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Kolistin (polymyxin E) 

V humánní medicíně 

• lék poslední volby u pacientů, kteří 

jsou léčeni na infekce vyvolané MDR 

bakteriemi např.: Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii, 

Enterobacteriaceae produkující 

karbapenemázy 

 

Ve veterinární medicíně 

• je používán k léčbě infekcí vyvolaných 
zejména bakteriemi čeledi 
Enterobacteriaceae 

• dlouhodobé používání kolistinu ve 
veterinární medicíně (profylaxe i 
terapeutické účely) vedly k 
významnému nárůstu rezistence ke 
kolistinu 
 



Rezistence ke kolistinu 

Přirozená  

• u grampozitivních bakterií 

• z gramnegativních bakterií např. 
Proteus spp., Serratia spp., 
Providencia spp., Morganella spp., 
Neisseria spp. 

Získaná 
• v důsledku mutací v regulačním 

systému syntézy lipopolysacharidů 
(modifikace lipidu A) 

• chromozomální 
• plasmidová 

Plasmidově vázaná rezistence ke kolistinu 

• první popis v roce 2015 v Číně - gen mcr- 1 u E. coli  

• doposud popsány další varianty genu mcr (mcr-2 až mcr-10) 

• neseny různými rody/druhy gramnegativních bakterií 

• výskyt: lidi, zvířata, potraviny, prostředí, odpadní vody  



Cíl studie 

• sledovat výskyt genů mcr a bakterií nesoucích tyto geny v potravinách z 

tržní sítě České republiky  

• sledovat cesty jejich šíření 

 

 Výběr vzorků 

• potraviny živočišného a rostlinného původu 

• potraviny živočišného původu vždy originálně balené od výrobce 

• náhodný nákup vzorků v různých lokalitách ČR 



Metodika vyšetření vzorků 

ODBĚR VZORKŮ POTRAVIN 
(151 vzorků) 5x 25 g 

NESELEKTIVNÍ POMNOŽENÍ 

pomnožení v pufrované 
peptonové vodě - 37 °C, 18 - 24 h, 
aerobně  

DETEKCE MCR GENŮ 

izolace celkové DNA a PCR 
detekce genů mcr1-8 

SELEKTIVNÍ KULTIVACE NA MÉDIU S CT 

u PCR pozitivních vzorků kultivace na 
UTI Clarity agar s kolistinem 
(3,5 µg/mL) 

DETEKCE MCR U IZOLÁTŮ 

izolace kolonií a PCR detekce genů 
mcr1-8 

DRUHOVÁ IDENTIFIKACE 

identifikace na MALDI-TOF MS  

WGS Illumina Miseq, Oxford Nanopore 
Technologies MinION 

1. KROK 2. KROK 



• 34 % (52/151) vzorků pozitivních po izolaci celkové DNA ve vzorcích po pomnožení 
• 21 % (31/151) vzorků s bakteriemi s genem mcr po kultivaci na médiu s CT 

Nálezy genů mcr v potravinách živočišného původu  
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Nálezy genů mcr v potravinách rostlinného původu  
• 5 % (3/61) vzorků pozitivních po izolaci celkové DNA ve vzorcích po pomnožení 
• u 2 % (1/61) vzorků detekovány bakterie s genem mcr 
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Nálezy genů mcr-1-8 v potravinách z tržní sítě ČR v letech 2017 - 2019 

- rajčata 

mcr-7, mcr-8 
  zelí hlávkové 

- mcr-7 
- salát ledový 

rostlinné produkty 



Gramnegativní bakterie nesoucí gen mcr detekované v potravinách 

Potravina Izolát 
Detekovaný 
gen mcr  
u izolátů 

Země původu (počet izolátů/počet vzorků) Umístění genu mcr 

Králičí maso 
E. coli 
C. braakii 

mcr-1 
mcr-1 

Čína (3/2) 
Čína (1/1) 

plasmid 
plasmid 

Krůtí maso  
a droby 

E. coli 
K. pneumoniae 
A. baumannii 

mcr-1 
mcr-1 
mcr-4 

Polsko (39/11), Brazílie (12/4), Německo (9/3), ČR (7/3)  
Česká republika (3/1), Brazílie (3/1) 
Brazílie (2/1) 

plasmid 
plasmid 
plasmid 

Kuřecí maso  
a droby 

E. coli  
Aeromonas spp. 

mcr-1 
mcr-3 + mcr-5 

Brazílie (2/1) 
ČR (1/1) 

plasmid 
chromozom/plasmid 

Křepelčí maso  
E. coli 
Aeromonas spp. 

mcr-1 
mcr-3 

Itálie (1/1) 
Francie (1/1) 

plasmid 
chromozom 

Ryby  
E. coli 
A. nosocomialis 

mcr-1 
mcr-4 

Vietnam (4/1) 
Vietnam (1/1) 

plasmid 
plasmid 

Ostatní vodní 
živočichové  

E. coli 
E. coli 
K. pneumoniae 
A. baumannii 

mcr-1 
mcr-1 + mcr-3 
mcr-1 + mcr-8 
mcr-4 

Vietnam (9/3) 
Vietnam (1/1) 
Vietnam (1/1) 
Vietnam (2/1) 

plasmid 
NA 
NA 
NA 

Zelí hlávkové K. oxytoca mcr-8 
Polsko (1/1) izolát fenotypově citlivý ke kolistinu 
(MIC CT <0,25 mg/L) 

chromozom 



Výskyt identických klonů E. coli s mcr-1 v 
potravinách, prostředí i u lidí 

• nejčastější typ plasmidu s genem mcr-1 u Enterobacteriaceae – IncX4 (~33-34 kb)  

Plasmidy vysoce identické,  
nenesou žádné další geny rezistence 

Obr. 1: cgMLST Obr. 2: Komparativní analýza 
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Plasmidově vázaná rezistence ke kolistinu  
u Acinetobacter spp. 

První nález v ČR v roce 2017 

Ve stejném roce první humánní případ v ČR 



Charakteristika Acinetobacter spp. s mcr-4.3  
z potravin v tržní síti ČR 

Číslo kmene Druh Zdroj izolace Původ MLST 
MIC CT 
(mg/L) 

Plasmid nesoucí mcr-4.3 

LEV 1449-17-Ec A. baumannii krůtí játra Brazílie ST345 > 16 non-typeable (~ 43 kb) 

CT237 A. nosocomialis pangasius Vietnam ST279 > 16 non-typeable (~  24 kb) 

CT263 
A. baumannii 
 

žabí 
stehýnka 

Vietnam ST490 > 16 neanalyzováno 



Porovnání plasmidů s mcr-4. 3 u Acinetobacter spp. 

• jiné typy plasmidů než u Enterobacteriaceae 

• segment s genem mcr-4.3 identický v 

různých typech plasmidů  



Závěry 

• Krůtí maso pocházející ze zemí EU a produktů rybolovu importovaných zejména 

z Asie bylo potvrzeno jako zdroj genů mcr.  

• V potravinách živočišného původu byl nejčastěji detekován gen mcr-1, a to 

především u E. coli. 

• Bakterie nesoucí geny mcr-1 až mcr-8 běžně cirkulují v potravinách. 

• Globální trh s potravinami hraje důležitou roli v šíření rezistence. 
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