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Změna v NRL pro E. coli a shigely CEM SZÚ
Change in the leadership of NRL for E. coli and shigellae of Centre for Epidemiology
and Microbiology NIPH
Barbora Macková
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
recentně došlo k personální změně v Centru epidemiologie a mikrobiologie.
Ode dne 1. srpna je pověřeným zástupcem vedoucí NRL pro E. coli a shigely CEM SZÚ ing. Moniky
Marejkové, Ph.D. po dobu její nepřítomnosti MVDr.
Zuzana Ileninová, PhD.

Mgr. Petře Klimešové děkujeme za úspěšné zvládnutí
úkolu a MVDr. Zuzaně Ileninové, PhD. přejeme hodně
úspěchů v nové pozici. Všem laboratořím, které s pracovištěm spolupracují, přejeme jen samé pozitivní zkušenosti.
Kontakty:
zuzana.ileninova@szu.cz; tel.: 267 082 588
MUDr. Barbora Macková
vedoucí CEM

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM–SZÚ v roce 2019
Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for Staphylococci, Centre for
Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, in 2019
Petr Petráš, Jana Kekláková, Radoslava Hutníková

Souhrn • Summary
Národní referenční laboratoř pro stafylokoky CEM–SZÚ se i v roce 2019 v rámci zajištění surveillance stafylokokových infekcí věnovala podrobnému vyšetřování kmenů stafylokoků z humánního klinického materiálu. Celkem to bylo
1405 kmenů, převážně druhu Staphylococcus aureus, které byly zaslány asi z 80 bakteriologických pracovišť z celé
České republiky. Metodou PCR byla zjišťována přítomnost genů kódujících především Pantonův-Valentinův leukocidin, toxin Syndromu toxického šoku, exfoliatiny a enterotoxiny. Informace o produkci faktorů virulence jsou důležité
pro ošetřujících lékaře ke správnému stanovení diagnózy a tedy i vhodné terapie. V celém souboru bylo i 79 (5,6 %)
kmenů koaguláza negativních stafylokoků. U těchto podmíněných patogenů jsme fenotypizací a metodou hmotnostní
spektrometrie kmeny identifikovali, resp. konfirmovali identifikaci zjištěnou již v terénních laboratořích.
The main focus of the National Reference Laboratory for Staphylococci (NRL) in 2019 was again on the investigation
of staphylococcal strains from human clinical specimens within the surveillance of staphylococcal infections. In
total, 1405 strains mostly of the species Staphylococcus aureus referred to the NRL by 80 bacteriological laboratories
from all over the Czech Republic were analysed. The strains were screened by PCR for the genes encoding Panton-Valentine leucocidin, toxic shock syndrome toxin, exfoliatins, and enterotoxins. Data on the production of virulence
factors are helpful for attending physicians in determining the right diagnosis and effective treatment. Seventy-nine
strains (5.6%) referred to the NRL were coagulase negative staphylococci. These opportunistic pathogens were
identified or confirmed, after previous identification by field laboratories, by phenotyping and mass spectrometry.
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