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Úvod 
 
Clostridioides difficile, baktéria formálne známa ako Clostridium difficile je anaeróbna, gram 

pozitívna palička tvoriaca spóry. Môže byť súčasťou zdravého mikrobiómu novorodenca avšak 

niektoré toxikogénne kmene sa považujú za pôvodcu ťažkej nozokomiálnej nákazy. Klinické 

spektrum tohto ochorenia varíruje od ľahkej hnačky až po vážnu pseudomembranóznu kolitídu 

s toxickým megakolon a ileom. Znížená diverzita črevného mikrobiómu  podporuje prerastanie 

čreva toxikogénnymi kmeňmi Clostridioides. difficile, čo sa považuje za najdôležitejší rizikový 

faktor vzniku klostrídiovej infekcie. (CDI). (1-6) 

CDI je najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jeden z najčastejších pôvodcov 

nozokomiálnych nákaz v západných rozvynutých krajinách. (3,4). Výskyt CDI u 

hospitalizovaných pacientov zvyšuje mortalitu a navyšuje náklady spojené s  hospitalizáciou 

.(5,6). Na signifikantným navyšovaní nákladov sa podieľajú najmä recidívy tohto ochorenia. 

(6) Viac ako 20 % pacientov s CDI do 2 mesiacov zrecidivuje. Zistilo sa, že ak pacient 

zrecidivuje raz, tak riziko ďalších recidív sa zvyšuje na 60%. (7). 

Pravdepodobnosť rozvoja recidívy CDI je do značnej mierny podmienený komorbiditami 

pacienta ako napríklad chronickým srdcovým zlyhávaním, diabetes mellitus, imobilitou atď. 

(8-12). Manažment recidivujúcich klostrídiových infekcii (rCDI) je veľmi náročný a nákladný, 

pretože aj pre to že ide zväčša o starších polymorbídnych pacientov. Koncept fekálnej  

mikrobiálnej  terapie (FMT) je v súčasnosti najefektívnejším  liečebným postupom 

v manažmente recidivujúcich CDI .(14,15). Podľa veľkej metaanalýzy, FMT pomáha 

predchádzať ďalším recidívam CDI u viac ako  90% pacientov a efektivita FMT varíruje medzi 

80-95% medzi štúdiami. (15). Jej efektivita je podmienená reosídlením čreva zdravou črevnou 

mikroflórou u pacienta s CDI, čo sa považuje za prevenciu skorých recidív. Avšak stretávame 

sa s prípadmi (5-20%), kedy pacienti aj po FMT zrecidivujú. Patogenéza zlyhania FMT je zatiaľ 

neprebádaná. Niektoré potencionálne rizikové faktory zlyhania FMT sú známe, ale do akej 

miery zasahujú a podieľajú sa na samotnej patogenéze  ostáva neobjasnené.  Odkedy sa závažne 

komorbidity považujú za prediktory recidívujúcej CDI, predpokladáme, že sa budú takisto 
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podieľať  a zvyšovať riziko zlyhania FMT. Preto sme realizovali prospektívnu observačnú 

štúdiu, aby sme odhalili, či a v akej miere sa komorbidity pacienta podieľajú na zlyhaní FMT.  

Na zobjektivizovanie tejto asociácie sme použili Charlson comorbidity index (CCI) .(20,21). 

 
Materiál a metódy 

Práca je realizovaná formou prospektívnej observačnej klinickej štúdie zameranej na 

rozpoznanie klinických ukazovateľov zlyhania FMT. Súbor tvoria pacienti s recidivujúcou 

CDI, ktorí  podstúpili FMT  na Klinike infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU 

a UNB. U každého pacienta budú zaznamenané anamnestické, klinické a demografické 

charakteristiky ( pohlavie, vek, vstupné laboratórne hladiny CRP, leukocytov, kreatinínu, počet 

prekonaných recidív CDI, množstvo podaného transplantátu a čas retinovania transplantátu).  

Každý pacient, u ktorého sa potvrdila recidíva CDI bol najskôr preliečený antibiotikami 

proti Clostridioides difficile aspoň 10 dní. Po vysadení antibiotík, bol každý pacient ponechaný 

dva dni bez antibiotickej liečby a následne podstúpil FMT. U pacientov bola FMT realizovaná 

retenčnou klyzmou. Na druhý deň po zákroku bol  pacient prepustený do domácej starostlivosti. 

Následne bol telefonicky monitorovaný každý týždeň po dobu 8 týždňov za účelom 

zaznamenania vedľajších účinkov FMT prípadne recidívy ochorenia. Ako zlyhanie FMT sme 

považovali  hnačky, ktoré sa objavili do 8 týždňov od podstúpenia FMT. Následne sme 

mikrobiologicky dokázali recidívu CDI.   

Dáta boli analyzované štandardnými štatistickými metódami. Kvantitatívne premenné, 

ktoré nevykazovali normálnu distribúciu boli vyjadrené ako medián a interkvartilové rozpätie. 

Porovnanie priemerov normálne distribuovaných kvantitatívnych premenných bolo realizované 

T-testom a pri premenných, ktoré nevykazovali normálnu distribúciu bol využitý Mann-

Whitney test. Kategorické premenné a ich distribúcia medzi skupinami pacientov bola 

porovnávaná Chi-kvadrátom. Multivariantná analýza asociácie kategorických premenných 

(ako napríklad zlyhanie alebo úspech FMT) s ostatnými premennými bol analyzovaný binárnou 

logistickou regresiou. Markery zlyhania FMT a sila ich predikcie boli porovnávané pomocou 

ROC analýzy. Na štatistickú analýzu bol využitý program SPSS verzia 26 (IBM corporation, 

Armonk, NY, USA).  

Výsledky 
 
Do štúdie bolo zaradených 91 pacientov, ktorí podstúpili FMT. Z toho bolo 34 mužov a 57 žien.  

Zo všetkých pacientov, 25 pacientov (27,7%) do 8 týždňov od FMT recidivovalo.  39 pacientov 



(43,3%) malo CCI ≥ 6, a z toho u  48,7% pacientov s CCI ≥ 6 sme zaznamenali recidívu po 

podaní jednej dávky FMT.  

 25 pacientov (12mužov, 13 žien )zrecidivovalo, to znamená že u 27,7 % pacientov FMT 

zlyhala.  Zo všetkých pacientov, 35 pacientov (38,8%) podstúpilo FMT po viac ako jednej 

recidíve CDI. Zo všetkých pacientov, 39 pacientov(43,3%) malo CCI ≥ 6, a z toho u19 

pacientov(48,7%) FMT zlyhala. Z pacientov, ktorí mali CCI  <6 sme len  u 6-tich (11,7%) 

zaznamenali recidívu po podstúpení FMT. ( Graf 1.). Základnú charakteristiku našej kohorty 

uvádzame v tabuľke 1. Pacienti u ktorých sme zaznamenali zlyhanie už po prvej dávke FMT 

mali signifikantne vyšší medián CCI a signifikantne nižšiu koncentráciu albumínu. ( Tab.1) 

Vek, leukocyty, CRP, kreatinín neboli signifikantné. ROC analýza odhlaila významnú 

asociáciu CCI s rizikom zlyhania FMT a ako cut-off hodnotu s najvyššou senzitiviotu pri 

akceptovateľnej špecificite identifikovala CCI≥6. Multivariantnou analýzou sme zistili, že  len 

CCI≥6 bol pozitívne asociovaný so zlyhaním FMT, ostatné premenné ako , konkomitantná 

liečba PPI, užívanie vankomycínu v „tapper“ režime, ťažký priebeh CDI a koncentrácia 

albumínu  neboli pozitívne asociované so  zlyhaním FMT. (tab.2) 

 

Tab1. Základná charakteristika súboru, CCI- Charlson comorbidity index, FMT – fekálna 
mikrobiálna terapia, CRP- C reaktívny proteín,  
 

 Úspešná FMT Neúspešná FMT 
CCI  4 (2-6) 8 (5-10)* 
Vek (roky) 70,50 (50,00-79,25) 73 (69-79) 
Leukocyty 
(1000/ml) 

8,955 (6,727-13,81) 7,9 (5,52-11,39) 

CRP (mg/l) 24,895( 3,065--91) 12,4 (3,2-110) 
Albumín (mg/l) 36,7 (31,2-40,7)  29,7 (27,6-35,3)* 
Kreatinín  78 (63-110) 90 (77-110) 

Tab1. Základná charakteristika súboru, CCI- Charlson comorbidity index, FMT – fekálna 
mikrobiálna terapia, CRP- C reaktívny proteín, Hodnoty premenných sú uvedené ako medián 
a 25. a 75. percentyl. 
*- štatisticky signifikantný rozdiel (Mann-Whitney, p <0,05) 



 
Obr.1 ROC krivka závyslosti rizika zlyhania fekálnej mikrobiálnej transplantácie a 
koncentrácie albumínu a Charlson comorbidity index  
 
 
 

 
Graf1. Počet pacientov so zlyhaním FMT po jednej dávke rozdelených podľa CCI ≥6. CCI- 
Charlson comorbidity index, FMT fekálna mikrobiálna terapia 
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 aOR 95% CI p 

CCI ≥6 0,034 0,001 - 0,855 < 0,0540* 
Konkomitantná 

liečba PPI 

 

0,236 0,016 - 3,446 0,291 

Užívanie 

vankomycínu  

v tapper režime 

pred FMT 

3,017 0,250- 36,355 0,385 

Ťažký priebeh CDI 525302685,922 0,000- 0,000 0,999 

Koncentrácia 

albumínu 

0,830 0,625- 1,102 0,198 

Tab.2: Multivariantná analýza úspešnosti už po jednej FMT v závislosti od premenných, CCI- 
Charlson comorbidity index, PPI. Inhibítory protónovej pumpy, CDI. Infekcia vyvolaná 
Clostridioides difficile,  
 
 
Diskusia 
 
Naše výsledky naznačujúpreukazujú, že polymorbídny status pacienta objektivizovaný 

pomocou CCI a pre účely našej štúdie definovaný ako CCI≥6 je pozitívne asociovaný so 

zlyhaním FMT v liečbe recidivujúcej CDI. Vzhľadom nato sa komorbidity pacienta ponúkajú 

ako potentný rizikový faktor zlyhania FMT. CDI je najčastejšia príčina nozokomiálnych nákaz 

v Európe. (4). Najmä liečba recidív tohoto ochorenia je náročná. Vieme že každou ďalšou 

epizódov CDI sa zvyšuje riziko ďalšej recidívy až na 60%. (7). 

 Rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na rozvinutí recidívy po prvej epizóde CDI liečenej 

antibioticky sú dobre známe. Je množstvo štúdii, ktoré podporujú teóriu, že komorbidity 

pacienta sú dôležitý rizikový faktor rozvoja recidívy CDI po štandardnej liečbe vankomycínom. 

(8-12). Podľa našich informáciidostupnej literatúry, len štyri štúdie sa snažili identifikovať 

rizikové faktory FMT v liečbe recidivujúcej klostrídiovej kolitídy, ale v žiadnej z týchto štúdii 

sa  nepodarilo odhaliť komorbidity ako rizikový faktor zlyhania FMT. (17-19,24). Meighani a 

kolektív realizovali rozsiahlu retrospektívnu štúdiu, kde porovnávali riziko zlyhania FMT 

medzi dvoma skupinami pacientov s recidivujúcou CDI stratifikovanými CCI. Pre účely ich 

štúdie bol polymorbídny status pacienta charakterizovaný CCI  ≥ 3. Avšak, nenašli žiadnu 

asociáciu medzi CCI ≥ 3 a rizikom zlyhania FMT.(18).  Naši pacienti boli omnoho 

Komentár od [PS1]: Nebudeme sa trocháriť 



polymorbídnejší ako v Meighaniniho štúdii. V ich štúdii menej ako 40% zo všetkých pacientov 

malo CCI ≥ 3. V našej štúdii  malo viac ako 40% CCI ≥ 6. Ďalšie dve retrospektívne štúdie 

taktiež neodhalili možnú asociáciu zlyhania FMT s CCI alebo iným ďalším markerom 

komorbidity. V štúdii pod vedením Fishera  zistili, že hospitalizácia počas FMT je pozitívne 

asociovaná so zlyhaním FMT. Domnievali sa, že ak bola FMT realizovaná počas hospitalizácie, 

tak k tomu viedol zdravotný stav pacienta, na ktorom sa podieľali jeho komorbidity .(19 ). 

Patron a kolektív sa v štúdii nezameriavali na komorbidity, ktoré by mohli ovplyvniť úspech 

FMT .(17). V našej štúdii pacienti, ktorí zrecidivovali boli starší avšak rozdiel nebol štatisticky 

signifikantný.  Patron a Fisher  zistili, že práve vek bol pozitívne asociovaný so zlyhaním FMT 

.(17,19). Pokročilý vek bol identifikovaný ako rizikový faktor rozvoja recidívy CDI u pacientov 

liečených štandardnými antibiotikami. (23). Preto prirodzene by mohol predstavovať riziko pre 

zlyhanie FMT. Vek je tiež jednou z premenných, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte CCI. (21,22). 

Charlson comorbidity indexCCI je známy v klinickej praxi etablovaný marker komorbidneho 

statusu a jeho vzťah k riziku smrti do jedného roka bol validovaný veľkým množstvom 

klinických štúdii a vyjadruje  riziko úmrtia pacienta do jedného roka(21, 22). 

Allegreti a kolektív multilentrickom prehľade zameriavali na prediktory zlyhania opakovanej 

FMT, pričom  odhalili rizikové faktory ako hospitalizácia počas výkonu FMT, 

imunokompromita a prítomnosť pseudomembrán.(24). 

 V našej štúdii pacienti, u ktorých FMT zlyhala mali signifikantne nižšiu koncentráciu 

albumínu v krvi v čase keď im bola potvrdená recidíva CDI. Avšak v multivariantnej analýze 

sme nezistili pozitívnu asociáciu hypoalbuminémie so zlyhaním FMT. Hypoalbuminémia je 

známy rizikový faktor recidivujúcej kolitídy po štandardne antibioticky liečenej 1. epizóde CDI 

.(24). Domnievame sa, že vzhľadom na nižší počet pacientov v našom súbore sa môže jednať 

o falošnú negativitu. Limitáciou našej práce je relatívne nízky počet pacientov, ktoré nám 

neumožnilo presnejšie definovať mieru rizika zlyhania FMT pri  vysokej hodnote CCI. Tiež 

môže byť zodpovedný za nepreukázanie vzťahu rizika zlyhania FMT s inými potencionálnymi 

rizikovými faktormi akými sú vek a koncentrácia sérového albumínu. Je potrebné relizovať 

ďalšie štúdie ktoré presne opíšu mieru rizika vyplývajúceho z komorbídneho statusu 

a identifikujú aj ostatné potencionálne rizikové faktory a taktiež štúdie, ktoré odhalia postupy 

ako riziko zlyhania FMT u komorbídnych pacientov znížiť. 
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