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Epidemiologie: Modul 
sledování pohybu no-
zokomiálních kmenů
Jako první přichází 
systém Fons openlims 
s eFektivním nástroJem pro 
sledování šíření a pohybu 
nozokomiálních kmenů. 
modul Je ve Fázi simulací 
Funkčního modelu.

M. Janeček

Popis funkcionality
Jedná se unikátní nástroj sledující podobnost bakteri-
álních nálezů. Vychází ze základního předpokladu, že 
každý kmen vykazuje v určitém počtu svých generací 
stejné, nebo velmi podobné vlastnosti ve vztahu k tes-
tovaným antibiotikům. Jedná se především o výsledky 
diskové citlivosti zahrnující velikosti zón, synergie 
a prokázaný fenotyp rezistence. Tímto způsobem lze 
sestavit pro každý výskyt kmene, podobně jako u otisku 
prstu, unikátní sadu vlastností, které lze dále v rámci 
systému sledovat a upozornit na signifikantní podob-
nost nejen u pacienta samotného, ale zejména napříč 
pacienty, napříč odděleními, s filtrem na materiál, 
diagnózu či jiné atributy vzorku – zdroje kultivace.

využití
Přirozeně nelze výsledky tohoto nástroje považovat 
za neomylný průkaz přenosu, ovšem mohou být 
důležitým podkladem pro další šetření ústavního 

hygienika či epidemiologa. Modul je především ur-
čený zákazníkům z řad fakultních nemocnic a jiných 
velkých celků, jejichž data jsou z pohledu tohoto 
druhu analýzy zajímavá, zásadní však může být 
i pro nezávislé laboratoře, které mohou tuto službu 
nabídnout právě zákazníkům nemocničního typu, 
kde dochází k migraci pacientů mezi odděleními. 
Jako nutnou součást vybavení by pak měl být tento 
systém, respektive služba jím poskytovaná, považo-
ván v zařízeních s nadstandardní péčí, jako nástroj 
prevence a včasného varování před potenciální 
epidemiologickou situací.
Již první testovací provoz tohoto modulu vykázal vy-
sokou operabilitu a rychlost, čímž prokázal možnost 
svého využití v modulu konzultací. Nyní tedy, nejen 
že kumulativní nález pacienta obsahuje vybraná 
strukturovaná data biochemické laboratoře, tolik 
potřebná pro kvalitní a komplexní mikrobiologickou 
konzultaci (CRP, PCT…), ale po připojení tohoto 
modulu vyhledá podobné nálezy jiných pacientů 
(nebo historická data pacienta samotného), nabídne 
náhled do souvisejících konzultací a v případě, že Obrázek 1
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zákazník disponuje FONS Openlims v plném roz-
sahu všech modulů včetně vazby na lékárnu, ATB 
střediska a zpětné vazby systému NIS, ukáže klinické 
výsledky podobné terapie zvolené v předchozím 
případě výskytu.

Výstupy 
Primárním výstupem je report (volitelně auto-
maticky generovatelný) popisující shody mezi 
jednotlivými nálezy. V uvedených příkladech jsou 
skutečné výsledky pacientů, jejichž osobní data byla 
dodatečně anonymizována.

První příklad – report pro konkrétní oddělení. 
Nejdříve byla zvolena skupina žadatelů (v našem 
případě nemocničních oddělení, u kterých připadá 
přenos fyzikálně v úvahu především) za určité ob-
dobí a primární sledované oddělení – tedy systém 
prochází vzorky jednoho vybraného oddělení 
a hledá shody na dalších. Do hodnocení bylo takto 
zařazeno 226 vzorků od 105 pacientů z 9 oddělení 
s „trasholdem“ shody 90 %. Součástí výsledku ana-
lýzy (rychlost včetně definice podmínek cca 10 s) je 
popis rozložení nálezů (viz Obrázek 1).
Dále přehled prokázaných fenotypů rezistence s roz-
dělením na kmeny (na Obrázku 2 pouze výseč)
Ovšem již z této části reportu je možné zachytit 
určité trendy, jako například nadužívání fluorochi-
nolonů na tomto konkrétním oddělení; za kterým 

Obrázek 2

Obrázek 3
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následuje výpis shod z pohledu vlastností kmenů 
ve vztahu k antibiotikům. Report, ze kterého je 
čerpáno, našel 28 shod podobných, jako na příkladu 
(Obrázek 3) včetně křížových důkazů opakovanými 
nálezy, unikátních shod pak bylo celkem 14.
Bez zajímavosti není sledování rozdílů vzájemných 
shod u opakovaných odběrů v čase, což poukazuje 
na jedinečný význam tohoto druhu analýzy.

závěr
Z pořízených dat lze sestavit nekonečné množství 
podobných pohledů, ovšem za předpokladu, že jsou 
data získána standardizovaným způsobem s vysokou 
přesností. V rámci vývoje a testování tohoto modulu 
byla zdrojem dat rutinní laboratoř vybavená hmot-
nostním spektrometrem pro identifikaci kmenů 
a automatickým analyzátorem inhibičních zón 
s expertním systémem.
V případě zájmu nabízíme možnost detailní prezen-
tace s možností vyzkoušení funkcionality modulu.


