekce chřipkových
onemocnění virové RNA), zakoncentrování nukleové kyseliny, zpětná transkripce,
polymerázová řetězová reakce v reálném čase a identifikace cílové nukleové kyseliny, jsou
integrovány do jedné detekční kazety a zpracováván je přímo primární vzorek od pacienta.
Tímto se systém GeneXpert® odlišuje od standartních molekulárních metodik, které
vyžadují využití složitého laboratorního vybavení a laboratorního zázemí. Tento přístroj
má celou řadu dalších využití pro širokou škálu testů v jakémkoliv klinickém prostředí a
dá se využít i v polních podmínkách. Spektrum dalších možných vyšetření se neustále
rozšiřuje, což mu zajišťuje i perspektivu do budoucnosti.
Do širšího povědomí mezi laickou veřejností se dostal v roce 2001, kdy se v USA krátce
po útoku na světové obchodní centrum a Pentagon vyskytlo několik případů útoků
prostřednictvím tzv. antraxových dopisů, které způsobily sedmnáct infekcí, a vyžádaly si
pět lidských životů. Pro přístroj GeneXpert® byl tehdy vyvinut detekční set pro stanovení
spór bakterií Bacilus Anthracis přímo z prášku v obálce na místě nálezu.
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Společnost Cepheid je také jedním z organizátorů programu HBDC, což je program, který
podporuje rozvojové země v boji proti turbekulóze a HIV.
4-modulová
jednotka
GeneXpert®

Modul
Čtečka

Počítač
s příslušným
systémem

Obrázek 11: Popis přístrojové soustavy

2.1.2. Odběrový materiál
Souprava pro odběr vzorků z nosohltanu, obsahující výtěrový kartáček a zkumavku s
univerzálním transportním médiem (UTM). Transportní médium obsahuje 3 ml
stabilizačního roztoku pro zachování integrity virové RNA.

Obrázek 12: Souprava pro odběr vzorku

2.1.3. Detekční kazety
Jedna detekční kazeta obsahuje všechny potřebné reagencie pro analýzu. Kazeta je
rozdělena na několik segmentů, kdy každý segment obsahuje již připravené komponenty
pro následné chemické reakce. Součástí kazet je ještě roztok lyofilizovaný do formy kuliček
obsahující enzym polymerázu, reverzní transkriptázu, specifické sondy, primery pro
amplifikaci a dNTP (deoxynuklotidy). V dalším segmentu je lyzační činidlo sloužící
k rozkladu buněčných stěn a obalů. Dále je zde vazebné činidlo sloužící k vytvoření
správných podmínek pro připojení uvolněných nukleových kyselin na membránu. K čištění
nukleové kyseliny slouží promývací roztoky. Po promytí je nukleová kyselina uvolněna
z membrány pomocí elučního činidla. Pro tuto práci byly při první fázi odběrů vzorků
použity kazety detekující chřipku typu A, subtyp H1N1, typ B a RSV. Tento typ kazety byl
použit z důvodu, že se ve zkoumaném souboru vyskytovali i pacienti ve věku pěti let a byla
16
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zde potencionální pravděpodobnost záchytu RSV. Při druhé fázi odběrů vzorků byly
využity naopak kazety detekující chřipku typu A s možností rozlišit subtyp H1N1 a typ z
důvodu, že oproti první části souboru byli pacienti již adolescenti a starší lidé. Existují však
i jiné typy kazet pro detekci mnoha dalších onemocnění (např. HIV, HCV, Chlamydia
Trachomatis, Mycobacterium Tuberculosis atd.)

2.1.4. Jednorázové Pasteurovy pipety
Součástí balení jsou jednorázové sterilní 300 µl pipety, které slouží k přenosu vzorku do
detekčních kazet.

Obrázek 13: Detekční kazeta s Pasteurovou pipetou

2.2. Skladování a transport
Vzorky musí být uchovávány a transportovány při teplotě 2-8 C°. Vzorky se mohou
skladovat maximálně 72 hodin před vyšetřením.
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2.3. Princip testu
V prvním kroku analýzy napipetujeme odebraný primární vzorek
pacienta do určeného otvoru detekční kazety pomocí jednorázové
sterilní pipety (viz Obrázek: 14). Čtečkou čárových kódů je třeba
naskenovat 2D kód detekční kazety, ve kterém jsou uloženy informace
o šarži, datu exspirace a typu požadované analýzy. V našem případě
byly použity kazety pro stanovení chřipky typu A, jejího subtypu H1N1
(2009), typu B a RSV. Vzhledem k tomu, že všechny komponenty jsou
již dopředu v detekční kazetě předpřipraveny, stačí nyní dát celou
detekční kazetu i s napipetovaným vzorkem do detekčního modulu
přístroje, zavřít víko a spustit analýzu.

Obrázek 14: Otvor
pro vzorek

Automatická analýza trvá 90 minut, ale v případě, že vzorek je
dostatečně pozitivní, tak se systém vypne dříve a výsledek může být
reportován už za pouhou hodinu. V dalším kroku analýzy je odebraný
vzorek pomocí otáčejícího se pístu transportován do spodní části
detekční kazety (viz Obrázek 15), kde se pomocí vestavěného
ultrazvuku mechanicky a pomocí lyzačního roztoku chemicky rozbíjí
buněčné stěny a uvolněné nukleové kyseliny se díky vazebnému
roztoku přichytí na izolační membránu (viz Obrázek 16).
Opětovným otočením pístu projde promývací roztok z druhého
segmentu kazety skrz membránu a promyje zachycený jaderný
materiál, aby zde zůstaly pouze samostatné nukleové kyseliny.

Obrázek 15:
Otáčející se píst

Obrázek 16: Uvolněné nukleové kyseliny

Dalším pootočením pístu se za pomoci elučního roztoku zachycené a promyté nukleové
kyseliny uvolní z membrány. Extrahovaná virová RNA se smíchá s komponentami pro
zpětnou transkripci a vzniká cDNA (kódující DNA). Specifické úseky takto vzniklé cDNA
se vymezí primery a amplifikují se v reálném čase za použití fluorescenčně značených
hydrolyzačních sond a vzniká několikasetnásobně větší počet kopií, který je nutný k tomu,
aby mohla proběhnout fluorescenční detekce (viz Obrázek: 17). V tomto systému jsou
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využity hydrolizační sondy typu TaqMan. Sonda má komplementární sekvenci k cílové
DNA a obsahuje dvě substance, a to fluorescenční barvu neboli fluorofor a zhášeč. Vazba
mezi fluorescenční barvou a zhášečem znemožňuje, aby roztok ještě před samotnou
analýzou projevoval známky fluorescence. V případě, že na cDNA je komplementární úsek
k sekvenci, kterou nese sonda, pak dojde k vytvoření vazby sondy na cDNA. V druhém
kroku real time PCR – elongaci, dojde k prodlužování komplementárního řetězce. Jakmile
nově vznikající řetězec narazí na místo vazby sondy na původním řetězci cDNA, vazby
mezi fluoroforem a zhášečem se přeruší. Substance fluoroforu se uvolní, dostanou se do
dostatečné vzdálenosti od zhášeče a tím začínají plnit svoji prvotní funkci fluorescence.
Celý proces se opakuje ve 40 cyklech, kdy při každém cyklu je měřena míra vzrůstající
fluorescence.
Intenzita fluorescence je přímo úměrná počtu nově vznikajících kopií původní sekvence
(viz. Obrázek 18) V našem případě chřipky A, B, H1N1 a RSV.

Obrázek 17: Amplifikace cDNA

Čím více fluorescence přístroj detekuje, tím více virionů chřipky se v původním odebraném
vzorku nachází. Naopak pokud fluorescence není detekována, vzorek je negativní.
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Detekovaná fluorescence je softwarem znázorněna ve formě barevných křivek. Software
nakonec sám automaticky zobrazí výsledky testu a určí přesný typ a kmen viru chřipky
nebo RSV. V neposlední řadě pomocí specifických kontrol vyhodnotí, zda analýza vzorku
probíhala správně. Tento kontrolní systém v podstatě neumožňuje vydat falešně pozitivní
nebo falešně negativní výsledek způsobený chybou systému.

Obrázek 18: Detekce fluorescence CCD kamerami

2.4. Sensitivita a specificita GeneXpert® Flu/RSV
Analytická sensitivita (limit detekce) je definována jako nejnižší možná koncentrace
patogenu ve vzorku, kterou je ještě možné rozlišit od negativního vzorku s definovanou
pravděpodobností (95%). [21]
Analytická specificita je schopnost metody stanovit v komplexním vzorku pouze cílovou
veličinu. [21]
Při reálných experimentech by měl být poměr specificity a sensitivity vyvážen. Sensitivita
molekulárně biologických testů je obecně mnohem vyšší (90%) než u metod založených
na rychlé detekci antigenu (29%) nebo u ELIS (50% - 70%). [22]
V případě nosohltanových výtěrů byla prokázána 97,8 % sensitivita pro chřipku A, 97,2 %
pro chřipku B, 89, 3 % pro RSV. [22]
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2.5. Vlastní experiment – praktická část
2.5.1. Charakteristika souboru
Pro tuto práci byl odebrán nosohltanový výtěr pomocí doporučené odběrové soustavy od
dvaceti různých osob ve věku od 5 do 33 let. Tyto odběry probíhali ve dvou fázích. První
fáze proběhla 12. 12. 2016 - 14. 12. 2016. Druhá fáze proběhla 1. 2. 2017 – 2. 2. 2017.
Každá z osob, u které byl výtěr proveden, byla řádně obeznámena s použitím jejich vzorku.
Výsledky jsou anonymní (v této středoškolské práci je uveden pouze ročník narození,
datum odběru, pohlaví, výsledek analýzy). Výsledky byly jednotlivým osobám diskrétně
sděleny.
Pacient

Věk

Muž/Žena

I.
18
žena
II.
16
muž
III.
18
muž
IV.
11
muž
V.
18
žena
VI.
14
muž
VII.
5
muž
VIII.
17
muž
33
žena
IX.
27
žena
X.
17
žena
XI.
19
žena
XII.
16
muž
XIII.
20
žena
XIV.
14
žena
XV.
11
žena
XVI.
18
muž
XVII.
24
žena
XVIII.
26
muž
XIX.
15
muž
XX.
Tabulka 1: Pacient, věk a pohlaví zkoumané osoby (červeně označeny pozitivní vzorky)

Počet
Počet
pacientů

Počet pozitivních
Průměrný
věk

Medián
věku

SD

Počet
Negativních

Ženy Muži

FLU A H1N1 FLU B RSV

První fáze
odběrů

10

4

6

17,7

17,5

7,38

8

0

0

1

1

Druhá fáze
odběrů

10

6

4

18

17,5

4,29

5

2

1

3

-

CELKEM

20

10

10

17,9

17,5

6,04

13

2

1

4

1

Tabulka 2: Výsledky
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2.5.2. Postup
Pomocí kartáčku obsaženého v doporučené soupravě pro odběr vzorku, byl proveden výtěr
z nosohltanu. Každá z osob před samotným odběrem vzorku musela zbavit svoji nosní
dutinu přebytečného sekretu vysmrkáním. Aby nedošlo ke kontaminaci odebraného
vzorku, byly řádně vydezinfikovány ruce, použity gumové rukavice a ústní rouška. To i
z důvodu, aby nedošlo k přenosu infekce z potencionálně nemocné osoby dále.
Vyšetřovaný pacient zaklonil hlavu pod úhlem 45° tak, aby byly nosní cesty pro kartáček
lépe přístupné. Dopředu připravený odběrový kartáček byl nyní vsunut do jedné z nosních
dírek až po červenou rysku vyznačenou na kartáčku (asi 10 cm). Jakmile červená ryska
kartáčku dosáhla úrovně okraje nosní dírky, odebírající osoba otočila kartáčkem třikrát až
pětkrát ve směru hodinových ručiček. Otočením se zajistilo odebrání dostatečného
množství materiálu pro detekci. Kartáček s odebraným materiálem byl vložen do
zkumavky s univerzálním transportním médiem a zalomen v místě červené rysky, tak aby
bylo možné zkumavku uzavřít víčkem. Dále byla zkumavka skladována dle předepsaných
podmínek. Mnou odebrané vzorky byly skladovány v chladničce při teplotě 6 C°.
Skladovací doba nepřesáhla hodnotu 60 hodin.
Dalším krokem bylo správné sestavení přístrojové soustavy GeneXpert®. Počítač, který
byl součástí soustavy, byl propojen se čtyřmodulovým přístrojem GeneXpert® pomocí
ethernetového kabelu. K počítači se dále připojila čtečka detekčních kazet, počítačová myš
a napájecí kabel. Obdobný napájecí kabel je napojen i na čtyřmodulovou jednotku
GeneXpertu®.
Třetím krokem byl přesun vzorku do detekční kazety a spuštění analýzy. Univerzální
transportní médium s odebraným materiálem ve zkumavce bylo nutné dostatečně protřepat.
Tím se docílilo uvolnění usazeného materiálu na štětinkách kartáčku do UTM. Pomocí
jednorázové Pasteurovy pipety se 2x napipetovalo množství 300 µl vzorku do určeného
otvoru otevřené detekční kazety. Čtečkou, která byla připojena k počítači, byl typ detekční
kazety rozpoznán a načten systémem. Systém světelným signálem sám označil modul, do
kterého bylo poté možno detekční kazetu vložit. Po vložení kazety do modulu byl
v systému právě zkoumaný vzorek popsán jménem pacienta, datem narození, datem odběru
a modul se uzamknul. Teď už stačilo analýzu spustit. Po dokončení analýzy přístroj opět
zpřístupnil modul, kazetu jsem z modulu odebral a zlikvidoval jako biologicky infekční
odpad. Do nových kazet jsem postupně odebíral vzorky dalších pacientů a postup opakoval.
Posledním krokem bylo vyhodnocení výsledků. Systém zobrazil výsledky detekce, jestli
byl vzorek pozitivní nebo negativní a graf vzrůstající fluorescence. Výsledky jednotlivých
pacientů se uložily do historie systému, aby je bylo možné prohlížet výsledky i zpětně.
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2.5.3. Výsledky:
První fáze odběrů (12. 12. 2016 – 14. 12. 2016)
Pacient I
Ročník narození: 1998
Datum odběru: 12. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient I byl 14 dnů unavený. Poslední 3 dny vysoké teploty
až 39°C. Pociťoval silné bolesti hlavy a kloubů.
Posudek lékaře: Pacientovi byl doporučen klidový režim, antipyretika a dostatečný příjem
tekutin. Rozbor krve byl u lékaře negativní. Ve výtěru z krku byl prokázán pyogenní
streptokok. Další lékařův postup byl nasazení antibiotik.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 1: Pacient I.
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Pacient II
Ročník narození: 2000
Datum odběru: 12. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient u lékaře uváděl silné bolesti v krku, rýmu a kašel,
dále vysoké teploty až 39°C.
Posudek lékaře: Lékař diagnostikoval virózu. Pacient byl ponechán bez nasazení antibiotik.
Dále léčen symptomatickou léčbou – tekutiny, antipyretika, vitamíny a klidový režim.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 2: Pacient II.
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Pacient III
Ročník narození: 1998
Datum odběru: 14. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient pociťoval silnou bolest hlavy, krku a svalů. Měl
vysoké teploty až 40°C.
Posudek lékaře: Lékař stanovil akutní onemocnění horních dýchacích cest. Toto
onemocnění bylo dle lékaře virového původu. Pacientovi byl předepsán Paralen, klid na
lůžku, vitamíny a dostatečný přísun tekutin.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 3: Pacient III.
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Pacient IV
Ročník narození: 2005
Datum odběru: 12. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient uváděl 2 dny teploty až 40°C. Měl zánět spojivek a
dusivý kašel a to zejména v noci. Z odběru krve na CRP byla zjištěna hodnota 68 (norma
je 0-10).
Posudek lékaře: Vyhodnoceno lékařem jako bakteriální infekce a nasazena antibiotika.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 4: Pacient IV.
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Pacient V
Ročník narození: 1998
Datum odběru: 12. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient měl teploty 38-39 °C. Měl silný kašel, rýmu, bolesti
hlavy a bolesti pravého ucha.
Posudek lékaře: Přesnějším vyšetřením vyloučen zánět středního ucha. Veškeré projevy
odpovídaly onemocnění virového původu.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 5: Pacient V.
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Pacient VI
Ročník narození: 2002
Datum odběru: 12. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient měl teploty více jak jeden den. Užíval Paralen. Po
užití Paralenu teplota postupně klesala. Měl kašel a pociťoval bolesti hlavy a stěžoval si na
únavu.
Posudek lékaře: Vyšetřením CRP (krevní vyšetření – C reaktivní protein) vyloučena
bakteriální infekce.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 6: Pacient VI.
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Pacient VII
Ročník narození: 2011
Datum odběru: 12. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Prodělal poslední 2 dny vysoké teploty až 40°C. Měl
úporný kašel. Kašel pociťoval nejvíce v noci. Kašel nereagoval na léky tlumící kašel
(antitusika). Stěžoval si na bolesti obou uši, zejména při polykání.
Posudek lékaře: Otoskopickým vyšetřením byl vyloučen zánět středního ucha. Doporučen
Paralen, Otipax proti bolesti uší, Vincentka a Robitussin proti dráždivému kašli.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: pozitivní

Graf 7: Pacient VII.
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Pacient VIII
Ročník narození: 1999
Datum odběru: 12. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient měl silnou rýmu, kašel a pociťoval bolest krku. Měl
subfebrilní teploty do 37,5°C. Zažívací a trávicí potíže.
Posudek lékaře: Lékařem byla pomocí ELISY diagnostikována chřipka typu A. Předepsán
Paralen, klid na lůžku v izolovaném domácím prostředí, dostatečný příjem tekutin a
vitamínů.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 8: Pacient VIII.
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Pacient IX
Ročník narození: 1983
Datum odběru: 14. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient prodělal silné nárazové teploty 39°C. Pociťoval
bolesti kloubů, svalů a bolest při polykání. Udával bolesti hlavy a únavu.
Posudek lékaře: Onemocnění diagnostikováno lékařem jako virového původu. Doporučená
symptomatická léčba.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní
RSV: negativní

Graf 9: Pacient IX.
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Pacient X
Ročník narození: 1989
Datum odběru: 14. 12. 2016
Symptomy stanovené lékařem: Pacient si stěžoval na silnou bolest svalů a kloubů. Měl
silný dusivý kašel a řezavou bolest v krku. Pociťoval bolest uší a hlavy. Prodělal teploty až
40°C.
Posudek lékaře: Doporučen klidový režim, dostatečný příjem tekutin, vitamíny, zejména
vitamín C. Pacient by měl užívat Paralen nebo Brufen, při vysokých teplotách.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: pozitivní
RSV: negativní

Graf 10: Pacient X.
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Druhá fáze odběrů (1. 2. 2017 – 2. 2. 2017)
Pacient XI
Ročník narození: 2000
Datum odběru: 1. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacient udával rychlý vzestup teploty nad 38°C,
nechutenství a únavu. Měl výrazný dusivý kašel, rýmu, sekreci z obou očí.
Posudek lékaře: Předepsán klid na lůžku, dostatečný příjem tekutin a vitamínů.
Doporučeny léky na snížení teploty a zvlhčení kašle.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní

Graf 11: Pacient XI.
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Pacient XII
Ročník narození: 1996
Datum odběru: 1. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacient uváděl teploty 39°C – 40°C, bolesti uší, rýmu,
kašel, svědění očí, bolesti kloubů, bolesti hlavy, silný tlak za očima.
Posudek lékaře: Předepsán klidový režim, dostatečný příjem tekutin, vitamínů, zábaly na
snížení teploty a studené obklady na hlavu. Byly podány léky na snížení teploty (Paralen).
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: pozitivní (H1N1 2009 – pozitivní)
Chřipka B: negativní

Graf 12: Pacient XII.
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Pacient XIII
Ročník narození: 1999
Datum odběru: 1. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacient si stěžoval na bolesti kloubů, svalů, hlavy. Předešlý
den prodělal nárazové teploty 39° - 40°C, které byly špatně srazitelné.
Posudek lékaře: Podán Panadol nebo Brufen na snížení teploty. Doporučen dostatečný
příjem tekutin – čaje, minerálky.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní

Graf 13: Pacient XIII.
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Pacient XIV
Ročník narození: 1996
Datum odběru: 1. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: U pacienta znatelný výrazný suchý kašel, dráždivý,
záchvatovitý. Dále pak rýma. Pacient pociťoval silný tlak za očima. Příznaky doprovázeny
bolestmi hlavy a nevolnostmi.
Posudek lékaře: Doporučen klidový režim, dostatečný přísun tekutin a vitamínů. Nasazeny
léky ke snížení teploty a proti bolesti hlavy.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: pozitivní

Graf 14: Pacient XIV.
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Pacient XV
Ročník narození: 2002
Datum odběru: 1. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Vysoké, špatně srazitelné teploty stoupající až ke 40°C.
Pacient udával, že teploty setrvávaly již déle než tři dny. Pociťoval slabost, únavu a bolesti
kloubů a svalů. Měl noční záchvatovitý dusivý kašel.
Posudek lékaře: Doporučena režimová opatření – tekutiny, vitamíny, léky ke snížení
teploty a antibiotika.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: pozitivní

Graf 15: Pacient XV.
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Pacient XVI
Ročník narození: 2005
Datum odběru: 1. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacient udával týden přetrvávající kašel a teploty do 38°C.
Měl ucpaný noc, zánět spojivek a pociťoval silnou bolest očí a únavu s nechutenstvím.
Posudek lékaře: Doporučeny léky ke snížení teploty, tekutiny a antibiotika.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní

Graf 16: Pacient XVI.
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Pacient XVII
Ročník narození: 1998
Datum odběru: 1. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacient prodělal střevní infekci. Měl průjem, byl bez teplot.
Po třech dnech se objevila teplota 40°C. Zvracel. Dále následoval nástup kašle a rýmy.
Posudek lékaře: Předepsána antibiotika, dieta, tekutiny a léky proti kašli.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní

Graf 17: Pacient XVII.
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Pacient XVII
Ročník narození: 1992
Datum odběru: 2. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacient již čtvrtý den s teplotou 37,5°C - 40°C. Měl kašel
a sípal. Stěžoval si na škrábání v krku a potíže s polykáním. Znatelná únava a slabost, bledý
v obličeji.
Posudek lékaře: Pacientovi doporučen klidový režim, zábaly na krk, dostatek tekutin. Při
nezlepšení kontrola do dvou dnů.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: pozitivní
Chřipka B: negativní

Graf 18: Pacient XVIII.
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Pacient XIX
Ročník narození: 1990
Datum odběru: 2. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacientovi byla naměřena teplota 38°C. Udával bolesti
nohou, zejména lýtek. Pokašlával. Stěžoval si na únavu.
Posudek lékaře: Doporučen klid na lůžku, tekutiny a léky na snížení teploty (Paralen)
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: negativní

Graf 19: Pacient XIX.
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Pacient XX
Ročník narození: 2001
Datum odběru: 2. 2. 2017
Symptomy stanovené lékařem: Pacient má již týden vysoké teploty (37°C – 38°C).
Pokašlával. Udával bolest svalů a kloubů. Pocit slabosti a únavy.
Posudek lékaře: Doporučen pitný režim, klid na lůžku a léky ke snížení teploty.
Výsledky analýzy GeneXpert®:
Chřipka A: negativní
Chřipka B: pozitivní

Graf 20: Pacient XX.
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3. Závěr
První fáze odběrů (12. 12. 2016 – 14. 12. 2016)
Z výsledků vyhodnocených přístrojem GeneXpert® při první fázi odběrů bylo zjištěno, že
z deseti zkoumaných osob nebyla u žádné prokázána chřipka typu A. Pouze u jednoho
pacienta byla prokázána chřipka typu B a jen u jednoho pacienta byl prokázán RSV jako
pozitivní. Pozitivní vzorek pacienta na RSV byl vzorek č. VII. Pozitivní vzorek pacienta
na chřipku typu B byl vzorek č. X. Četnost pozitivních vzorků byla minimální (20%). U
pacienta č. VIII i přes to, že chřipka typu A byla diagnostikována pomocí ELISY lékařem,
se tato prognóza nepotvrdila. Důvodem opačného výsledků mohlo být již vyléčené
chřipkové onemocnění, protože diagnostika ELISOU proběhla o týden dříve.
Nízký záchyt chřipkových onemocnění byl očekávaný z důvodů, že ještě nenastala
každoroční chřipková epidemie, která se obvykle pohybuje v rozmezí od konce prosince
do první poloviny února, ale někdy i déle.
Druhá fáze odběrů (1. 2. 2017 – 2. 2. 2017)
Z výsledků, vyhodnocených přístrojem GeneXpert® při druhé fázi odběrů bylo zjištěno, že
z deseti zkoumaných osob byly tři vzorky pozitivní na virus typu B a dva pozitivní vzorky
na virus typu A, z nichž u jednoho byl diagnostikován subtyp viru H1N1 (2009). Pozitivní
vzorky na chřipkový virus typu B byly vzorky od pacientů č. XIV, č. XV a č. XX. Pozitivní
vzorky chřipkového viru typu A byly č. XII a č. XVIII. Právě u vzorku č. XVIII byl zjištěn
i subtyp H1N1 (2009). Četnost pozitivních vzorků byla již mnohem vyšší (50%). Tento
nárůst si lze vysvětlit tím, že chřipková sezóna již byla na svém vrcholu a proto bylo
procento záchytu už od počátku druhé fáze odběrů mnohem vyšší než u fáze první. Je ale
nutné si uvědomit, že diagnostika byla provedena jen na velmi malém souboru pacientů,
celkově pouze u dvaceti osob. Toto číslo je relativně malé a proto jsem se mohl dopustit
určitých odchylek od skutečnosti. Výsledky mým představám však nakonec odpovídaly.
Zde je nutno poukázat na vzorek pacienta č. XV, kde byl diagnostikován chřipkový virus
typu B a zbytečně nasazena antibiotika. Právě rychlá a přesná diagnostika by měla pomoci
zamezit tomuto zbytečnému předepisování antibiotik. Zajímavostí je taky vzorek pacienta
č. XII, kde byl vzorek označen jako pozitivní na subtyp viru A (H1N1 2009), což je kmen,
který pravé v roce 2009 způsobil pandemii.
Všechny pozitivní vzorky jsou v tabulce č.1 označeny červenou barvou. Celkově z obou
fází odběrů bylo tedy pozitivních vzorků sedm (35%), což osobně považuji za velmi
úspěšný záchyt chřipkových virů.
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Vzorky jednotlivých osob byly odebrány v ordinaci
MUDr. Jarmily Flodrové nebo v domácnostech u
nemocných pacientů. Veškerá manipulace s
přístrojem probíhala v místě mého bydliště, kde jsem
provedl i samotnou analýzu jednotlivých vzorků, což
dokazuje, že se samotným přístrojem lze pracovat i
v mimolaboratorních podmínkách. Manipulace a
ovládání přístroje bylo po pár pokusech zcela jasné a
jednoduché. Jednoduchost práce s přístrojem si mohl
dokonce ověřit i můj pětiletý synovec Tobiáš Pindur,
jenž ji za mé malé asistence hravě zvládnul.

Obrázek 19: Práci s přístrojem zvládne
každý

Rychlá
diagnostika
přístrojem
GeneXpert® má využití i pro jiné
onemocnění,
nejen
pro
analýzu
chřipkového viru a RSV. Rychlost a
přesnost diagnostiky je velkým přínosem
pro osoby s chronickým onemocněním,
osoby s poruchami imunitního systému,
děti, seniory, těhotné ženy, velmi obézní
osoby,
diabetiky,
pacienty
po
transplantaci krvetvorných buněk, osoby
Obrázek 20: Moje diagnostika
s cystickou
fibrózou
a
kuřáky.
Technologický pokrok v oblasti molekulární biologie jde velmi rychle kupředu a systémy
typu GeneXpert® umožňující přesnou diagnostiku různých onemocnění mohou zajistit
zkvalitnění a zefektivnění péče o pacienty. V neposlední řadě může správná diagnostika a
léčba pomocí správné medikace zamezit zvyšujícímu se počtu rezistentních patogenů.
Tento fenomén rostoucího výskytu rezistentních patogenů je v posledních letech velmi
závažné a diskutované téma na všech velkých mikrobiologických konferencích. Právě zde
je kladen velký důraz na správné předepisování léčiv či antibiotik, která by neměla být
předepisována a užívána zbytečně a plošně, ale pouze v případech nezbytně nutných.
Pomocí rychlé a správné diagnostiky lze tyto případy velmi jednoduše identifikovat.
Hlavní přínos podobných přístrojů do budoucna vidím především v možnosti stanovit
nemocnému pacientovi okamžitě správnou diagnózu a začít ho v co nejkratším čase co
nejefektivněji léčit.
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Pacient XIII
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:

Flu A NEGATIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED;
Flu B NEGATIVE

Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

0.0

8

NEG

PASS

2009 H1N1

0.0

11

NEG

PASS

Flu B

0.0

10

NEG

PASS

SPC

31.4

242

PASS

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS
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Test Report

Sample
ID:
Test Type:
Sample Type:
Assay

Pacient IV
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:

Flu A NEGATIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED;
Flu B POSITIVE

Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

0.0

0

NEG

PASS

2009 H1N1

0.0

2

NEG

PASS

Flu B

20.4

474

POS

PASS

SPC

0.0

2

NA

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS
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Test Report

Sample
ID:
Test Type:
Sample Type:
Assay

Pacient V
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:

Flu A NEGATIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED;
Flu B POSITIVE

Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

0.0

2

NEG

PASS

2009 H1N1

0.0

3

NEG

PASS

Flu B

22.4

587

POS

PASS

SPC

0.0

7

NA

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS
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Test Report

Sample
ID:
Test Type:
Sample Type:
Assay

Pacient XVI
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:

Flu A NEGATIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED;
Flu B NEGATIVE

Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

0.0

4

NEG

PASS

2009 H1N1

0.0

5

NEG

PASS

Flu B

0.0

5

NEG

PASS

SPC

31.3

190

PASS

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS
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Test Report

Sample
ID:
Test Type:
Sample Type:
Assay

Pacient XVII
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:

Flu A NEGATIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED;
Flu B NEGATIVE

Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

0.0

2

NEG

PASS

2009 H1N1

0.0

1

NEG

PASS

Flu B

0.0

2

NEG

PASS

SPC

31.2

199

PASS

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS
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Test Report

Sample
ID:
Test Type:
Sample Type:
Assay

Pacient XVIII
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:
Flu A POSITIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED
Flu B NEGATIVE
Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

22.3

271

POS

PASS

2009 H1N1

0,0

5

NEG

PASS

Flu B

0.0

3

NEG

PASS

SPC

0.0

19

NA

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS
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Test Report

Sample
ID:
Test Type:
Sample Type:
Assay

Pacient XIX
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:

Flu A NEGATIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED;
Flu B NEGATIVE

Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

0.0

5

NEG

PASS

2009 H1N1

0.0

6

NEG

PASS

Flu B

0.0

7

NEG

PASS

SPC

31.4

165

PASS

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS

For In Vitro Diagnostic Use Only.

GeneXpert® Dx System Version 4.7b

GeneXpert PC

02/02/17 19:37:42

Test Report

Sample
ID:
Test Type:
Sample Type:
Assay

Pacient XX
Specimen

Information
Assay

Assay Version

Assay Type

Xpert Flu CE-IVD

7

In Vitro Diagnostic

Test Result:

Flu A NEGATIVE;
2009 H1N1 NOT DETECTED;
Flu B POSITIVE

Test and Analyte Result
Analyte
Ct
EndPt

Analyte

Probe

Name

Result

Check

Result
Flu A

0.0

2

NEG

PASS

2009 H1N1

0.0

2

NEG

PASS

Flu B

23.6

377

POS

PASS

SPC

0.0

14

NA

PASS

QC-1

0.0

0

NEG

PASS

QC-2

0.0

0

NEG

PASS
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