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Ciele a metodika
Cieľ: Zistiť výskyt kmeňov C. difficile u pacientov z Univerzitnej
nemocnice v Martine (UNM) a z gastroenterologických
ambulancií za rok 2018, stanoviť počet toxikogénnych
a netoxikogénnych kmeňov a zhodnotiť vplyv rizikových
faktorov.

Metodika: Celkový počet prijatých vzoriek stolice (1072), bol
testovaný chromatografickým testom pre kvantitatívnu detekciu
glutamátdehydrogenázy (GDH). V prípade pozitívneho výsledku
boli vzorky ďalej testované na prítomnosť toxínov A/B. Všetky
vzorky boli zároveň anaeróbne kultivované po dobu 3 dní pri
teplote 37 °C. Vykultivované kmene boli identifikované
pomocou MALDI-TOF hmotnostnou spektrometriou.
Pri pozitívnom kultivačnom náleze z pôvodne negatívnych
vzoriek, bol kmeň znova vyšetrený na produkciu
toxínov A/B.

Výsledky

Záver

Najčastejší výskyt CDI bol u pacientov vo veku nad 60 rokov
(178 z 221 pacientov (81%). U mužov sa CDI vyskytovalo
v 114, u žien v 107 prípadoch.

Najviac pacientov bolo z Internej kliniky (65), Kliniky
infektológie a cest. medicíny (44), Kliniky tuberkulózy
a pľúcnych chorôb (34), Chirurgickej klinky (32).

Z celkového počtu 1072 testovaných vzoriek bolo
324 GDH pozitívnych (30%). Z tohto počtu 180 vzoriek
produkovalo toxín (56%). V prípade pôvodne negatívnych
vzoriek bola prítomnosť toxínu opakovane vyšetrená
z vykultivovanej kultúry. V 41 zo 43 prípadov (95%)
sa jednalo o toxikogénne C. difficile.

CDI predstavujú stále narastajúci problém. Majú ekonomický, 
zdravotný, verejnozdravotnícky dopad, preto je nevyhnutná rýchla

a presná diagnostika a účinné preventívne opatrenia.
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