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Záchyt plazmidy determinované rezistence ke kolistinu zprostředkované
geny mcr v České republice
Detection of plasmid-determined colistin resistance mediated by mcr genes in the Czech Republic

Katarína Pomorská, Vladislav Jakubů, Markéta Zelendová, Monika Dolejská, Helena Žemličková

Od ledna 2018 probíhá v Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL pro ATB) ve spolupráci s Veterinární
a farmaceutickou univerzitou (VFU) Brno částečně retrospektivní studie zabývající se detekcí genů mcr-1 až
mcr-5 u kmenů rezistentních ke kolistinu. Byly vyšetřeny kmeny z různých materiálů z období 2008 až do konce
srpna 2018. U všech kmenů proběhla detekce rezistence ke kolistinu stanovením minimální inhibiční koncentrace
(MIC) bujónovou mikrodiluční metodou. Kmeny rezistentní ke kolistinu byly pomocí multiplex PCR analyzová-
ny na přítomnost genů mcr. Celkem bylo vyšetřeno 610 kmenů, z toho 8 (1,3 %) kmenů bylo pozitivních na mcr-1
a 2 kmeny (0,3 %) byly pozitivní na mcr-4.

Since January 2018, a partially retrospective study focusing on the detection of the mcr–1 to mcr-5 genes in
strains resistant to colistin has been conducted in the National Reference Laboratory for Antibiotics (NRL for
ATB) in cooperation with the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (VFU). Strains isolated
from various materials from 2008 until the end of August 2018 were screened. In all strains, resistance to colistin
was evaluated by determination of the minimal inhibitory concentration (MIC) by the broth microdilution method.
Colistin resistant strains were further screened for the presence of mcr genes using multiplex PCR. Of 610 strains
analysed, eight (1.3 %) turned out positive for mcr-1 and two (0.3 %) for mcr-4.
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Polypeptidová antibiotika (kolistin a polymyxin B) jsou
antibiotika se spektrem účinku zacíleným na zástupce řádu
Enterobacterales a dále bakterie rodů Pseudomonas a Aci-
netobacter. Navzdory jejich nefro- a neurotoxicitě byla tato
antibiotika, zejména pak kolistin, v posledních letech zno-
vuzavedená do terapie infekcí způsobených multirezistent-
ními bakteriemi [1, 2].

Kolistin se díky svému pozitivnímu náboji váže na li-
popolysacharid (LPS) vnější membrány gramnegativních
bakterií, který má záporný náboj. Po vazbě dochází k de-
stabilizaci LPS, zvýšení permeability vnější membrány
a následnému úniku cytoplazmatických tekutin z bakterie.
Tento mechanizmus účinku vede k buněčné smrti [2, 3].

Podobně jako u ostatních antibiotik byla po zavedení
kolistinu a polymyxinu B do terapie zaznamenána získaná
rezistence u přirozeně citlivých kmenů. Historicky byla
rezistence kódována chromozomálně a měla tedy omeze-
ný epidemický potenciál. Nejčastějším mechanizmem rezis-
tence je alterace lipopolysacharidu, kdy dochází ke snížení
záporného náboje, což znemožňuje navázání kolistinu [4].
Jde o kationovou substituci fosfátových skupin 4-amino-
4-deoxy-L-arabinozou, adici fosfoetanolaminu, deacylaci,
či hydroxylaci [4, 5]. Dalšími známými mechanizmy re-
zistence je využíváni efluxních pump a vytváření kapsuly
[4, 6, 7].

Plazmidy kódovaný mechanizmus rezistence ke kolis-
tinu je spojen s přítomností genů mcr (modern / mobilized
colistin resistance). Jejich integrace do chromozomů je re-
portována zcela výjimečně [8, 9]. Dosud bylo popsáno
8 různých variant mcr genů [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Geny mcr-6 až mcr-8 byly objeveny v průběhu této studie.
Podle dostupných dat je zatím nejvíce rozšířený gen mcr-1.
MCR-1 patří do skupiny fosfoetanolamin transferáz, které
jsou zodpovědné za přidání fosfoetanolaminu na lipid A
vnější membrány bakterií. LPS bakterií se pak stává více
pozitivně nabitou molekulou, na kterou se pozitivně nabi-
tý kolistin není schopen navázat [2]. Bylo dokázáno, že
produkce MCR-1 u Escherichia coli (E. coli) vede k 4 až 8
násobně zvýšené MIC kolistinu [2].

Rezistence ke kolistinu, kódována genem mcr-1 nese-
ným plazmidy, byla u zástupců čeledi Enterobacteriaceae
poprvé detekována v Číně na podzim roku 2015 [10]. Ob-
jev plazmidy kódované rezistence ke kolistinu způsobil me-
zinárodní obavy, protože kolistin je často v humánní me-
dicíně antibiotikem poslední volby pro léčbu pacientů
s infekcemi způsobenými multirezistentními bakteriemi [2,
18]. Po prvním záchytu v Číně byla tato plazmidy kódova-
ná rezistence prokázána v dalších asijských zemích a po-
stupně na všech světadílech [19, 20, 21, 22]. Vysoká pre-
valence genů mcr u veterinárních izolátů v Číně a zároveň
vysoká spotřeba kolistinu u zvířat [23] ukazuje na možný
zdroj plazmidy kódované rezistence právě z této země.

Díky následným studiím zaměřeným na hledání mcr
genů v historických izolátech byl detekován první pozitiv-
ní záchyt mcr-1 v 80. letech minulého století z kuřat (re-
trospektivní studie z Číny) [24]. Poté se izoláty s kolistino-
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vou rezistencí zprostředkovanou plazmidy vyskytovaly
sporadicky až do roku 2009, kdy byl retrospektivně zjištěn
prudký nárůst mcr-1 pozitivních izolátů [24]. Izoláty ne-
soucí gen mcr-1 byly ve světě zachyceny nejen u zvířat
a potravinářských produktů, ale od roku 2014 i u lidí [21,
22, 25]. Nanejvýš závažným zjištěním je, že mcr-1 pozitivní
kmeny byly izolovány u pacientů s infekcemi způsobený-
mi multirezistentními bakteriemi produkujícími širokospek-
tré β-laktamázy (ESBL) [21, 25, 26] nebo karbapenemázy
[22, 27, 28].

Plazmidy kódované determinanty kolistinové rezisten-
ce představují závažné riziko pro nemocniční zařízení kvůli
horizontálnímu a vertikálnímu šíření mcr genů mezi bak-
teriemi. Infekce způsobené multirezistentními bakteriemi,
které získali mcr gen, vyžadují složitou léčbu a mohou být
příčinou vyšší mortality [29]. French High Counsil for
Public Health (HCSP) doporučuje rutinně testovat rezis-
tenci ke kolistinu a následně přítomnost mcr u všech pacien-
tů infikovaných, či kolonizovaných Enterobacteriaceae pro-
dukujícími karbapenemázy [30]. Doporučenou metodou
testování citlivosti ke kolistinu je stanovení MIC pomocí
bujonové mikrodiluční metody. E-test, disková difúzní, ani
agarová diluční metoda nejsou pro testování vhodné, pro-
tože kolistin difunduje do agaru nerovnoměrně, což může
zkreslovat výsledky [31]. Evropské centrum pro kontrolu
a prevenci infekcí (ECDC) vydalo doporučení v oblasti
surveillance a prevence šíření plazmidové kolistinové re-
zistence [29]. ECDC doporučuje sentinelové, prospektivní
a retrospektivní molekulární studie na národní úrovni za
účelem zjištění prevalence mcr pozitivních izolátů. V ne-
mocnicích, ve kterých byl zaznamenán výskyt enterobak-
terií rezistentních ke karbapenemům, je doporučeno testo-
vání citlivosti ke kolistinu spolu s PCR detekcí mcr genů.
ECDC i HCSP doporučují kontaktní izolaci (Věstník MZČR
2012, Částka 8, Článek 8: Postupy prevence infekcí a izo-
lační režim [32]) v případě, že byly u pacientů prokázány
enterobakterie nesoucí geny mcr a to bez ohledu na pří-
padné další mechanizmy rezistence k ostatním antibioti-
kům (např. produkce širokospektrých β-laktamáz). Dále
HCSP považuje za povinný rutinní screening kolistinové
rezistence u pacientů, kteří jsou infikováni karbapenemáza
pozitivními nebo jinými multirezistentními enterobakteri-
emi a přišli do kontaktu s mcr pozitivními pacienty, nebo
byli ošetřováni stejným nemocničním personálem [30].

V NRL pro ATB bylo ve spolupráci s VFU Brno zahá-
jeno testování kolistin rezistentních izolátů pocházejících
z období 2008 – srpen 2018. Za uvedené období byly do
NRL pro ATB zasílány invazivní kmeny v rámci surveil-
lance EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Sur-
veillance Network) a multirezistentní kmeny izolované
z různých klinických materiálů. Zároveň byly v roce 2018
laboratoře vyzvány, aby do NRL pro ATB zasílaly ke kon-
firmaci enterobakterie a gramnegativní nefermentující bak-
terie rezistentní ke kolistinu. U všech zástupců řádu Ente-
robacterales, rodů Pseudomonas a Acinetobacter byla
stanovena MIC ke kolistinu bujónovou mikrodiluční me-
todou podle standardu ISO 20776-1 za použití breakpoin-
tů EUCAST (breakpoint pro rezistenci > 2 mg/l). Izoláty
rezistentní ke kolistinu (rod Citrobacter, Enterobacter,

Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Pantoea, Salmonella, Pseu-
domonas, Acinetobacter) byly dále vyšetřeny na přítom-
nost genů mcr-1 až mcr-5 metodou multiplex PCR. Pří-
tomnost mcr genů (nebo jejich variant) byla reportována
i u kmenů přirozeně rezistentních ke kolistinu [33], proto
se v NRL pro ATB začaly vyšetřovat i tyto kmeny (ve stu-
dii ještě nejsou uvedeny). Za zkoumané období bylo cel-
kově zachyceno 610 izolátů rezistentních ke kolistinu (MIC
> 2 mg/l), z toho 8 izolátů (1,3 %) bylo pozitivních na mcr-1
a 2 izoláty pozitivní na mcr-4 (0,3 %). U všech izolátů byla
MIC kolistinu >_ 8 mg/l (Tab. 1). Podíl jednotlivých mcr
pozitivních druhů je na grafu 1. Nejvyšší záchyt byl v roce
2018, kdy bylo identifikováno 7 izolátů (4,4 %, n = 159)
pozitivních na gen mcr-1. V roce 2017 byly identifikovány
2 izoláty (2,9 %, n = 69) nesoucí gen mcr-1 (1 izolát) a mcr-4
(1 izolát). V roce 2014 byl u 1 izolátu (1,9 %, n = 52) pro-
kázán gen mcr-4.

Kmeny nesoucí gen zodpovědný za přenosnou rezistenci
ke kolistinu byly rezistentní k některým dalším antibioti-
kům (Tab. 1). Dva kmeny byly pozitivní na β-laktamázu
typu AmpC, jeden z nich navíc produkoval širokospektrou
β-laktamázu, žádný kmen neprodukoval karbapenemázu.
Izoláty nesoucí gen mcr pocházely z různých materiálů
(Tab. 1) a byly izolovány od pacientů z různých lokalit
České republiky, a to z Prahy (2 izoláty) a Moravskoslez-
ského kraje (8 izolátů).

Ze studie prováděné v NRL pro ATB je zřejmé, že po-
čet mcr pozitivních izolátů narůstá. Jako v ostatních stá-
tech, i v ČR patří mcr producenti zejména do druhu E. coli
[23]. Je ale nutno poznamenat, že do NRL ATB jsou obec-
ně zasílány zejména invazivní izoláty v rámci EARS-Net.
Pro studii „Záchyt plazmidy determinované rezistence ke
kolistinu zprostředkované geny mcr v České republice“ za-
čaly být odesílány do NRL pro ATB všechny kolistin rezis-
tentní izoláty i z neinvazivních vzorků až v roce 2018. To
může mít za následek zkreslení výsledků restrospektivní
části této studie.

Jelikož protiepidemiologická opatření u pacientů s kme-
ny pozitivními na mcr geny by měla být shodná s postu-
py u producentů karbapenemáz (doporučení ECDC [29]
a HCSP [30]), bude NRL pro ATB testovat jejich přítom-
nost v co nejkratším možném čase a výsledek sdělí labora-
toři elektronicky.

Graf 1: PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ POZITIVNÍCH
NA GEN MCR ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
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Tabulka 1: IZOLÁTY REZISTENTNÍ KE KOLISTINU A POZITIVNÍ NA MCR GENY ZACHYCENÉ V NRL PRO ATB

rok kmen č. kmene mcr materiál
MIC kolistinu

korezistence** pozn.***[mg/l]

2014 Enterobacter cloacae 26153 mcr-4 výtěr z rekta >32
AMP, AMS, PPT, CTX,

AmpCCTZ, CPM, MER

2017
Acinetobacter baumannii 39741 mcr-4 tracheální aspirát >16

Klebsiella pneumoniae 40331 mcr-1 moč >8

42906 mcr-1 moč 8 AMP, AMS, TRI, SXT, CIP

AMP, AMS, PPT, CTX, CTZ,
AmpC,42913 mcr-1 výtěr z rekta >8 CPM, CTT, TRI, SXT, CIP,
ESBL2018 Escherichia coli GEN, TOB

43934 mcr-1 krk výtěr 8 AMP, AMS

44158 mcr-1 stěr LDK* defekt 8 AMP, AMS, CIP

44653 mcr-1 moč 8 AMP, AMS, TRI, SXT, CIP

45082 mcr-1 krev 8 AMP, AMS, TRI, SXT, CIP

Klebsiella pneumoniae 46049 mcr-1 hnis >8 TRI, SXT, CIP

* levá dolní končetina
**AMP - ampicilin, AMS - ampicilin/sulbaktam, CIP - ciprofloxacin, SXT - trimetoprim/sulfametoxazol, CPM - cefepim,
CTT - ceftolozan/tazobaktam, CTX - cefotaxim, CTZ - ceftazidim, GEN - gentamicin, MER- meropenem, PPT - piperacilin/tazobaktam,
TOB - tobramycin, TRI - trimetoprim
***AmpC - β-laktamáza typu AmpC, ESBL - širokospektrá β-laktamáza

Děkujeme spolupracujícím laboratořím zapojeným do
PSMR (Pracovní skupina pro monitorování rezistence) za
dlouhodobou spolupráci a zasílání kmenů pro účely této
studie. Studie byla částečně podpořena projektem NV18-
09-00605 „Enterobacteriaceae rezistentní ke karbapene-
mům a kolistinu: koncept jednoho zdraví v hodnocení hu-
mánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů
antimikrobiální rezistence“ Ministerstva zdravotnictví Čes-
ké republiky.
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