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septifast – test pro
detekci původců sepse

L. Plíšková, R. Bolehovská, 	
V. Hypiusová

ÚVoD
Sepse je v současnosti významným celosvětovým 
problémem spojeným se vzrůstající incidencí 
a mortalitou. Mortalita jednoznačně koreluje s roz-
sahem orgánové dysfunkce a je problémem ve všech 
částech světa, dokonce i v zemích s vysokou úrovní 
zdravotní péče (mortalita u sepse je až 36 %, u těžké 
sepse až 52 % a u septického šoku až 82 %) (1, 2). 
Dle dostupných údajů je každý rok popsáno přes 18 
milionů případů těžké sepse, jejíž incidence podle 
odhadů každoročně stoupá o 1,5 % (3). Pravděpo-
dobné příčiny nárůstu jsou zejména stárnutí popu-
lace, zvyšující se počet pacientů s poruchou imunity 
a snížení citlivosti bakterií na antibiotika. Na celém 
světě na sepsi umírá denně 1 400 lidí a přibližně 
10 % septických pacientů nedostává včasně cílenou 
antibiotickou (ATB) terapii, což zvyšuje mortalitu 
o 10 – 15 % (4, 5). 
Sepsi je možné popsat jako systémovou zánětlivou 
odpověď organizmu na přítomnost  infekční-
ho agens. Je pro ni charakteristická přítomnost 
septického ložiska, ze kterého dochází k rozsevu 
infekce, s projevy většinou periodické přítomnosti 

patogenních agens v krvi, které je proto obtížné 
diagnostikovat a cíleně léčit. Včasný nález zdroje 
infekce a především identifikace jejího původce má 
proto zásadní význam pro volbu a rychlé zahájení 
cílené ATB terapie s cílem zabránit progresi sepse. 
Při diagnostice bakteriálních sepsí je v současné 
době zlatým standardem kultivační vyšetření krve, 
které v některých případech může trvat 2 až 3 dny. 
Nejmodernějším diagnostickým postupem pro 
možné odhalení původce či více původců sepse 
jsou molekulárně biologické metody. Firma Roche 
uvedla v roce 2006 na trh první komerční CE – IVD 
test LightCycler® SeptiFast Test MGRADE pro detekci 
a identifikaci 20 nejčastějších původců sepsí, způso-
bujících přibližně 90 % všech případů (6).

cHARAkTERIsTIkA TEsTU   
SeptiFast test je in vitro test (CE - IVD) založený na 
amplifikaci nukleových kyselin a identifikaci DNA 
bakterií a hub obsažených v lidské krvi na přístroji 
LightCycler Instrument 2.0 pro real-time PCR. Test 
je prováděn ve třech PCR reakcích (100 µl) oddě-
leně pro gram-negativní bakterie, gram-pozitivní 
bakterie a fungi, ve kterých dochází k amplifikaci 
DNA případných patogenů. Vzniklé PCR produkty 
jsou následně analyzovány pomocí analýzy teploty 
tání. V každé reakci je současně prováděna kont-
rola přítomnosti inhibitorů DNA polymerázy, což 
znemožňuje vydání falešně negativního výsledku. 
Pomocí tohoto testu lze identifikovat 20 nejčastěj-
ších původců sepsí, uvedených v tabulce č. 1.

Tab. č. 1: Původci sepse, které je možné detekovat a identifikovat pomocí LightCycler® SeptiFast Testu.

gram-negativní bakterie gram-pozitivní bakterie fungi
Escherichia coli Staphylococcus aureus Candida albicans

Klebsiella (pneumoniae/oxytoca) CoNS (koaguláza negativní 
stafylokoky)

Candida tropicalis

Serratia marcescens Streptococcus pneumoniae Candida parapsilosis
Enterobacter (cloacae/aerogenes) Streptococcus spp. Candida krusei

Proteus mirabilis Enterococcus faecium Candida glabrata
Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis Aspergillus fumigatus
Acinetobacter baumannii --- ---

Stenotrophomonas maltophilia --- ---

Podle údajů výrobce se test vyznačuje vysokou spe-
cifitou a citlivostí. Další výhodou je značná rychlost 
vyšetření (do 6 hodin od dodání materiálu do labora-
toře) i u pomalu rostoucích patogenů, a tím v případě 
pozitivního záchytu možnost včasného zahájení 
cílené ATB terapie. Rychlé stanovení infekčního agens 
má zásadní význam pro volbu správného léčebného 

postupu a pro prognózu pacienta. Významná je 
i možnost záchytu mykotických a polymikrobiálních 
infekcí (současný záchyt většinou 2 – 3 původců), 
který je u hemokultivací velice obtížný.
Nezbytnou podmínkou při provádění testu je použí-
vání M-GRADE kvality chemikálií a spotřebního 
materiálu, zajišťující ochranu před kontaminací 
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oportunními mikroorganizmy (např. koaguláza 
negativními stafylokoky). Samozřejmostí je práce 
v laminárním boxu, který je důkladně dekontami-
nován roztokem chlornanu sodného a  následně 
vysvícen UV světlem (6). 

METoDA
LightCycler® SeptiFast test se skládá ze tří hlavních 
pracovních procesů. Prvním je extrakce DNA, založená 
na mechanické lýze vzorku a následném přečištění 
izolované DNA. Druhým je amplifikace cílové DNA 
pomocí real-time PCR za využití hybridizačních sond 
a třetím procesem je softwarová identifikace jednot-
livých druhů mikroorganizmů  a ověření správnosti 
průběhu PCR pomocí přítomných kontrol.
Pro extrakci DNA se používá 1,5 ml nesrážlivé krve 
(K-EDTA), která musí být  transportována a uchová-

vána při teplotě –15 až – 25 °C nebo při teplotě 2 až 
8°C  po dobu maximálně 3 dnů nebo při teplotě 15 
– 25 °C  po dobu 4 hodin. Mechanická lýza vzorků 
krve je prováděna pomocí soupravy SeptiFast Lys 
Kitu a přístroje MagNA Lyser (obr. č. 1). hrubý 
lyzát, získaný mechanickou lýzou pomocí skleně-
ných partikulí (obr. č. 1), je inkubován za zvýšené 
teploty spolu s proteázou a chaotropním pufrem. 
Po přidání vnitřní kontroly a vazebného pufru je 
směs přenesena na kolony, na jejichž povrch se DNA 
specificky váže. Nenavázané substance jsou odstra-
něny dvěmi vymývacími procesy. Vlastní DNA je 
eluována elučním činidlem z kolony za zvýšené 
teploty. Eluát je možné uchovávat při teplotě –15 
až – 25 °C maximálně 30 dnů nebo při teplotě 2 až 
8 °C  po dobu maximálně 8 dnů nebo při teplotě 15 
– 25 °C  po dobu 4 hodin (6).

Obr. č. 1: Přístroj MagNA Lyser a jeho vnitřní rotor, zkumavka se skleněnými partikulemi.

Amplifikace cílové DNA pomocí real-time PCR 
s využitím hybridizačních sond probíhá ve třech 
samostatných multiplex reakcích pro gram-pozi-
tivní bakterie, pro gram-negativní bakterie a pro 
fungi. Jako optimální cílový region je použit ITS 
(Internal Transcribed Spacer) region z bakteri-
álního a fungálního genomu, dovolující vysoce 
senzitivní detekci a druhovou diferenciaci během 
jednoho kroku. ITS je lokalizována mezi 16S a 23S 
rDNA u všech gram-pozitivních a gram-negativ-
ních bakterií a mezi 18S a 5,8S rDNA sekvencí 
u hub. Pro snížení rizika kontaminace produkty 
předchozích PCR je použit enzym AmpErase (ura-
cil-N-glykosyláza). Produkty PCR jsou detekovány 
na základě fluorescence hybridizačních sond, která 
je snímána ve čtyřech ze šesti detekčních kanálů 
přístroje LightCycler 2.0 (obr. č. 2). Po dokončení 
amplifikace je provedena vysoce specifická analýza 
teploty tání produktů (obr. č. 2), která umožňuje 
rozlišení jednotlivých patogenů v dílčích reakcích. 
Teploty tání vzorků a kontrol jsou vyhodnoceny 
automaticky pomocí SeptiFast Identification 

Software a zároveň je vytvořen konečný report 
pro analyzované vzorky (obr. č. 3). Případné 
nízké koncentrace koaguláza negativních stafy-
lokoků a streptokoků, vnesené jako kontaminace 
při zpracování vzorku, nejsou vyhodnoceny jako 
pozitivity (6). 

AnAlyTIckÉ A klInIckÉ 
PARAMETRy TEsTU
Analytická senzitivita byla testována u všech dete-
kovatelných druhů v koncentracích 100, 30 a 3 
CFU/ml v EDTA krvi. Minimální senzitivita 30 
CFU/ml byla zjištěna pro všechny druhy s výjimkou 
koaguláza negativních stafylokoků (Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus haemolyticus), Strepto-
coccus spp. (Streptococcus agalactiae a Streptococcus 
pyogenes) a Candida glabrata, kde je citlivost 100 
CFU/ml. Specifita a citlivost testu byla zjištěna na 
souboru 1 548 klinických izolátů s výsledkem 98,8 % 
a 98,7 % (6).  
Pro správnou funkčnost testu se doporučuje  krev 
obsahující 1.106 až 3.107 leukocytů/ml.
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Obr. č. 2: Přístroj LightCycler 2.0 a ukázka analýzy teploty tání vzniklých produktů.

Obr. č. 3: Ukázka výsledkového reportu.

MRsA
Při zjištění pozitivity DNA pro Staphylococcus aureus  
je možné provést testování mecA  rezistence pomocí 
doplňkového kitu LightCycler SeptiFast mecA Kit 
MGRADE. 

DAlší MožnosTI 
MolEkUlÁRně BIologIckÉ 
DIAgnosTIky
Diagnostika založená na detekci nukleových kyselin 
má velký potenciál pro svoji vysokou senzitivitu  
a možnost specifické detekce a identifikace patoge-
nů. Velice časté je využití sekvencí z konzervativních 
oblastí bakterií a hub pro design  broad-range PCR  
primerů a sond, ale i pro DNA sekvenaci. Jako uni-
verzální konzervativní oblasti se dnes často využívají 
16S a 23S ribozomální RNA geny. Pro rozlišení bak-
teriálních a houbových druhů jsou však výhodnější 
ITS oblasti, například oblast lokalizovaná mezi 16S 

a 23S rRNA geny u všech gram-pozitivních a gram-
negativních bakterií a oblast mezi 18S a 5,8S rRNA 
geny u všech hub. Výhodou využití ITS oblasti je 
nejen vyšší analytická senzitivita ale, oproti ribozo-
mální RNA, i vyšší druhová specifita (7, 8).

Další možností je využití cílených specifických 
genů pro identifikaci jednotlivých bakterií a hub 
v oddělených PCR reakcích, avšak tento postup 
je velice metodicky a finančně náročný. Možné 
je také provedení sekvenační analýzy produktů 
z předcházející PCR s univerzálními primery. Tato 
metodika není vhodná vzhledem ke své časové 
náročnosti pro rychlou diagnostiku potřebnou 
v diagnostice sepsí.   
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