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Seznam zkratek 

AFLP  Amplified fragment length polymorphism: fingerprintová metoda založená na 

polymorfismech délky amplifikovaných fragmentů  

Bcc   Burkholderia cepacia complex: komplex Burkholderia cepacia 

BCESM B. cepacia epidemic strain marker: genetický marker epidemických kmenů 

komplexu B. cepacia 

CF  Cystická fibróza 

CFTR  Cystic fibrosis transmembrane regulator: transmembránový regulátor vodivosti 

iontů při cystické fibróze 

ET12  První popsaný epidemický kmen Bcc; vyskytuje se hlavně v Kanadě a Velké 

Británii  

IBCWG International Burkholderia cepacia Working Group: Mezinárodní pracovní 

skupina pro bakterie komplexu B. cepacia 

MLST  Multilocus sequence typing: fingerprintová metoda využívající sekvenčních 

polymorfismů několika lokusů   

PCR   Polymerase chain reaction: polymerázová řetězová reakce 

PFGE Pulsed-field gel electrophoresis: gelová elektroforéza v pulzním poli 

PHDC Epidemický kmen, jenž byl identifikován na východním pobřeží USA 

RAPD  Random amplified polymorphic DNA assay: fingerprintová metoda založená 

na náhodné amplifikaci polymorfních úseků DNA  

RFLP  Restriction fragment length polymorphism: polymorfismus délky štěpených 

fragmentů 
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Souhrn 

Hlavní příčinou těžké morbidity a mortality nemocných cystickou fibrózou (CF) jsou 

bakteriální infekce respiračního traktu. Mezi nejzávažnější původce těchto infekcí patří 

bakterie komplexu Burkholderia cepacia, které navíc hrozí epidemickým rozsevem infekce 

v populaci pacientů s CF. Z tohoto důvodu je důležité umět nejen časně a spolehlivě patogen 

diagnostikovat, ale též určit, zda se může mezi pacienty přenášet, pokud jsou protiepidemická 

opatření neadekvátní.  

Cílem předkládané práce bylo zpřesnění diagnostiky infekce způsobené komplexem B. 

cepacia a následná detailní analýza těchto bakterií na úrovni kmenů. 

• Zavedli jsme vysoce citlivou a specifickou molekulárně genetickou metodu detekce 

komplexu B. cepacia přímo z klinického materiálu. Pomocí tohoto postupu jsme začali 

infekci diagnostikovat u pacientů s CF časněji než při kultivačním vyšetření a zároveň se 

vyvarovali riziku záměny komplexu B. cepacia s jinými, tzv. B. cepacia-like 

mikroorganismy. Navíc tato metoda umožnila určovat příslušnost bakterie k jednomu ze 

sedmi nejběžnějších genomických druhů komplexu. 

• Zjistili jsme, že populace pacientů léčených v pražském centru CF patří mezi 

populace s velmi vysokou prevalencí infekce, která dosahuje hodnoty 30 %. Z toho 90 % 

případů je způsobeno B. cenocepacia, její recA skupinou III-A. V kontrastu k tomuto 

nálezu jsme nalezli vysoké zastoupení vzácné B. stabilis (genomovar IV) mezi 

slovenskými nemocnými CF. 

• Vysoký výskyt infekce je důsledek jejího epidemického šíření v minulosti. Pomocí 

molekulárních typizačních metod jsme identifikovali epidemický klon, jímž je 

kolonizována naprostá většina našich pacientů s infekcí B. cenocepacia. Podrobnější 

analýza tohoto klonu ukázala na jeho genotypovou podobnost s kanadským epidemickým 

kmenem typu RAPD 01, naopak vyloučila příbuznost s epidemickou linií ET12. Z 

poklesu incidence infekce za poslední dva roky se můžeme domnívat, že protiepidemický 

režim, jehož podstatnou součástí je časná diagnostika infekce, plní svou úlohu v prevenci 

šíření B. cenocepacia. 

 

 8



Summary 

Morbidity and mortality in patients with cystic fibrosis (CF) are particularly caused by 

respiratory infections. Microorganisms from the Burkholderia cepacia complex are 

considered the most severe pathogens, which moreover confer the risk of an epidemic 

outbreak within a CF population. Therefore, it is strongly advisable to set up an early and 

reliable diagnostics of the pathogen along with identification of its capability of patient-to-

patient transmission if epidemiological measures fail. 

The aim of the presented work was to improve the diagnostic tools for identification and 

further analysis of the B. cepacia complex bacteria. 

• We implemented into practice highly sensitive and specific molecular genetic 

method detecting the B. cepacia complex directly in clinical specimens. Using this 

protocol, we diagnosed the infection in patients with CF earlier than by culture and 

without risk of misidentification with B. cepacia-like microorganisms. The method also 

enabled to distinguish genomovar status of bacteria and to assign them into one of 

genomovars I to VII. 

• We found the population of patients attending the Prague CF centre to be highly 

infected with the B. cepacia complex. The prevalence of the infection was estimated to 

30%, and 90% cases out of them was found to be caused with B. cenocepacia, recA 

group III-A. Contrary to this, majority of Slovak patients with CF harbour unusual B. 

stabilis genomovar IV).   

• High prevalence of the infection is a consequence of its epidemic spread in the past. 

Using molecular typing methods, we identified an epidemic clone, which is present in 

most Czech infected patients. Detailed analysis of the clone revealed its genotypic 

similarity to Canadian epidemic strain of RAPD 01 type and excluded its close genetic 

relatedness to the epidemic ET12 lineage. Since the incidence rate of the infection is 

significantly decreased over the last two years, we can speculate that infection control 

measures successfully prevent further spread of B. cenocepacia. 
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OBECNÁ ČÁST 

Cystická fibróza 

Cystická fibróza (CF; dříve též mukoviscidóza) patří u kavkazské populace mezi nejčastější 

autozomálně recesivní dědičná onemocnění. Příčinou CF jsou mutace v obou alelách genu, 

jenž kóduje protein označovaný jako transmembránový regulátor vodivosti iontů při cystické 

fibróze (CF transmembrane regulator; CFTR) [53]. Tento protein vytváří za normálních 

okolností chloridový kanál umístěný na apikální straně epiteliálních buněk. V případě CF je 

však funkce tohoto iontového kanálu narušena nebo je kanál zcela nefunkční, a tak je 

znemožněn transport chloridových iontů přes apikální buněčnou membránu. Nejvážněji se 

tento defekt projevuje v dýchacích cestách, kde nemohou chloridové ionty procházet do 

extracelulárního prostoru. Elektrofyziologickou odpovědí na takto vzniklou situaci je zvýšený 

tok iontů natria (a tedy i vody) směrem do buňky, čímž dochází k zahušťování sekretu 

epitelové tkáně. Tvoří se vazký hlen, který se stává podkladem pro vznik většiny respiračních 

obtíží, jakými jsou obstrukce či chronická infekce dýchacích cest. Exprese CFTR proteinu 

není omezena jen na respirační trakt: defekt v epiteliálním transportu chloridových iontů se 

klinicky projevuje i v dalších orgánových systémech například v podobě mekoniového ileu, 

insuficience zevní sekrece pankreatu či azoospermie. 

 

Cystická fibróza se vyskytuje v kavkazské populaci s četností 1 : 2.500 až 3.500 živě 

narozených dětí. V České republice taková frekvence znamená 30 až 40 nových případů CF 

ročně, avšak nově diagnostikovaných pacientů je ve skutečnosti méně (důvodem je především 

přehlížení příznaků CF ze strany lékaře a vedení pacienta pod jinou diagnózou). Všechna 

národní centra CF, v nichž se soustřeďuje péče o nemocné CF, sledují dohromady na 450 

pacientů s touto nemocí. Díky komplexní péči a stále účinnější terapii se prognóza 

nemocných CF neustále zlepšuje - v dnešní době se polovina pacientů dožívá věku 32 let.  

 

Hlavní příčinou zvýšené nemocnosti a úmrtnosti pacientů s CF jsou recidivující a chronické 

bakteriální infekce dýchacích cest, které poškozují plicní parenchym a postupně vedou k 

respirační insuficienci. U cystické fibrózy existuje poměrně specifické spektrum bakterií, 

které mohou při tomto základním onemocnění způsobovat závažné infekce. Jak dokládá 

obrázek 1 (str. 11), v útlém věku jsou pacienti infikováni především Staphylococcus aureus a 

Haemophilus influenzae, v pozdějším věku pak významně stoupá procento pacientů s infekcí 

způsobenou Pseudomonas aeruginosa. Paletu patogenů asociovaných s CF doplňují bakterie 
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Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Acinetobacter spp., Ralstonia 

spp., Pandoraea spp. a komplex Burkholderia cepacia. 

 

Obrázek 1. Výskyt nejčastějších patogenů v jednotlivých věkových kategoriích pacientů 

s CF. Graf je převzat z Hlášení registru pacientů Americké CF nadace, a tak údaje o míře výskytu 

jednotlivých bakterií nereprezentují situaci v naší populaci. Jak bude uvedeno později, výskyt bakterií 

komplexu B. cepacia je v naší komunitě pacientů s CF až o jeden řád vyšší než uvádí tento graf. 
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Komplex Burkholderia cepacia 

Úvod 

Bakterie komplexu B. cepacia (Bcc) jsou gramnegativní aerobní pohyblivé tyče, které se 

běžně vyskytují v přírodě. Jejich přirozeným rezervoárem je stojatá i tekoucí voda a půda, 

v níž povětšinou jako symbionty osídlují kořeny rostlin [52]. Poprvé se však reprezentant této 

skupiny bakterií zapsal do odborné literatury jakožto rostlinný škůdce: v roce 1950 botanik 

Walter H. Burkholder popsal hnilobu cibule a bakterii, jež byla její příčinou, označil podle 

latinského názvu cibule (Allium cepa L.) druhovým názvem cepacia [8].  

 

Patogenní potenciál těchto bakterií není omezen pouze na rostlinnou říši. V lidské medicíně 

ohrožují především pacienty s chronickou granulomatózou (CGD) [51] a pacienty s cystickou 

fibrózou. S ohledem na zřetelně vyšší zastoupení diagnózy CF než CGD v obecné populaci 

P. aeruginosa 57,8 % S. aureus 49,7 % H. influenzae 16,3 %
S. maltophilia 9,4 % B. cepacia 3,1 % A. xylosoxidans 5,2 %

P. aeruginosa

S. aureus

H. influenzae

S. maltophilia
B. cepaciaA. xylosoxidans

Celkové precentuální zastoupení v USA za rok 2002:Celkové procentuální zastoupení patogenů u všech pacientů s CF v USA v roce 2002: 
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představuje právě cystická fibróza nosologickou jednotku, jež je nejčastěji asociována 

s infekcí způsobenou komplexem B. cepacia. Úplný seznam možného výskytu Bcc je nutné 

doplnit o anesteziologicko-resuscitační oddělení či jednotky intenzívní péče, kde se bakterie 

řadí mezi původce nosokomiálních infekcí. 

 

Klinický obraz infekce způsobený bakteriemi komplexu B. cepacia u CF 

Průběh infekce může být velmi variabilní. Nejčastěji je zmiňován smrtící cepacia syndrom, 

který je po různě dlouhém trvání infekce charakterizován náhlým zhoršením klinického stavu 

doprovázeným těžkou pneumonií a sepsí [30]. Infekce však může vést jen k pozvolnému 

zhoršování klinického stavu, či dokonce nemusí pacienta nijak poškozovat. Zdá se, že takový 

charakter průběhu infekce je obvyklejší, a také tradičně uváděný počet dvaceti procent B. 

cepacia pozitivních pacientů, kteří podlehnou infekci pod obrazem cepacia syndromu [25, 

51], je nyní považován za nadhodnocený. 

 

Infekce tedy nevede nevyhnutelně ke zhoršování plicní funkce, obecně je ale spojena se 

signifikantním snížením dlouhodobých šancí pacienta na přežití [21]. Zatím nejsou známy 

všechny faktory, které rozhodují o tom, jakým způsobem bude infekce u konkrétního pacienta 

s CF probíhat, a nelze tak ani předvídat, zda se infekce náhle neprojeví i u dosud 

asymptomatických pacientů. Je však zřejmé, že na průběh infekce bude mít zásadní vliv jak 

klinický stav pacienta, tak vlastnosti konkrétního kmene komplexu B. cepacia, jímž je daný 

pacient infikován.  

 

Genetika a patogenita mikroorganismů komplexu B. cepacia 

Bakterie komplexu B. cepacia mají v porovnání s ostatními prokaryotickými organismy 

unikátní genom, jehož velikost se pohybuje mezi 6 až 9 milióny párů bází (Mb; pro srovnání: 

Haemophilus influenzae má 1,3 Mb, Escherichia coli 4,6 Mb). Jeho uspořádání se vymyká 

učebnicovému pravidlu o existenci jediného bakteriálního chromozómu, neboť je rozdělen do 

dvou až čtyř replikonů [28, 55]. Obsahuje velké množství inzerčních sekvencí, které 

zodpovídají za vysokou četnost intragenomových přestaveb a dodávají tak genomu 

mimořádnou plasticitu (přehledný článek: [36]). Tyto mobilní elementy DNA jsou také 

součástí genomových ostrovů patogenity, jež zřejmě hrají významnou roli ve virulenci 

bakterií.  
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Nedávno byl ostrov patogenity popsán v genomu kmene J2315 [4], u něhož byla jako u 

prvního zástupce komplexu Burkholderia cepacia určena kompletní sekvence 

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/B_cenocepacia/). Tento úsek DNA má délku takřka 32 kb a 

obsahuje na 35 hypotetických genů, mezi nimiž se například nacházejí geny pro tzv. quorum 

sensing systém a gen esmR. Quorum sensing systém dovoluje bakteriím pomocí jejich 

signálních molekul (N-acylhomoserinových laktonů) vnímat denzitu vlastní populace v okolí 

a při překročení kritické masy buněk řídí expresi dosud nevyužitých genů. Gen esmR, jenž 

pravděpodobně kóduje negativní regulátor transkripce, byl již delší dobu znám jako součást 

1,4 kb dlouhého úseku DNA označovaného BCESM (B. cepacia epidemic strain marker). 

Tento úsek se vyskytuje u mnoha epidemických kmenů a je také jako genetický marker 

přenosných kmenů používán [44]. Objev celého ostrovu patogenity u kmene J2315 je vlastně 

důsledek hlubší analýzy právě oblasti BCESM.  

 

K faktorům patogenity patří vedle systému quorum sensing též klasické extracelulární 

produkty - lipázy, proteázy, hemolysiny, katalázy a siderofory (transportní sloučeniny vázající 

ionty železa). V patogenitě se dále uplatňuje lipopolysacharidový endotoxin a strukturní 

komponenty zprostředkovávající primární adhezi bakterií k epitelu dýchacích cest 

(pozoruhodná jsou zvláště obří vlákna, o nichž je podrobněji uvedeno v kapitole Epidemické 

kmeny a jejich identifikace, str. 19). Bakterie se dovedou bránit před antiinfekční imunitou či 

před expozicí antibiotiky přestupem do buněk makrofágů a epitelií [47] nebo formováním 

biofilmu [16]. Bakteriální společenství, které na povrchu respiračního epitelu vytváří 

exopolysacharidem stmelenou biofilmovou vrstvu, poskytuje jednotlivým buňkám mnohem 

vyšší stupeň ochrany před stresovými podněty z mikroprostředí (přehledný článek: [3]).  

 

Je pravděpodobné, že stupeň virulence bakteriálního kmene se může v čase měnit. 

Odhlédneme-li od možných mutačních změn zahrnujících například i horizontální přenos 

celého ostrovu patogenity, pak lze říci, že chování bakterií v prostředí je regulováno 

především pomocí systému quorum sensing. V případě Bcc bychom však tezí, že sledované 

markantní rozdíly v jejich chování (symbióza, fytopatogenita, oportunní patogenita v humánní 

medicíně) jsou důsledkem jen různé aktivace různých faktorů patogenity, celou problematiku 

zjednodušovali. Základní vysvětlení různorodých interakcí mezi bakteriemi a hostitelem 

přinesla podrobná taxonomická práce. 
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Taxonomie komplexu B. cepacia 

V roce 1992 byla na Univerzitě v Gentu zahájena polyfázická taxonomická studie izolátů B. 

cepacia [66]. Ta vedla ke zjištění, že bakterie do té doby známá pod názvem Burkholderia 

cepacia je ve skutečnosti skupina úzce příbuzných organismů, z nichž každý reprezentuje 

samostatný bakteriální druh. Dohromady se sdružují pod souborným označením komplex B. 

cepacia, a jak je patrné z obrázku 2 (str. 15), jedná se opravdu o fylogeneticky blízký 

komplex bakterií. V rámci tohoto komplexu je nyní popsáno deset samostatných druhů, jež 

mohou být v literatuře zároveň označeny římskou číslicí příslušného genomovaru.  

 

Genomovar je taxonomická jednotka, která odpovídá bakteriálnímu druhu, jenž je definován 

pouze pomocí molekulárně genetických metod. Od blízce příbuzných druhů (tj. dalších 

genomovarů) nelze tuto jednotku odlišit běžnými fenotypovými metodami (zvláště testováním 

biochemických vlastností), a tak podle taxonomických pravidel nemá genomovar dvouslovné 

označení.  

 

V případě taxonomie komplexu Bcc začal popis právě na úrovni genomovarů. Nejprve bylo 

určeno pět genomovarů (rok 1997) [69], později další čtyři (rok 2002) [9, 11, 67] a nyní je 

studován genomovar desátý. Většina genomovarů pro absenci fenotypového identifikačního 

testu nedostala při svém objevení binomický název (výjimkou byly již dříve známé druhy B. 

vietnamiensis [22], B. pyrrocinia [29] a B. ubonensis (nepublikovaná data P. Vandamma, J. 

LiPumy), u nichž byl postup obrácený: genomovarový štítek získaly zařazením ke komplexu 

B. cepacia). Postupně však byl binomický název přiřčen všem genomovarům (tabulka 1, str. 

16), a to na základě nalezení fenotypových vlastností specifických pro daný genomovar. 

Výjimkou zůstává genomovar III, který nelze jednoznačně fenotypově identifikovat a 

dvouslovný název B. cenocepacia [68] si vysloužil jen pro svou klinickou důležitost. 
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Obrázek 2. Fylogenetický strom vycházející z porovnání sekvencí 16S rRNA genu. 

V rámečku jsou ohraničeny druhy patřící ke skupině Bcc, s nimiž sousedí fylogeneticky nejbližší druh 

Burkholderia gladioli. Úsečka na obrázku dole vyjadřuje 10% rozdíl v nukleotidové sekvenci. 

Obrázek byl převzat z publikace [15]. 
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Tabulka 1. Přehled názvů všech genomovarů komplexu Burkholderia cepacia. Z tohoto 

nového názvosloví vyplývá, že původní jméno B. cepacia přísluší pouze genomovaru I. 

 

      Species (druh)     Genomovar   

Burkholderia cepacia   genomovar I    

Burkholderia multivorans  genomovar II    

Burkholderia cenocepacia  genomovar III   

Burkholderia stabilis   genomovar IV    

Burkholderia vietnamiensis  genomovar V    

Burkholderia dolosa   genomovar VI 

Burkholderia ambifaria  genomovar VII 

Burkholderia anthina   genomovar VIII 

Burkholderia pyrrocinia  genomovar IX 

Burkholderia ubonensis  genomovar X 

 

Užívání dvouslovného názvu se nyní v odborné literatuře upřednostňuje před uváděním 

genomovaru a jeho čísla. Přesto se popis pomocí genomovaru z praxe nevytratil. Jeho 

předchozí dlouhodobé používání vedlo k tomu, že si kliničtí lékaři tomuto označování 

přivykli a že je pro ně více informativní popis nálezu v podobě genomovaru, tedy například 

jako genomovar II, než v podobě druhového jména, tedy jako B. multivorans. S vědomím 

určité nepřesnosti si tak dovoluji v dalším textu nadále používat vedle dvouslovného názvu i 

označení genomovar. 

 

Charakteristika genomovarů 

I když všechny genomovary (s výjimkou genomovaru X) byly izolovány z klinického 

materiálu pacientů s CF, zdaleka nejčastěji je jako původce infekce nalézán genomovar III 

nebo II. Přitom právě genomovar III je významně asociován se zvýšenou mortalitou 

infikovaných pacientů [45], a to i po provedené transplantaci plic, která se stává poslední 

léčebnou metodou u pacientů nacházejících se v globální respirační insuficienci [18]. Pro 
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genomovar III je také příznačná hrozba epidemického rozsevu infekce v komunitě pacientů 

s CF, neboť k tomuto druhu patří nejvíce známých přenosných kmenů (blíže viz kapitolu 

Epidemické kmeny a jejich identifikace, str. 19). Přenos mezi pacienty byl však popsán i v 

případě genomovarů I, II a VI a fatální septické stavy jsou známy u pacientů s genomovarem 

II [6, 57]. Prozatím tak neexistuje odpověď na otázku, zda některý z genomovarů má větší 

schopnost způsobovat závažné infekce, a žádný z genomovarů tedy nelze považovat za 

původce příznivější varianty infekce. 

 

Do skupiny environmentálních genomovarů patří především genomovar I, jenž je oním 

pověstným původcem hniloby cibule, genomovar VII, k němuž náležejí potenciálně 

agronomicky využitelné biopesticidní kmeny [52], a genomovar III. Právě výskyt 

genomovaru III v půdě poukázal na nebezpečí získání infekce Bcc ze zevního prostředí a 

znamenal vážný argument proti využití biopesticidních kmenů, které mohou cestou 

horizontálního genového přenosu získat vlastnosti lidského patogenu [10]. Potvrzení 

možnosti, že infekci lze získat ze zevního prostředí, přinesl nález epidemického kmene PHDC 

v zemědělsky obdělávané půdě [40].   

 

Diagnostika komplexu B. cepacia 

Složitá taxonomie Bcc implikuje potíže, které při identifikaci těchto bakterií v klinických 

mikrobiologických laboratořích nastávají. Za užití běžných mikrobiologických postupů je 

nemožné zařadit bakterii do genomovaru, neboť soubor fenotypových testů, jenž by vedl k 

jeho konečnému určení, se při rutinním provozu neprovádí. Navíc již samotná identifikace 

komplexu B. cepacia jakožto celku je svízelná. Bakterie rostou na plotnách pomaleji, a tak 

existuje riziko překrytí drobných, zvolna rostoucích kolonií Bcc mikroorganismy s rychlejším 

růstem. Z tohoto důvodu jsou pro úspěšnou kultivaci doporučována selektivní media (B. 

cepacia selective agar, OFPBL či PC agar), která však stále ještě nezaručují specifickou 

izolaci Bcc.  

 

Komerčně dostupné identifikační systémy mohou dále zaměnit bakterie z komplexu B. 

cepacia za tzv. B. cepacia-like mikroorganismy, jakými jsou například Burkholderia gladioli, 

Ralstonia pickettii, Achromobacter spp., Pseudomonas spp. či S. maltophilia [33, 49].  

Americká studie, která ověřovala správnost identifikace Bcc v mikrobiologických 
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laboratořích, prokázala, že více než 10 % bakterií bylo mylně označeno jako B. cepacia a 

naopak 36 % izolátů B. cepacia laboratoře vůbec jako B. cepacia neurčily [49, 58].  

 

Konečná identifikace izolovaného mikroorganismu je tak závislá na užití molekulárně 

genetických metod, které jsou založeny na detekci jedinečné nukleotidové sekvence celého 

komplexu B. cepacia i každého genomovaru zvlášť. Koncem 90. let byly nejprve vyvinuty 

testy PCR zaměřené na polymorfismy v oblasti genů pro 16S a 23S rRNA [38, 71]. 

S rozšiřováním skupiny Bcc o nové genomovary však přestávala být tato identifikace 

dostačující. Neumožňovala totiž rozlišit od sebe všechny bakteriální druhy komplexu. 

Vhodnou alternativou se stal gen recA, který vykazuje 94 - 95% sekvenční podobnost mezi 

jednotlivými genomovary a dovoluje tak specificky detekovat skupinu Bcc jako celek i 

odlišovat genomovary mezi sebou. Mahenthiralingam se spolupracovníky [42] byl tvůrcem 

protokolu, jenž pomocí PCR zaměřeného na recA sekvenci určuje příslušnost bakterie ke 

komplexu a následně metodou RFLP (s enzymem HaeIII) ji zařazuje do příslušného 

genomovaru. Kromě přístupu využívajícího RFLP též navrhli sadu reakcí PCR, které přímo 

identifikují prvních pět genomovarů. Reakce využívají sekvenčně specifických primerů, jež 

nasedají na jedinečné sekvence daného genomovaru (princip alelově specifické PCR; 

obrázek 3, str 19). Jak bude uvedeno ve speciální části dizertace, tento postup se také stal 

východiskem pro sestavení našeho diagnostického algoritmu.  

 

Všechny referenční laboratoře pro Bcc při Mezinárodní pracovní skupině pro B. cepacia (tj. 

US Research Laboratory and Repository, University of Michigan, vedoucí John LiPuma; 

Canadian Research and Referral Repository, University of British Columbia, David Speert; 

European Referral Laboratory and Repository, University of Gent, Peter Vandamme) 

v současnosti užívají metody založené na polymorfismech genu recA (recA PCR a RFLP, 

sekvenace recA) jako nedílnou součást analýzy těchto izolátů [70]. Při popisu kmenů patřících 

ke genomovaru III se tak běžně uvádí též jejich příslušnost k jedné ze čtyř známých recA 

fylogenetických podskupin, tj. III-A, III-B, III-C nebo III-D. Toto rozdělení není samoúčelné, 

ale napomáhá blíže charakterizovat studovaný kmen například ve smyslu jeho možné 

transmisivity (řazení epidemických kmenů do skupin III-A a III-B je zmíněno v kapitole 

Epidemiologie infekce Bcc u nemocných CF v zahraničí, str. 23). 
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Obrázek 3. Příklad sekvence primeru, který zabezpečuje specifickou detekci 

genomovaru. Na obrázku je část alignmentu sekvencí genu recA, jež náležejí různým genomovarům 

(alignment byl proveden v programu Clustal W). Uprostřed se nacházejí čtyři sekvence, které patří 

zástupcům genomovaru III-A a u nichž jsou tučně zvýrazněny jednonukleotidové polymorfismy. 

Oblast s těmito polymorfismy (ohraničena v rámečku) představuje vhodný cíl pro umístění 

specifického primeru, který povede k detekci genomovaru III-A. 

 

501                                                          550 
 AF143788  CGCAGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 AF143787  CGCAGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 AF143786   CGCAGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 AF143794  GGCCGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 

 AF143782   CGCGGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTTCAA TATGCC GCGA 

 AF143781   CGCGGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTTCAA TATGCC GCGA 

 AF143779   CGCGGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTTCAA TATGCC GCGA 

 AF143780   CGCGGCGTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTTCAA TATGCC GCGA 

 

 AF143785   GGCAGCCTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 AF143797   GGCAGCCTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 AF143784  GGCAGCCTTC ATCGACGCCG AGCACGC GCT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 AF143783   GGCAGCCTTC ATCGACGCCG AGCATGC ACT CGACGTCCAG TACGCG TCGA 

 

 

Epidemické kmeny a jejich identifikace 

Dnešní centra CF, která disponují kvalitním mikrobiologickým zázemím, vyžadují 

podrobnější analýzu bakterií Bcc než jen pouhou identifikaci na úrovni genomovaru. Nutností 

se stává molekulárně epidemiologická analýza určující, zda nekolonizovaní pacienti, kteří 

navštěvují dané centrum CF, jsou vystaveni riziku získání infekce od jiného, již 

kolonizovaného pacienta. Pokud je molekulárně genetickými metodami potvrzena přítomnost 

takového epidemického kmene, tj. kmene schopného šířit se z pacienta na pacienta a vyvolat 

epidemii infekce, znamená to v klinické praxi velmi dbát na přísný hygienicko-

epidemiologický režim a zabránit kontaktu nejen mezi nekolonizovanými a infikovanými 

pacienty, ale i mezi těmi, již jsou infikováni odlišnými kmeny Bcc (bližší vysvětlení 

v kapitole Výskyt epidemických kmenů, str. 25).   
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V roce 1990 byla publikována první zpráva popisující možný přenos Bcc z pacienta na 

pacienta [37]. Následovaly další práce o epidemických kmenech, z nichž nejvyšší pozornost si 

vysloužil kmen ET12 (zkratka elektroforetického typu 12), který se rozšířil mezi nemocnými 

CF v Kanadě a Velké Británii [31, 62]. Kmen není pozoruhodný jen svou geografickou 

distribucí zahrnující oba břehy Atlantiku (tento jev byl ostatně vysvětlen rizikovými 

společenskými kontakty mezi pacienty těchto dvou kontinentů na kdysi pořádaných 

mezinárodních CF táborech [24, 53]), ale i anatomickým popisem. V mikroskopickém obraze 

bakteriálních buněk tohoto kmene byla popsána unikátní adhezívní obří vlákna délky 2 až 4 

μm, označovaná jako cable pili, která žádný jiný kmen Bcc nemá (obrázek 4). Gen cblA 

kódující hlavní komponentu adhezinu obřích vláken se tak stal genetickým markerem tohoto 

přenosného kmene [56]. Za obecnější marker epidemických kmenů se považuje úsek DNA 

známý jako BCESM [44], který v sobě zahrnuje gen kódující negativní regulátor transkripce 

(esmR) a sám je součástí většího celku - genomového ostrovu patogenity [4]. 

 

Obrázek 4. Elektronoptická fotografie bakteriální buňky náležící k epidemické linii 

ET12. Na jejím povrchu jsou exprimována obří vlákna. Úsečka v levém horním rohu odpovídá délce 

0,1 μm. Obrázek je použit z originální práce [56] s laskavým svolením autora. 
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Ani v případě BCESM se však nejedná o univerzální genetický marker epidemických kmenů. 

Jako příklad uveďme přenosné kmeny PHDC [27] a Midwest [34, 39], které nejsou pozitivní 

ani na jeden z výše popsaných markerů. To je důvod, proč nelze cblA ani BCESM považovat 

za jednoznačné indikátory epidemických kmenů a proč je nutné se při identifikaci 

epidemických kmenů obrátit ke genotypizačním metodám.  

 

Genotypizace 

Genotypizační metody umožňují na základě fingerprintů porovnávat jednotlivé izoláty daného 

bakteriálního druhu mezi sebou a určovat tak jejich genetickou příbuznost. Ve spojení 

s klinickými daty pak mohou vyloučit či potvrdit epidemický charakter rozsevu infekce, tedy 

určit, zda je epidemický kmen ve studovaném souboru izolátů přítomen. 

 

Jednotlivé molekulární typizační metody jsou charakterizovány podle několika kriterií a ty 

také určují vhodnost užití té které metody pro studium daného organismu. Mezi základní 

kritéria, jimiž jsou typizační techniky vzájemně porovnávány, patří (i) typovatelnost, tj. míra 

schopnosti poskytnout jednoznačný výsledek pro každý izolát bakteriálního druhu, (ii) 

reprodukovatelnost, tj. pravděpodobnost dosažení téhož výsledku při opakování testu, (iii) 

rozlišovací účinnost, která určuje schopnost metody spolehlivě od sebe odlišit izoláty bez 

epidemiologické souvislosti, (iv) snadnost provedení, jež zohledňuje finanční i pracovní 

náročnost metody, a (v) snadnost interpretace získaných výsledků [63]. Z tohoto výčtu 

proměnných je zřejmé, že nebude existovat univerzální molekulárně typizační metoda 

aplikovatelná na všechny mikroorganismy, ale že je nezbytné pro konkrétní účel pečlivě 

vybírat a experimentálně ověřovat adekvátnost vybrané techniky. V případech, kdy 

molekulárně epidemiologické šetření zahrnuje delší časové období, je navíc výhodou pro 

konečnou interpretaci výsledků nespoléhat se na jedinou metodu, ale podrobit studovaný 

soubor alespoň dvěma typizačním technikám [23]. Pro úplnost je nutné dodat, že k typizačním 

metodám patří též fenotypové testy jako jsou biotypizace, určování antibiotické citlivosti či 

sérotypizace, s nimiž klinické laboratoře pracují nepochybně častěji. Jedná se však o metody, 

které mají obecně slabou rozlišovací účinnost, a pro účely typizace kmenů jsou považovány 

většinou za nevyhovující [63]. 

 

Za zlatý standard molekulárně typizačních technik je označována makrorestrikční analýza  

genomové DNA. Metoda vykazuje vynikající reprodukovatelnost, rozlišovací účinnost a má 
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stanovena kritéria pro interpretaci nálezu (tzv. Tenoverova kritéria [64]), která ostatním 

metodám chybí. Její nevýhodou zůstává pracnost a časová náročnost: zpracování jednoho setu 

vzorků typicky trvá tři až čtyři dny. Princip metody spočívá v naštěpení intaktního 

bakteriálního chromozómu vzácně štěpící endonukleázou a v následné pulzní elektroforéze 

(pulsed-field gel electrophoresis; PFGE), která změnami směru elektrického proudu umožňuje 

zřetelnou separaci DNA fragmentů velikosti 10 - 1.000 kb. 

 

Typizační metody založené na principu PCR nabízejí jednodušší a rychlejší zpracování 

vzorků, než je tomu v případě PFGE. Z tohoto důvodu jsou i přes své určité limity 

v rozlišovací účinnosti či v reprodukovatelnosti stále častěji užívány v praxi. Typickým 

představitelem těchto typizačních postupů je metoda náhodné amplifikace polymorfních 

úseků DNA (random amplified polymorphic DNA; RAPD), při níž je výběru množených 

DNA oblastí dosaženo užitím krátkého primeru o náhodné sekvenci a nastavením nízké 

nasedací teploty v teplotním profilu PCR. Za modifikaci RAPD lze považovat metody rep-

PCR a BOX-PCR, kde jsou zvoleny primery o známých sekvencích, komplementárních 

k repetitivním úsekům bakteriální DNA, tedy k REP elementům (repetitive extragenic 

palindromic elements), resp. BOX sekvencím. Metody PCR a RFLP jsou kombinovány u 

ribotypizace, jež je založena na analýze sekvenčních polymorfismů rRNA operonu. PCR 

v tomto případě nahradila dříve užívaný, náročnější postup blotování a hybridizace 

s ribozomální RNA probou. Vysokou rozlišovací účinností disponuje metoda AFLP 

(amplified fragment length polymorphism), jejíž podstatou je selektivní amplifikace 

fragmentů DNA, které byly získány digescí jedním či dvěma restrikčními enzymy. Výběr 

množených úseků DNA závisí v tomto případě na komplementaritě koncových sekvencí 

fragmentů s 3’ koncem navrženého primeru. 5’ konec tohoto primeru je vždy navázán na 

DNA fragment, neboť jeho sekvence komplementárně odpovídá sekvenci linkeru, jenž je před 

fází amplifikace k fragmentu DNA ligován.    

 

Mezi typizační techniky, které vycházejí z produktu získaného pomocí PCR, patří bezesporu 

též sekvenace. Jejímu širšímu užití v typizaci kmenů však zatím brání fakt, že doposud nejsou 

u mnoha bakteriálních druhů vybrány geny, jejichž sekvenční variabilita by byla přiměřená 

pro jednoznačné určování genetické příbuznosti izolátů. Nová metoda MLST (multilocus 

sequence typing) je založena právě na sekvenování úseků několika vybraných provozních 

genů. Výsledkem sekvenace je alelický profil, který sestává z jednotlivých alel přítomných na 

každém studovaném lokusu a slouží pak jako nástroj pro porovnávání izolátů mezi sebou. 

 22



 

V případě genotypizace Bcc se nejčastěji užívají metody RAPD [13, 43, 48], BOX-PCR [13] 

a PFGE [1, 13, 26, 43, 60]. Posledně jmenovaná metoda má však vzhledem ke komplexnímu 

genomu Bcc menší výpovědní hodnotu a výzkumné laboratoře IBCWG se tak v poslední době 

od užití PFGE odklánějí (ústní konzultace s J. LiPumou, E. Mahenthiralingamem). 

V minulosti byla využívána i technika AFLP především však jako nástroj k identifikaci 

genomovarů [12]. Mnoho nadějí se vkládá do rozvoje typizace pomocí MLST, která je již 

standardizována například pro fylogeneticky blízkou Burkholderia pseudomallei 

(http://bpseudomallei.mlst.net/). 

 

Epidemiologie infekce Bcc u nemocných cystickou fibrózou v zahraničí 

První zmínky o B. cepacia v souvislosti s CF jsou datovány na přelom 70. a 80. let minulého 

století. Bakterie začala být záhy považována za nebezpečné infekční agens, které je primárně 

rezistentní k většině antibiotik a které může způsobovat u CF smrtící septický stav s 

nekrotizující pneumonií. Vážnost situace byla dále umocněna zprávou z roku 1990, jež 

prokázala, že se bakterie mezi pacienty přenáší [37]. Toto zjištění znamenalo vybudovat ve 

specializovaných centrech CF přísný systém odděleného sledování pacientů podle jejich 

mikrobiologického nálezu, a tak zabránit možnému šíření infekce. Paralelně se zaváděním 

hygienicko-epidemiologických opatření se začal klást velký důraz i na časnou a spolehlivou 

diagnostiku infekce a na provádění molekulárně epidemiologických šetření. 

 

Prevalence 

Prevalence infekce se mezi jednotlivými zahraničními centry CF významně liší. V první 

polovině 90. let, kdy byl udáván nejvyšší nárůst infekce, se procento pacientů s infekcí Bcc 

pohybovalo v širokém rozmezí 5 až 40 %. Tyto disproporce byly pochopitelně zčásti dány 

insuficientní diagnostikou Bcc v některých centrech, většinou však odrážely to, zda byl 

v daném centru přítomen epidemický kmen či nikoliv. Vyšší prevalenci tak hlásila centra, kde 

byl nalezen přenosný kmen ET12 (centra v Torontu, Edinburghu nebo Manchesteru - obrázek 

5, str. 24) nebo kmen PHDC (Philadelphia, Washington, DC). 
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Obrázek 5. Incidence a prevalence infekce Bcc v Centru CF pro dospělé pacienty v 

Manchesteru, Velká Británie. Přísný izolační systém zavedený v centru v polovině 90. let vedl k 

poklesu počtu nových případů infekce přenosným kmenem B. cenocepacia (genomovar III). Pozvolný 

pokles v prevalenci je dán úmrtností infikovaných pacientů, nikoliv vyléčením infekce. Graf je převzat 

z publikace [32] s laskavým svolením autora. 
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Tabulka 2. Distribuce jednotlivých genomovarů ve vybraných populacích pacientů s CF 

(v %). Genomovary VIII až X nebyly ještě v době provedení citovaných prací popsány a jsou tedy 

pravděpodobně zahrnuty pod heslem “Neurčeno”. V Itálii byl dodatečně zaznamenán relativně vysoký 

výskyt vzácné B. pyrrocinia (genomovar IX) a B. cenocepacia, její recA podskupiny III-D [46].  

 

Genomovar Francie [7] 

(153 pacientů) 

Itálie [2] 

(59 pacientů) 

USA [41] 

(606 pacientů) 

Kanada [61] 

(475 pacientů) 

I 0 4,8 2,6 0,2 
II 52 4,8 38 9,3 
III 45 73 50 80 
IV 1,3 3,2 0,2 3,8 
V 0,6 0 5,1 1,6 
VI 0 0 2 0 
VII 0 0 0,7 0 

Neurčeno 1,4 14 1,6 1,8 
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Zastoupení genomovarů 

Dalším důležitým parametrem popisujícím epidemiologickou situaci Bcc je rozložení 

jednotlivých genomovarů v populaci pacientů s CF. Obecně lze říci, že celosvětově za 

naprostou většinu infekcí odpovídají dva genomovary, B. cenocepacia (genomovar III) a B. 

multivorans (genomovar II). V poměru zastoupení těchto dvou genomovarů je v Evropě 

viditelný určitý severo-jižní gradient: relativně vysoké zastoupení genomovaru II v severní a 

střední Evropě (Velká Británie [65], Francie [7]) je vystřídáno dominancí genomovaru III 

v evropském jižním pásmu (Itálie [2], Portugalsko [17]). Distribuce genomovarů v Kanadě se 

podobá evropskému jihu, USA naopak kopírují situaci evropského severu (tabulka 2, str. 24). 

 

Výskyt epidemických kmenů 

Nedílnou součástí epidemiologického šetření se v centrech s vysokým výskytem infekce Bcc 

stala detekce epidemických kmenů. Prvním identifikovaným kmenem byl kmen ET12, jenž 

infikoval mnoho pacientů kanadských a britských center CF [62] a jenž je asociován se 

zvýšenou mortalitou [35]. V Kanadě kromě ET12 byly popsány další přenosné kmeny 

označené podle fingerprintového profilu při RAPD jako RAPD 01, 04 a 06 [61]. Centra CF na 

východním pobřeží USA se potýkají s epidemickým kmenem PHDC [27], který byl nedávno 

identifikován i v Evropě [14] a je mu tak přiřazen přívlastek druhé transatlantické linie. V 

amerických státech Michigan a Ohio je přítomen především tzv. Midwest klon [34]. Všechny 

právě vyjmenované epidemické kmeny patří k druhu B. cenocepacia, liší se však příslušností 

ke skupinám definovaným podle polymorfismů genu recA. Kmeny ET12, RAPD 01, 02 a 06 

náležejí do recA linie III-A, PHDC a Midwest kmeny do skupiny III-B.  

 

Připomeňme, že existence přenosných kmenů není výlučnou vlastností B. cenocepacia, ale že 

takové kmeny jsou známy i mezi dalšími druhy Bcc. Jak dokládá například práce Biddickové 

a jejích spolupracovníků [6], epidemické kmeny jsou přítomny též v rámci B. multivorans 

(kmeny OHBM a TUL2), B. cepacia (DTN1) nebo B. dolosa (SLC6).   

 

Výskyt téhož kmene na dvou kontinentech vyvolává otázku skutečného zdroje infekce. 

Zatímco v případě šíření linie ET12 byla nalezena zřejmá epidemiologická souvislost, tedy 

konání mezinárodních táborů pro pacienty s CF [24, 53], u PHDC kmene je situace méně 

přehledná. Kmen byl identifikován v několika centrech CF v USA [27], následně byl nalezen 

ve vzorku půdy [40] a posléze ve třech státech starého kontinentu, kde způsobil infekci jak u 
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CF, tak i u pacienta s jinou diagnózou než CF [14]. Vzhledem k velmi vzdálené lokalizaci 

míst nálezů PHDC i k jejich značnému časovému rozmezí se zdá nepravděpodobné, že by 

příčinou rozšíření mohl být pouhý přenos z pacienta na pacienta. Pravděpodobnější vysvětlení 

je kombinace dvou faktorů, tedy získání infekce z prostředí a její následný lokální rozsev 

mezi pacienty, kteří navštěvují stejné léčebné centrum. 

 

 Epidemický kmen je obecně považován za virulentnější než jedinečný kmen získaný ze 

zevního prostředí a in vitro experimenty také přesvědčivě dokazují vyšší stupeň virulence 

například u epidemického kmene ET12 [59]. Navíc probíhající infekce „mírnějším“ kmenem 

nijak nebrání epidemickému kmeni takového pacienta osídlit, potlačit růst původního kmene a 

zhoršit dosavadní průběh infekce [5, 45]. To jsou důvody pro zařazení do protiepidemického 

režimu nového pravidla, které navrhuje vzájemnou absolutní izolaci pacientů s odlišnými 

kmeny téhož druhu Bcc (protiepidemický systém, který je zaveden v pražském centru CF, 

bude podrobněji zmíněn v závěrečné kapitole, str. 34). 
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SPECIÁLNÍ ČÁST 

Úvod a cíle projektu 

Centrum cystické fibrózy při Fakultní nemocnici v Praze - Motole se v druhé polovině 90. let 

ocitlo před vážným problémem, na který neúprosně poukazovala tehdejší mikrobiologická i 

klinická data. Bylo zřejmé, že obávaná bakterie, tehdy nazývaná původním Burkholderia 

cepacia, je v tomto centru, starajícím se zhruba o 250 pacientů, přítomna. Navíc se dalo 

očekávat, že by výskyt bakterie mohl být v této populaci relativně vysoký, tedy pokud 

přítomná varianta Bcc disponuje schopností přenosu z pacienta na pacienta. K epidemickému 

šíření infekce by pak postačovaly v minulosti hojně organizované společenské akce, jichž se 

mohli účastnit všichni pacienti s CF bez ohledu na jejich mikrobiologický nález. Stejně tak 

vzniku a rozvoji epidemie by významněji nebránil ani klinický provoz centra CF, jehož pozdě 

zaváděný protiepidemický režim byl odkázán na nedostatečnou diagnostiku infekce. Vždyť až 

do roku 2001 se diagnostika opírala pouze o kultivaci (nikoliv na selektivních půdách), a to 

navzdory jak publikovaným datům o časté mylné identifikaci Bcc při kultivaci, tak 

doporučením zahraničních referenčních laboratoří potvrzovat nález specifickým, molekulárně 

genetickým testem [15, 50]. Závažnost infekce se všemi jejími důsledky podceňovalo i 

samotné centrum: až v roce 1998 vyčlenilo zvláštní ambulanci, kterou měli navštěvovat pouze 

pacienti osídlení bakteriemi komplexu B. cepacia, a až v roce 1999 ukončilo dlouholetou 

tradici spoluorganizování rekondičních pobytů pro nemocné CF.   

 

Obavy z vysokého výskytu infekce bylo nutné objektivizovat, což v první řadě vyžadovalo 

zavést nové vyšetřovací postupy a vytvořit odpovídající laboratorní zázemí. Základní cíl 

předkládaného projektu byl tedy jednoznačně definován: zlepšit možnosti diagnostiky bakterií 

Bcc a dosáhnout tím standardů laboratorního servisu západních center CF. Z obecné části této 

práce vyplývá, že funkční molekulárně genetická diagnostika a další analýza Bcc by měla 

zahrnovat (i) specifickou detekci bakterií komplexu B. cepacia, (ii) identifikaci jejich 

genomovarů a (iii) nástroje k určování přítomnosti epidemického kmene.   

 

Detekce komplexu B. cepacia a identifikace genomovarů 

Nezbytnou podmínkou pro stanovení diagnózy infekce Bcc je spolehlivá detekce patogenu. 

Vzhledem k tomu, že kultivační vyšetření tuto podmínku nesplňuje (blíže viz kapitolu 

Diagnostika komplexu B. cepacia, str. 17), bylo nutné doplnit diagnostický algoritmus o 
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molekulárně genetickou metodu, která zaručí přesnou identifikaci Bcc a povede k zařazení 

bakterie do příslušného genomovaru. Vedle specificity jsme kladli velký důraz též na to, aby 

nově zaváděná metoda byla vysoce senzitivní a umožňovala tak rozpoznat infekci už ve 

stádiu, kdy ještě kultivační vyšetření nepřináší pozitivní výsledek. Důvod byl prostý: časnější 

záchyt infekce znamená dříve diagnostikovaného pacienta, který je v rámci 

protiepidemických opatření ihned separován od neinfikovaných pacientů, a představuje tak 

potenciální zdroj nákazy po kratší dobu. 

 

První publikace přináší podrobný popis molekulárně genetické metody a první výsledky z 

vyšetření sput pacientů, kteří navštěvují centrum CF v Praze.  

Komentář k příloze 1  

1.  P. Dřevínek, H. Hrbáčková, O. Cinek, J. Bartošová, O. Nyč, A. Nemec, P. Pohunek: 

Direct PCR detection of Burkholderia cepacia complex and identification of its genomovars 

by using sputum as source of DNA. Journal of Clinical Microbiology, 2002, 40(9): 3485-

3488. 

 

Cílem této práce bylo zavést metodu, která umožní časnou a zároveň spolehlivou diagnostiku 

infekce Bcc přímo z klinického materiálu. K tomuto účelu jsme využili principu dvoukolové 

PCR, v němž pár primerů druhého kola hybridizuje s amplikonem prvního kola (obrázek 6, 

str. 29). Kromě přímé detekce mikroorganismů Bcc jsme metodu obohatili o následné 

určování příslušnosti Bcc ke genomovarům I až VII. Toho jsme docílili setem reakcí, které 

jako templát využívají amplikon prvního kola a které se mezi sebou liší pouze páry primerů, 

jejichž sekvence odpovídají vybraným polymorfismům v genu recA a jsou tak jedinečné pro 

jednotlivé genomovary. Vycházeli jsme z původní práce Mahenthiralingama a jeho 

spolupracovníků [42], v níž byly publikovány primery pro tehdy známé genomovary I až V. 

My jsme navrhli primery pro nově popsané genomovary VI a VII a samozřejmě též vnitřní 

pár primerů pro druhé kolo dvoukolové PCR. Dále jsme pozměnili design primerů 

detekujících genomovar II, neboť původní primery určené pro genomovar II ztratily svou 

specificitu a zkříženě reagovaly s genomovarem VI.  

 

Prokázali jsme, že navržený postup nedává falešné výsledky ve smyslu záměny s úzce 

příbuznými bakteriemi a že svou citlivostí převyšuje klasické mikrobiologické techniky 

detekce. První rok vyšetřování sput upozornil na vysoký výskyt genomovaru III-A v populaci 
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(92,5 % infikovaných pacientů mělo infekci způsobenou genomovarem III, jeho recA 

variantou III-A). Takový nález byl předzvěstí epidemického původu infekce a stal se 

východiskem pro další analýzy. 

 

Obrázek 6. Postup detekce Bcc až na úroveň genomovarů. Produkt 1. kola slouží jako 

templát pro 2. kolo PCR i pro identifikaci genomovaru. Šipky ve schématu vpravo reprezentují 

primery ohraničující amplifikované oblasti genu recA (seshora: zevní pár primerů, vnitřní pár primerů 

a pár primerů specifický pro detekovaný genomovar).  

 

PCR 1. kolo 

PCR  2. kolo 

G

recA gen 

enomovarizaceIdentifikace 

genomovarů 

 

Výše popsaná metodika představuje dodnes základ molekulárně genetické analýzy Bcc, která 

se provádí v naší Laboratoři molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. LF UK. Její první 

část, tedy detekce Bcc pomocí genu recA, se běžně provádí též v zahraničních referenčních 

laboratořích a je pokládána za standardní proceduru v určování Bcc. V případě metod 

vedoucích k identifikaci genomovarů je však nyní patrný posun směrem k metodě RFLP. Je 

dán tím, že domněle specifické reakce PCR přestávají být plně specifické při jejich testování 

na rozšiřujícím se počtu známých genomovarů i na zvětšujícím se množství kmenů uvnitř 

každého genomovaru [69]. Například reakce na genomovar I dává pozitivní signál i v 

přítomnosti genomovaru IX, nové podskupiny genomovaru III (III-C a III-D) či genomovar 

VIII a X nemají vůbec navrženy svůj specifický test PCR. Tyto nedostatky, které by se 
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významně negativně projevovaly v taxonomických studiích, však můžeme pro naše 

diagnostické účely pominout. Naši nemocní CF jsou infikováni převážně genomovary III-A, 

III-B, II nebo IV a pro tyto zástupce Bcc zůstávají stávající reakce PCR specifické (ústní 

konzultace s E. Mahenthiralingamem). 

 

Rozložení genomovarů v populaci je prvním důležitým údajem vyjadřujícím se k možné 

existenci epidemického kmene v populaci. Pro jeho přítomnost svědčí dominantní zastoupení 

jednoho genomovaru, zvláště je-li jím genomovar III, u něhož je popsáno nejvíce přenosných 

kmenů. Druhá publikace porovnává zastoupení genomovarů u nás a na Slovensku a předkládá 

tak první zprávu tohoto typu ze středoevropského regionu. 

Komentář k příloze 2 

2.  P. Dřevínek, O. Cinek, J. Melter, L. Lanšádl, Y. Návesňáková, V. Vávrová: 

Genomovar distribution of Burkholderia cepacia complex significantly differs between Czech 

and Slovak patients with cystic fibrosis. Journal of Medical Microbiology. 2003, 52(7):603-

604.      

 

Ve spolupráci se slovenskými centry CF jsme vyšetřili reprezentativní vzorek izolátů 

komplexu B. cepacia od pacientů obou bývalých republik česko-slovenské federace a určili 

tak zastoupení genomovarů v jednotlivých populacích. Předpokládali jsme, že genomovarová 

struktura bude v obou populacích podobná, neboť do rozpadu společného státu pacienti obou 

republik navštěvovali pražské centrum CF. Oproti očekávání jsme zjistili, že skladba 

genomovarů je velmi rozdílná a zatímco v České republice převažuje infekce genomovarem 

III-A (90 %; obrázek 7, str. 31), na Slovensku dominuje genomovar IV (54 % infikovaných 

pacientů). Nález tohoto genomovaru je u většího počtu pacientů s CF zcela ojedinělý, a tak 

ani nelze v odborné literatuře dohledat informaci o možném výskytu epidemického kmene 

v rámci genomovaru IV, který by tento fenomén vysvětloval. Náš pokus o typizaci tohoto 

souboru izolátů byl v době provádění studie omezen jen na analýzu pomocí metody RAPD, 

v níž se všechny izoláty ve fingerprintovém profilu shodovaly. To by mohlo znamenat, že se 

infekce způsobená genomovarem IV může stejně jako genomovar III-A také šířit z pacienta 

na pacienta. Vzhledem k výjimečně vysoké stabilitě genomu tohoto druhu Bcc (odtud je také 

odvozen jeho druhový název B. stabilis) ovšem nelze důkaz získaný pouze pomocí RAPD 

považovat za dostatečný. 
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Naším záměrem tedy bylo podrobit vzorky dalším genotypizačním metodám, které by otázku 

epidemického kmene dořešily. V úvahu připadala PFGE, která však vyžaduje práci s čistými 

bakteriálními kulturami B. stabilis, nikoliv s extrakty DNA, které jsme měli jako jediné k 

dispozici. Vzhledem ke změnám pracovišť našich slovenských kolegů se nám nakonec 

nepodařilo vzorky v podobě kmenů získat, a tak otázka příčiny neobvyklého výskytu B. 

stabilis ve slovenské populaci pacientů s CF zůstává otevřena. 

 

Zajímavostí je jistě i skutečnost, že je genomovar III-A na Slovensku zastoupen v menšině. 

Přitom dodatečně genotypizované slovenské izoláty tohoto genomovaru se geneticky shodují 

s českými izoláty III-A, které, jak bude v následujících odstavcích uvedeno, patří k 

epidemickému klonu. Z jakého důvodu se tento klon nerozšířil mezi slovenskými nemocnými 

CF, když tamní protiepidemická opatření jsou dodnes méně propracovaná než v Čechách? 

Hraje v této nevyřešené otázce nějakou roli přítomný kmen (nebo kmeny) B. stabilis? 

 

 

Obrázek 7. Zastoupení jednotlivých genomovarů komplexu B. cepacia u českých 

pacientů s CF. U 1,6 % vzorků nebyl určen genomovar, což indikuje jejich příslušnost k jinému 

genomovaru, než byly v diagnostickém setu zastoupené genomovary I až VII. 
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Určování přítomnosti epidemického kmene  

České republice. Logickým pokračováním 

vyšetřování českých kmenů Bcc byla molekulárně typizační analýza, která si kladla za cíl 

omentář k příloze 3

Vraťme se ke studiu původce infekce v 

rozhodnout, zda je přítomen epidemický kmen uvnitř genomovarově homogenní skupiny (tj. 

B. cenocepacia, recA skupina III-A) či nikoliv. Třetí práce, jenž je zatím ve fázi odeslaného 

rukopisu, se zabývá právě touto problematikou. 

 

K  

 řízení. P. Dřevínek, Š. Vošahlíková, O. Cinek, V. Vávrová, J. 

Bartošová, P. Pohunek, E. Mahenthiralingam: Widespread clone of Burkholderia cenocepacia 

me podrobili metodě RAPD a makrorestrikční 

nalýze s PFGE. I přes interpretační úskalí výsledků PFGE (podrobněji viz manuskript a 

 klon CZ 1 rozšířil na tak velký počet pacientů v České republice, je pravděpodobně 

řísných režimových opatření v českých centrech CF. 

3.  Rukopis v recenzním

in Czech patients with cystic fibrosis.  

 

Klinické izoláty patřící ke genomovaru III-A js

a

obrázek 8, str. 33) jsme identifikovali epidemický klon sdílený většinou pacientů s infekcí B. 

cenocepacia. Jedná se o BCESM pozitivní, cblA negativní klon, jehož fingerprintový profil se 

velmi podobá kanadskému epidemickému kmeni, který je v literatuře charakterizován 

profilem RAPD 01 [61] a který zodpovídá za rozsev infekce především v centru CF 

v kanadském Vancouveru. Pokud z tohoto výsledku usoudíme, že jde o příbuzné izoláty 

klonálního původu, pak takový nález klonu typu RAPD 01, tj. na geograficky vzdálených 

místech bez současné epidemiologické vazby mezi českými a kanadskými pacienty, 

připomíná epidemiologickou situaci kmene PHDC. Dva zástupce našeho epidemického klonu 

označeného CZ 1 jsme uložili do České sbírky mikroorganismů, jež je spravována 

Přírodovědeckou fakultou Masarykovy Univerzity (přístupová čísla izolátů CCM 7291 a 

7292). 

 

Proč se

následek pozdního zahájení p

Mikrobiologická diagnostika patogenu založená na kultivačních metodách byla zavedena až 

v roce 1994, tedy v době, kdy západní centra CF již věděla o výskytu epidemických kmenů a 

reagovala na ně systémem izolace pacientů podle typu kolonizace. Poslední tábor, tedy 

jednoznačně prokázaný rizikový faktor rozsevu infekce, se pro české děti s CF konal ještě 

v létě 1999. Teprve v roce 1998 začala v rámci centra CF fungovat speciální ambulance a 
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bylo vyčleněno lůžkové oddělení pouze pro pacienty infikované Bcc. Tento systém separace 

pacientů od ostatních nemocných cystickou fibrózou pak začal být důsledně dodržován v roce 

2000. O rok později byla diagnostika Bcc doplněna o senzitivnější a specifičtější molekulárně 

genetické metody [20]. 

 

Obrázek 8. Ukázka porovnávání fingerprintových profilů získaných metodou PFGE 

 

(není-li k dispozici software pro hodnocení fingerprintů). Zatímco výsledky analýzy pomocí 

RAPD vedly k snadnému a prakticky okamžitému určení dominantního profilu opakujícího se u 

většiny vyšetřovaných vzorků (viz obrázek 1 v příloze 3), výsledky z PFGE (při štěpení DNA 

enzymem SpeI) vyžadovaly mnohem obezřetnější přístup. Na obrázku jsou znázorněny profily osmi 

vzorků, které běžely na různých elektroforetických gelech. Po adjustaci jejich velikostí (pomocí 

lambda markeru každého gelu, sloupec M) byl každý vzorek srovnáván se všemi ostatními. Ve 

sloupcích 3 až 6 jsou zástupci epidemického klonu CZ 1, kteří sdílejí stejný motiv, i když mezi profily 

můžeme nalézt rozdíly v šesti i více proužcích. Ve sloupcích 1 a 2 je zachycen kanadský kmen RAPD 

typu 01, ve sloupci 8 epidemický kmen ET12. Klinický izolát s odlišným pulzotypem, než má klon CZ 

1, je pod číslem 7. 
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Závěr 

Obavy pracovníků pražského centra CF z vysokého výskytu infekce byly oprávněné. V roce 

1998, tedy čtyři roky po zahájení základní mikrobiologické diagnostiky B. cepacia kultivací, 

bylo již evidováno na 27 % pacientů s touto infekcí. V následujících letech, kdy začala být 

používána citlivější diagnostika infekce na principu PCR, toto číslo stouplo dokonce nad 

hodnotu 30 %. Molekulárně genetické metody dále prokázaly, že bakteriální populace 

komplexu B. cepacia je velmi homogenní, a to nejen na genomovarové úrovni [19], ale i na 

úrovni kmene (obrázek 9). Takový nález znamená, že vysoká prevalence infekce je skutečně 

důsledek jejího epidemického rozsevu v komunitě nemocných CF. 

 

Obrázek 9. Struktura zastoupení původců infekce Bcc u českých pacientů s CF. Graf 

naznačuje vysoký stupeň uniformity uvnitř bakteriální populace.    

 

     Počet pacientů      Zastoupení druhu           Zastoupení 

      s infekcí Bcc       B. cenocepacia,         epidemického  

       recA skupiny III-A,             klonu CZ 1 

           mezi pacienty s infekcí Bcc     mezi izoláty III-A  

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

30 %      90 %       96 % 

 

S prohlubujícími se znalostmi o infekci začal tým klinických pracovníků při centru CF ve FN 

Motol důsledněji dodržovat pravidla protiepidemického režimu, jenž se zakládá na přísné 

separaci jednotlivých skupin pacientů definovaných podle mikrobiologického obrazu. 

V rámci pacientů osídlených bakteriemi Bcc jsou v současnosti separátně vedeny skupiny 

nemocných, kteří (i) mají epidemický klon CZ 1 B. cenocepacia, (ii) mají B. cenocepacia 
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jiného původu než CZ 1, (iii) mají jiný genomovar než B. cenocepacia a (iv) vykazují 

pozitivitu na infekci Bcc pouze při použití metody PCR, nikoliv kultivačně. U této poslední 

skupiny nemocných nemůžeme z důvodu absence bakteriálního izolátu určit jeho vztah 

k epidemické linii; taktéž nevíme, zda se tito pacienti nemohou úspěšně vypořádat 

s předpokládanou časnou fází infekce, dostávají-li v tomto období antibiotickou léčbu 

například pro současnou pseudomonádovou infekci. To jsou argumenty, proč je taková 

skupina vymezena jak vůči negativním pacientům, tak vůči pacientům kultivačně pozitivním. 

Připomeňme, že hygienicko-epidemiologický režim není zaměřen pouze proti Bcc, ale též 

proti methicillin-rezistentnímu S. aureus a P. aeruginosa (i když v tomto případě neznáme 

pozadí infekce ve smyslu jejího možného epidemického šíření).  

 

Trend v incidenci infekce Bcc naznačuje, že nastolený protiepidemický systém by mohl být 

efektivní (obrázek 10, str. 36). Čtyři nové záchyty za rok 2004 lze při 30% prevalenci infekce 

bez nadsázky považovat za malý úspěch. Navíc se v posledních letech objevují mezi novými 

případy infekce Bcc takoví zástupci jiných genomovarů, kteří nehrozí epidemickým šířením 

infekce. Pacienti je velmi pravděpodobně získávají ze zevního prostředí a takovou cestu 

infikování nemůžeme hygienicko-epidemiologickým režimem ovlivnit. 

 

Nástin dalšího výzkumu 

Rozmanité klinické projevy infekce Bcc, jež je přitom u mnoha pacientů způsobena týmž 

kmenem, napovídají, že bakterie v různé fázi infekce používají různé faktory patogenity. Jaké 

to jsou? Za jakých podmínek dochází k jejich aktivaci? Které z nich nejvíce poškozují 

hostitele? K odpovědím na takovéto otázky mohou přispět transkriptomické studie. Nedávný 

objev ostrovu patogenity, určení kompletní sekvence genomu kmene J2315 a vyvinutí DNA 

čipu pro tento kmen dovolují zkoumat genové expresní profily během rozvoje infekce u CF a 

zaměřit se právě na oblast ostrovu patogenity. 

 

Jak bylo zmíněno na samém úvodu této práce, pacienty s CF neohrožují infekce způsobené 

pouze bakteriemi komplexu B. cepacia. Za vysoké procento infekcí je zodpovědná 

Pseudomonas aeruginosa, předmětem zájmu odborníků se stále více stává Stenotrophomonas 

maltophilia. Jsou naši pacienti vystaveni obdobnému riziku jako v případě Bcc, tedy získání 

těchto infekcí od jiného pacienta s CF? Pokud zní odpověď ano, neměl by pak separační 

systém v rámci skupiny pacientů pozitivních na P. aeruginosa zohledňovat, zda má pacient 
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epidemický kmen či nikoliv? Neměla by být vytvořena skupina pacientů s nálezem S. 

maltophilia?  

 

Je zřejmé, že zmapováním epidemiologické situace Bcc a kontrolou incidence infekce 

nekončí ve vztahu k CF molekulárně mikrobiologická práce. Stejnou pozornost si zaslouží 

další patogeny asociované s cystickou fibrózou. V tomto smyslu lze předkládanou dizertační 

práci vnímat jako návrh postupu v molekulárně mikrobiologické analýze takovýchto infekcí. 

 

 

Obrázek 10. Incidence infekce způsobené bakteriemi Bcc u pacientů navštěvujících 

centrum CF při FN Motol (cca 250 pacientů). Rok 1995 představuje druhý rok diagnostiky 

infekce, rok 2002 pak první rok rutinního užívání metody PCR jakožto doplňkového nástroje detekce. 

Zdá se, že do roku 2000 byli pacienti infikováni výhradně bakteriemi genomovaru III-A, i když první 

uschované izoláty k vyšetření genomovaru pocházejí z roku 1997. Genomovarová příslušnost bakterie 

před tímto rokem je tak určena na základě výsledků analýzy pacientových izolátů pozdějšího data. Je 

tedy možné, že by pacienti mohli být původně osídleni jinými genomovary a epidemie infekce týmž 

klonem Bcc propukla až ve 2. polovině 90. let. Proti této hypotéze ovšem svědčí fakt vysokého 

výskytu infekce hned v počátcích její diagnostiky. Genomovar nebyl určen u pacientů zemřelých před 

rokem 2001, u nichž nebyl uschován žádný izolát k dodatečnému molekulárně genetickému vyšetření.  

 

genomovar III-A ostatní genomovary genomovar neurčen 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04

Kalendářní rok

Po
če

t p
ac

ie
nt
ů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36



CITOVANÁ LITERATURA 
 

1. Agodi, A., M. Barchitta, V. Giannino, A. Collura, T. Pensabene, M. L. Garlaschi, 

C. Pasquarella, F. Luzzaro, F. Sinatra, E. Mahenthiralingam, and S. Stefani. 

2002. Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis and non-cystic fibrosis patients: 

identification of a cluster of epidemic lineages. J Hosp Infect 50:188-95. 

2. Agodi, A., E. Mahenthiralingam, M. Barchitta, V. Giannino, A. Sciacca, and S. 

Stefani. 2001. Burkholderia cepacia complex infection in Italian patients with cystic 

fibrosis: prevalence, epidemiology, and genomovar status. J Clin Microbiol 39:2891-

6. 

3. Anwar, H., J. L. Strap, and J. W. Costerton. 1992. Establishment of aging biofilms: 

possible mechanism of bacterial resistance to antimicrobial therapy. Antimicrob 

Agents Chemother 36:1347-51. 

4. Baldwin, A., P. A. Sokol, J. Parkhill, and E. Mahenthiralingam. 2004. The 

Burkholderia cepacia epidemic strain marker is part of a novel genomic island 

encoding both virulence and metabolism-associated genes in Burkholderia 

cenocepacia. Infect Immun 72:1537-47. 

5. Bernhardt, S. A., T. Spilker, T. Coffey, and J. J. LiPuma. 2003. Burkholderia 

cepacia complex in cystic fibrosis: frequency of strain replacement during chronic 

infection. Clin Infect Dis 37:780-5. 

6. Biddick, R., T. Spilker, A. Martin, and J. J. LiPuma. 2003. Evidence of 

transmission of Burkholderia cepacia, Burkholderia multivorans and Burkholderia 

dolosa among persons with cystic fibrosis. FEMS Microbiol Lett 228:57-62. 

7. Brisse, S., C. Cordevant, P. Vandamme, P. Bidet, C. Loukil, G. Chabanon, M. 

Lange, and E. Bingen. 2004. Species distribution and ribotype diversity of 

Burkholderia cepacia complex isolates from French patients with cystic fibrosis. J 

Clin Microbiol 42:4824-7. 

8. Burkholder, W. H. 1950. Sour skin, a bacterial rot of onion bulbs. Phytopathology 

40:115-117. 

9. Coenye, T., L. J.J., H. D., B. Hoste, V. K., G. M., D. P. Speert, and V. P. 2001. 

Burkholderia cepacia genomovar VI, a new member of the Burkholderia cepacia 

complex isolated from cystic fibrosis patients. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 51:271-

279. 

 37



10. Coenye, T., and J. J. LiPuma. 2003. Population structure analysis of Burkholderia 

cepacia genomovar III: varying degrees of genetic recombination characterize major 

clonal complexes. Microbiology 149:77-88. 

11. Coenye, T., E. Mahenthiralingam, D. Henry, J. J. LiPuma, S. Laevens, M. Gillis, 

D. P. Speert, and P. Vandamme. 2001. Burkholderia ambifaria sp. nov., a novel 

member of the Burkholderia cepacia complex including biocontrol and cystic fibrosis-

related isolates. Int J Syst Evol Microbiol 51:1481-90. 

12. Coenye, T., L. M. Schouls, J. R. Govan, K. Kersters, and P. Vandamme. 1999. 

Identification of Burkholderia species and genomovars from cystic fibrosis patients by 

AFLP fingerprinting. Int J Syst Bacteriol 49 Pt 4:1657-66. 

13. Coenye, T., T. Spilker, A. Martin, and J. J. LiPuma. 2002. Comparative 

assessment of genotyping methods for epidemiologic study of Burkholderia cepacia 

genomovar III. J Clin Microbiol 40:3300-7. 

14. Coenye, T., T. Spilker, A. Van Schoor, J. J. LiPuma, and P. Vandamme. 2004. 

Recovery of Burkholderia cenocepacia strain PHDC from cystic fibrosis patients in 

Europe. Thorax 59:952-4. 

15. Coenye, T., P. Vandamme, J. R. Govan, and J. J. LiPuma. 2001. Taxonomy and 

identification of the Burkholderia cepacia complex. J Clin Microbiol 39:3427-36. 

16. Conway, B. A., V. Venu, and D. P. Speert. 2002. Biofilm formation and acyl 

homoserine lactone production in the Burkholderia cepacia complex. J Bacteriol 

184:5678-85. 

17. Cunha, M. V., J. H. Leitao, E. Mahenthiralingam, P. Vandamme, L. Lito, C. 

Barreto, M. J. Salgado, and I. Sa-Correia. 2003. Molecular analysis of 

Burkholderia cepacia complex isolates from a Portuguese cystic fibrosis center: a 7-

year study. J Clin Microbiol 41:4113-20. 

18. De Soyza, A., L. Archer, A. McDowell, J. Moore, J. H. Dark, S. Elborn, E. 

Mahenthiralingam, P. A. Corris, and K. Gould. 2001. Lung transplantation for 

cystic fibrosis; the effect of B cepacia genomovars on post transplant outcomes. J 

Heart Lung Transplant 20:158. 

19. Drevinek, P., O. Cinek, J. Melter, L. Langsadl, Y. Navesnakova, and V. Vavrova. 

2003. Genomovar distribution of the Burkholderia cepacia complex differs 

significantly between Czech and Slovak patients with cystic fibrosis. J Med Microbiol 

52:603-4. 

 38



20. Drevinek, P., H. Hrbackova, O. Cinek, J. Bartosova, O. Nyc, A. Nemec, and P. 

Pohunek. 2002. Direct PCR Detection of Burkholderia cepacia Complex and 

Identification of Its Genomovars by Using Sputum as Source of DNA. J Clin 

Microbiol 40:3485-8. 

21. Frangolias, D. D., E. Mahenthiralingam, S. Rae, J. M. Raboud, A. G. Davidson, 

R. Wittmann, and P. G. Wilcox. 1999. Burkholderia cepacia in cystic fibrosis. 

Variable disease course. Am J Respir Crit Care Med 160:1572-7. 

22. Gillis, M., T. Van Van, R. Bardin, M. Goor, P. Hebbar, A. Willems, P. Segers, K. 

Kersters, T. Heulin, and M. P. Fernandez. 1995. Polyphasic taxonomy in the genus 

Burkholderia leading to an emended description of the genus and proposition of 

Burkholderia vietnamiensis sp. nov. for N2-fixing isolates from rice in Vietnam. Int J 

Syst Bact 45:274-289. 

23. Goering, R. V. 2004. Pulsed-Field Gel Electrophoresis, p. 185-196. In D. H. Persing, 

F. C. Tenover, J. Versalovic, Y.-W. Tang, E. R. Unger, D. A. Relman, and T. J. White 

(ed.), Molecular Microbiology: Diagnostic Principles and Practice, 1st. ed. ASM 

Press, Washington, DC. 

24. Govan, J. R., P. H. Brown, J. Maddison, C. J. Doherty, J. W. Nelson, M. Dodd, A. 

P. Greening, and A. K. Webb. 1993. Evidence for transmission of Pseudomonas 

cepacia by social contact in cystic fibrosis. Lancet 342:15-9. 

25. Govan, J. R., and V. Deretic. 1996. Microbial pathogenesis in cystic fibrosis: mucoid 

Pseudomonas aeruginosa and Burkholderia cepacia. Microbiol Rev 60:539-74. 

26. Holmes, A., R. Nolan, R. Taylor, R. Finley, M. Riley, R. Z. Jiang, S. Steinbach, 

and R. Goldstein. 1999. An epidemic of Burkholderia cepacia transmitted between 

patients with and without cystic fibrosis. J Infect Dis 179:1197-205. 

27. Chen, J. S., K. A. Witzmann, T. Spilker, R. J. Fink, and J. J. LiPuma. 2001. 

Endemicity and inter-city spread of Burkholderia cepacia genomovar III in cystic 

fibrosis. J Pediatr 139:643-9. 

28. Cheng, H. P., and T. G. Lessie. 1994. Multiple replicons constituting the genome of 

Pseudomonas cepacia 17616. J Bacteriol 176:4034-42. 

29. Imanaka, H., M. Kousaka, G. Tamura, and K. Arima. 1965. Taxonomic studies on 

pyrrolnitrin-producing strain. J Antibiot 18. 

30. Isles, A., I. Maclusky, M. Corey, R. Gold, C. Prober, P. Fleming, and H. Levison. 

1984. Pseudomonas cepacia infection in cystic fibrosis: an emerging problem. J 

Pediatr 104:206-10. 

 39



31. Johnson, W. M., S. D. Tyler, and K. R. Rozee. 1994. Linkage analysis of 

geographic and clinical clusters in Pseudomonas cepacia infections by multilocus 

enzyme electrophoresis and ribotyping. J Clin Microbiol 32:924-30. 

32. Jones, A. M., and A. K. Webb. 2003. Recent advances in cross-infection in cystic 

fibrosis: Burkholderia cepacia complex, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and 

Pandoraea spp. J R Soc Med 96 Suppl 43:66-72. 

33. Kiska, D. L., A. Kerr, M. C. Jones, J. A. Caracciolo, B. Eskridge, M. Jordan, S. 

Miller, D. Hughes, N. King, and P. H. Gilligan. 1996. Accuracy of four commercial 

systems for identification of Burkholderia cepacia and other gram-negative 

nonfermenting bacilli recovered from patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol 

34:886-91. 

34. Kumar, A., S. Dietrich, W. Schneider, R. Jacobson, F. P. Downes, B. E. 

Robinson-Dunn, R. Honicky, J. Smith, and R. Martin. 1997. Genetic relatedness of 

Burkholderia (Pseudomonas) cepacia isolates from five cystic fibrosis centers in 

Michigan. Respir Med 91:485-92. 

35. Ledson, M. J., M. J. Gallagher, M. Jackson, C. A. Hart, and M. J. Walshaw. 

2002. Outcome of Burkholderia cepacia colonisation in an adult cystic fibrosis centre. 

Thorax 57:142-5. 

36. Lessie, T. G., W. Hendrickson, B. D. Manning, and R. Devereux. 1996. Genomic 

complexity and plasticity of Burkholderia cepacia. FEMS Microbiol Lett 144:117-28. 

37. LiPuma, J. J., S. E. Dasen, D. W. Nielson, R. C. Stern, and T. L. Stull. 1990. 

Person-to-person transmission of Pseudomonas cepacia between patients with cystic 

fibrosis. Lancet 336:1094-6. 

38. LiPuma, J. J., B. J. Dulaney, J. D. McMenamin, P. W. Whitby, T. L. Stull, T. 

Coenye, and P. Vandamme. 1999. Development of rRNA-based PCR assays for 

identification of Burkholderia cepacia complex isolates recovered from cystic fibrosis 

patients. J Clin Microbiol 37:3167-70. 

39. LiPuma, J. J., J. E. Mortensen, S. E. Dasen, T. D. Edlind, D. V. Schidlow, J. L. 

Burns, and T. L. Stull. 1988. Ribotype analysis of Pseudomonas cepacia from cystic 

fibrosis treatment centers. J Pediatr 113:859-62. 

40. LiPuma, J. J., T. Spilker, T. Coenye, and C. F. Gonzalez. 2002. An epidemic 

Burkholderia cepacia complex strain identified in soil. Lancet 359:2002-3. 

41. LiPuma, J. J., T. Spilker, L. H. Gill, P. W. Campbell, 3rd, L. Liu, and E. 

Mahenthiralingam. 2001. Disproportionate distribution of Burkholderia cepacia 

 40



complex species and transmissibility markers in cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care 

Med 164:92-6. 

42. Mahenthiralingam, E., J. Bischof, S. K. Byrne, C. Radomski, J. E. Davies, Y. Av-

Gay, and P. Vandamme. 2000. DNA-Based diagnostic approaches for identification 

of Burkholderia cepacia complex, Burkholderia vietnamiensis, Burkholderia 

multivorans, Burkholderia stabilis, and Burkholderia cepacia genomovars I and III. J 

Clin Microbiol 38:3165-73. 

43. Mahenthiralingam, E., M. E. Campbell, D. A. Henry, and D. P. Speert. 1996. 

Epidemiology of Burkholderia cepacia infection in patients with cystic fibrosis: 

analysis by randomly amplified polymorphic DNA fingerprinting. J Clin Microbiol 

34:2914-20. 

44. Mahenthiralingam, E., D. A. Simpson, and D. P. Speert. 1997. Identification and 

characterization of a novel DNA marker associated with epidemic Burkholderia 

cepacia strains recovered from patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol 35:808-

16. 

45. Mahenthiralingam, E., P. Vandamme, M. E. Campbell, D. A. Henry, A. M. 

Gravelle, L. T. Wong, A. G. Davidson, P. G. Wilcox, B. Nakielna, and D. P. 

Speert. 2001. Infection with Burkholderia cepacia Complex Genomovars in Patients 

with Cystic Fibrosis: Virulent Transmissible Strains of Genomovar III Can Replace 

Burkholderia multivorans. Clin Infect Dis 33:1469-75. 

46. Manno, G., C. Dalmastri, S. Tabacchioni, P. Vandamme, R. Lorini, L. Minicucci, 

L. Romano, A. Giannattasio, L. Chiarini, and A. Bevivino. 2004. Epidemiology 

and clinical course of Burkholderia cepacia complex infections, particularly those 

caused by different Burkholderia cenocepacia strains, among patients attending an 

Italian Cystic Fibrosis Center. J Clin Microbiol 42:1491-7. 

47. Martin, D. W., and C. D. Mohr. 2000. Invasion and intracellular survival of 

Burkholderia cepacia. Infect Immun 68:24-9. 

48. McDowell, A., E. Mahenthiralingam, K. E. Dunbar, J. E. Moore, M. Crowe, and 

J. S. Elborn. 2004. Epidemiology of Burkholderia cepacia complex species recovered 

from cystic fibrosis patients: issues related to patient segregation. J Med Microbiol 

53:663-8. 

49. McMenamin, J. D., T. M. Zaccone, T. Coenye, P. Vandamme, and J. J. LiPuma. 

2000. Misidentification of Burkholderia cepacia in US cystic fibrosis treatment 

centers: an analysis of 1,051 recent sputum isolates. Chest 117:1661-5. 

 41



50. Miller, M. B., and P. H. Gilligan. 2003. Laboratory aspects of management of 

chronic pulmonary infections in patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol 

41:4009-15. 

51. O'Neil, K. M., J. H. Herman, J. F. Modlin, E. R. Moxon, and J. A. Winkelstein. 

1986. Pseudomonas cepacia: an emerging pathogen in chronic granulomatous disease. 

J Pediatr 108:940-2. 

52. Parke, J. L., and D. Gurian-Sherman. 2001. Diversity of the Burkholderia Cepacia 

Complex and Implications for Risk Assessment of Biological Control Strains. Ann. 

Rev. Phytopathol. 39:225-258. 

53. Pegues, D. A., L. A. Carson, O. C. Tablan, S. C. FitzSimmons, S. B. Roman, J. M. 

Miller, and W. R. Jarvis. 1994. Acquisition of Pseudomonas cepacia at summer 

camps for patients with cystic fibrosis. Summer Camp Study Group. J Pediatr 

124:694-702. 

54. Riordan, J. R., J. M. Rommens, B. Kerem, N. Alon, R. Rozmahel, Z. Grzelczak, 

J. Zielenski, S. Lok, N. Plavsic, J. L. Chou, and et al. 1989. Identification of the 

cystic fibrosis gene: cloning and characterization of complementary DNA. Science 

245:1066-73. 

55. Rodley, P. D., U. Romling, and B. Tummler. 1995. A physical genome map of the 

Burkholderia cepacia type strain. Mol Microbiol 17:57-67. 

56. Sajjan, U. S., L. Sun, R. Goldstein, and J. F. Forstner. 1995. Cable (cbl) type II pili 

of cystic fibrosis-associated Burkholderia (Pseudomonas) cepacia: nucleotide 

sequence of the cblA major subunit pilin gene and novel morphology of the assembled 

appendage fibers. J Bacteriol 177:1030-8. 

57. Segonds, C., T. Heulin, N. Marty, and G. Chabanon. 1999. Differentiation of 

Burkholderia species by PCR-restriction fragment length polymorphism analysis of 

the 16S rRNA gene and application to cystic fibrosis isolates. J Clin Microbiol 

37:2201-8. 

58. Shelly, D. B., T. Spilker, E. J. Gracely, T. Coenye, P. Vandamme, and J. J. 

LiPuma. 2000. Utility of commercial systems for identification of Burkholderia 

cepacia complex from cystic fibrosis sputum culture. J Clin Microbiol 38:3112-5. 

59. Schwab, U., M. Leigh, C. Ribeiro, J. Yankaskas, K. Burns, P. Gilligan, P. Sokol, 

and R. Boucher. 2002. Patterns of epithelial cell invasion by different species of the 

Burkholderia cepacia complex in well-differentiated human airway epithelia. Infect 

Immun 70:4547-55. 

 42



60. Siddiqui, A. H., M. E. Mulligan, E. Mahenthiralingam, J. Hebden, J. Brewrink, 

S. Qaiyumi, J. A. Johnson, and J. J. LiPuma. 2001. An episodic outbreak of 

genetically related Burkholderia cepacia among non-cystic fibrosis patients at a 

university hospital. Infect Control Hosp Epidemiol 22:419-22. 

61. Speert, D. P., D. Henry, P. Vandamme, M. Corey, and E. Mahenthiralingam. 

2002. Epidemiology of Burkholderia cepacia Complex in Patients with Cystic 

Fibrosis, Canada. Emerg Infect Dis 8:181-7. 

62. Sun, L., R. Z. Jiang, S. Steinbach, A. Holmes, C. Campanelli, J. Forstner, U. 

Sajjan, Y. Tan, M. Riley, and R. Goldstein. 1995. The emergence of a highly 

transmissible lineage of cbl+ Pseudomonas (Burkholderia) cepacia causing CF centre 

epidemics in North America and Britain. Nat Med 1:661-6. 

63. Tenover, F. C., R. D. Arbeit, and R. V. Goering. 1997. How to select and interpret 

molecular strain typing methods for epidemiological studies of bacterial infections: a 

review for healthcare epidemiologists. Molecular Typing Working Group of the 

Society for Healthcare Epidemiology of America. Infect Control Hosp Epidemiol 

18:426-39. 

64. Tenover, F. C., R. D. Arbeit, R. V. Goering, P. A. Mickelsen, B. E. Murray, D. H. 

Persing, and B. Swaminathan. 1995. Interpreting chromosomal DNA restriction 

patterns produced by pulsed-field gel electrophoresis: criteria for bacterial strain 

typing. J Clin Microbiol 33:2233-9. 

65. Turton, J. F., M. E. Kaufmann, N. Mustafa, S. Kawa, F. E. Clode, and T. L. Pitt. 

2003. Molecular comparison of isolates of Burkholderia multivorans from patients 

with cystic fibrosis in the United Kingdom. J Clin Microbiol 41:5750-4. 

66. Vandamme, P. 2002. Polyphasic Taxonomy in Practise: the Burkholderia cepacia 

Challenge. WFCC Newsletter 34:17-24. 

67. Vandamme, P., D. Henry, T. Coenye, S. Nzula, M. Vancanneyt, J. J. LiPuma, D. 

P. Speert, J. R. Govan, and E. Mahenthiralingam. 2002. Burkholderia anthina sp. 

nov. and Burkholderia pyrrocinia, two additional Burkholderia cepacia complex 

bacteria, may confound results of new molecular diagnostic tools. FEMS Immunol 

Med Microbiol 33:143-9. 

68. Vandamme, P., B. Holmes, T. Coenye, J. Goris, E. Mahenthiralingam, J. J. 

LiPuma, and J. R. Govan. 2003. Burkholderia cenocepacia sp. nov.--a new twist to 

an old story. Res Microbiol 154:91-6. 

 43



69. Vandamme, P., B. Holmes, M. Vancanneyt, T. Coenye, B. Hoste, R. Coopman, H. 

Revets, S. Lauwers, M. Gillis, K. Kersters, and J. R. Govan. 1997. Occurrence of 

multiple genomovars of Burkholderia cepacia in cystic fibrosis patients and proposal 

of Burkholderia multivorans sp. nov. Int J Syst Bacteriol 47:1188-200. 

70. Vermis, K., T. Coenye, E. Mahenthiralingam, H. J. Nelis, and P. Vandamme. 

2002. Evaluation of species-specific recA-based PCR tests for genomovar level 

identification within the Burkholderia cepacia complex. J Med Microbiol 51:937-40. 

71. Whitby, P. W., L. C. Pope, K. B. Carter, J. J. LiPuma, and T. L. Stull. 2000. 

Species-specific PCR as a tool for the identification of Burkholderia gladioli. J Clin 

Microbiol 38:282-5. 

 

 44



PUBLIKACE 
 

Příloha 1. 
 
 
P. Dřevínek, H. Hrbáčková, O. Cinek, J. Bartošová, O. Nyč, A. Nemec, P. Pohunek: Direct 

PCR detection of Burkholderia cepacia complex and identification of its genomovars by 

using sputum as source of DNA. Journal of Clinical Microbiology, 2002, 40(9): 3485-3488. 

 45



 46



 47



 48



 49



 

 

Příloha 2. 
 

P. Dřevínek, O. Cinek, J. Melter, L. Lanšádl, Y. Návesňáková, V. Vávrová: Genomovar 

distribution of Burkholderia cepacia complex significantly differs between Czech and Slovak 

patients with cystic fibrosis. Journal of Medical Microbiology. 2003, 52(7):603-604.     

 50



 51



 52



 

 

Příloha 3. 
 

Rukopis v recenzním řízení časopisu Journal of Medical Microbiology 

 

P. Dřevínek, Š. Vošahlíková, O. Cinek, V. Vávrová, J. Bartošová, P. Pohunek, E. 

Mahenthiralingam: Widespread clone of Burkholderia cenocepacia in Czech patients with 

cystic fibrosis. 

 53



 54



 55



 56



 57



 58



 59



 60



 61



 62



 63



 64



 

 

 
 

 65


	Poděkování 
	Seznam zkratek 
	 Seznam publikací, které jsou součástí této práce 
	 Souhrn 
	 OBECNÁ ČÁST 
	Cystická fibróza 
	 
	Komplex Burkholderia cepacia 
	Úvod 
	Klinický obraz infekce způsobený bakteriemi komplexu B. cepacia u CF 
	 
	Genetika a patogenita mikroorganismů komplexu B. cepacia 
	 
	Taxonomie komplexu B. cepacia 
	Charakteristika genomovarů 
	Diagnostika komplexu B. cepacia 
	Epidemické kmeny a jejich identifikace 
	Genotypizace 

	 
	Epidemiologie infekce Bcc u nemocných cystickou fibrózou v zahraničí 
	Prevalence 
	 
	Zastoupení genomovarů 
	Výskyt epidemických kmenů 


	 SPECIÁLNÍ ČÁST 
	Úvod a cíle projektu 
	Detekce komplexu B. cepacia a identifikace genomovarů 
	Komentář k příloze 1  
	Komentář k příloze 2 

	Určování přítomnosti epidemického kmene  
	Komentář k příloze 3 

	Závěr 
	Obrázek 9. Struktura zastoupení původců infekce Bcc u českých pacientů s CF. Graf naznačuje vysoký stupeň uniformity uvnitř bakteriální populace.    
	Nástin dalšího výzkumu 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 CITOVANÁ LITERATURA 
	 PUBLIKACE 
	Příloha 1. 
	Příloha 2. 
	Příloha 3. 






JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Sept. 2002, p. 3485–3488 Vol. 40, No. 9
0095-1137/02/$04.00�0 DOI: 10.1128/JCM.40.9.3485–3488.2002
Copyright © 2002, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.


Direct PCR Detection of Burkholderia cepacia Complex and
Identification of Its Genomovars by Using Sputum as Source of DNA
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We developed a nested PCR assay that detects the recA gene of the Burkholderia cepacia complex in sputum.
The product of the first PCR round is also used to identify the genomovar of the pathogen. The protocol
achieves high sensitivity and specificity with simple interpretation of genomovar status.


Burkholderia cepacia is a multiresistant and transmissible
opportunistic pathogen that frequently impairs the clinical
state of patients with cystic fibrosis (CF) (1, 3, 9, 10). The
group of B. cepacia complex (BCC) organisms consists of eight
genomovars associated with different levels of virulence and
patient-to-patient transmissibility (2, 15): B. cepacia genomo-
var I, B. multivorans (genomovar II), B. cepacia genomovar III,
B. stabilis (genomovar IV), B. vietnamiensis (genomovar V), B.
cepacia genomovar VI, B. ambifaria (genomovar VII), and B.
pyrrocinia (5). To reduce the probability of BCC spreading
among patients with CF, a reliable early test that detects small
quantities of the bacteria in clinical samples is needed. Con-
ventional microbiological diagnostics of the BCC based on the
results of culture and subsequent biochemical identification is
insufficient for this purpose because of the potential risk of
misidentification or false negativity (7). Moreover, these meth-
ods are not able to reliably distinguish the genomovars of the
BCC (21).


To increase the sensitivity and specificity of diagnostic rou-
tines and to identify the genomovars, use of molecular genetic
methods is inevitable. Two target genes are commonly used for
BCC analysis: the 16S rRNA gene (11, 19, 20) and the recA
gene (13, 16). The recA gene polymorphisms enable both dif-
ferentiation of the BCC from other closely related bacteria and
its sorting into genomovars. Moreover, the differences in the
recA sequences within genomovar III led to the establishment
of two recA clusters designated III-A and III-B.


The present study sought (i) to develop a rapid diagnostic
method for early detection of BCC organisms and determina-
tion of their genomovars directly from sputum and (ii) to assess
the occurrence of the BCC genomovars in Czech patients with
CF.


From May 2001 to April 2002, we collected 211 sputum
samples from 134 consecutive CF patients attending the Pra-
gue CF center (55 males, 79 females; age range, 0 to 33 years).
All samples were examined for the presence of the BCC by
culture and our novel PCR protocol. For cultivation, speci-


mens were liquefied with a homogenization solution (0.9%
NaCl, 50 mM KH2PO4, 35 mM NaOH, 1% N-acetyl-L-cys-
teine), shaken for 20 min at 800 rpm, and cultured on blood,
chocolate, Endo, Sabouraud, and MacConkey agars. The last
53 samples were also cultured on the selective B. cepacia agar
(Oxoid, Basingstoke, United Kingdom) that came into use
during the study. All of the BCC isolates were identified by the
API 20 NE system (Biomerieux, Marcy l’Etoile, France) in
accordance with the supplier’s protocol. For PCR analysis,
sputum was mixed with an equal volume of the homogeniza-
tion solution and shaken for 1 h at 800 rpm. DNA was ex-
tracted from 100 �l of liquefied sputum with the AMPLICOR
Respiratory Specimen Preparation Kit (Roche, Indianapolis,
Ind.) in accordance with the manufacturer’s instructions. To
check the DNA content in extraction aliquots, real-time PCR
quantitation of the human albumin gene as an equivalent of
the human DNA content was done on an ABI 7700 system
(Applied Biosystems, Foster City, Calif.). Samples with albu-
min gene quantities below the fifth percentile of the first 100
assays were re-extracted.


To detect the open reading frame of the BCC recA gene,
DNA extracts were subjected to nested PCRs. For the first
PCR round, the Taq PCR Core Kit (Qiagen, Hilden, Ger-
many) was used. The PCRs were carried out in duplicate in a
total volume of 20 �l with 1� PCR buffer, 1� solution Q
(Qiagen, Hilden, Germany), 2 mM MgCl2, 200 �M (each)
deoxynucleoside triphosphate, 14 pmol (each) of primers
BCR1 and BCR2 (Table 1), 1 U of Taq polymerase, and 1 �l
of the DNA extract. The PCR program was run on a Gene-
Amp 9700 thermocycler (Applied Biosystems, Foster City, Cal-
if.): initial denaturation for 2 min at 94°C; 30 three-tempera-
ture cycles of 30 s at 94°C, 45 s at 62°C, and 90 s at 72°C; and
a final extension of 5 min at 72°C. The second round of the
nested PCR was performed with 1� PCR buffer (Promega), 2
mM MgCl2, 200 �M (each) deoxynucleoside triphosphate, 10
pmol (each) of inner recA primers REC-IN-5 and BCRBM2
(Table 1), 0.5 U of Taq polymerase (Promega, Madison, Wis.),
and 0.5 �l of the first-round PCR product. The amplification
profile consisted of 25 three-temperature cycles of 30 s (for
denaturation) at 94°C; 45 s (for annealing) at 67°C (first 5
cycles), 65°C (next 5 cycles), and 63°C (remaining 15 cycles);
and 60 s (for synthesis) at 72°C. A final extension step of 5 min
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at 72°C followed. The PCR products of both rounds were run
on a 2% agarose gel in 0.5% Tris-borate-EDTA buffer for 20
min at 10 V/cm.


In the BCC-positive samples, products of the first round
were also used for genomovar status determination. The PCR
product was diluted 1:10,000 (for samples positive in the first
PCR round) or 1:100 (for samples that yielded a signal only in
the second PCR round) with deionized, double-distilled water.
The PCR setup was identical to that of the second round; the
genomovar specificity of the eight reactions was maintained by
the use of respective sequence-specific primers (Table 1).


New primer pairs were designed to identify B. multivorans
(C-2), genomovar VI (C-6), and B. ambifaria (C-7). To check
the sensitivity and specificity of the assays, we used strains from
the BCC strain panel (14) completed with genomovar VI and
B. ambifaria strains from the Laboratorium voor Microbiolo-
gie, Ghent, Belgium. The recently described species B. pyrro-
cinia was not tested. Results are shown in Fig. 1. Each strain
was correctly identified; moreover, our new 3� primers elimi-
nated the previously described cross-reactivity between B. mul-
tivorans and genomovar VI (6). We also tested for reactivity
with other bacteria possibly present in CF sputum (i.e., Staph-
ylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influ-
enzae, Stenotrophomonas maltophilia, Alcaligenes xylosoxidans,
Ralstonia pickettii, B. gladioli, Chryseobacterium meningosepti-
cum, and Delftia acidovorans). No reactivity was observed for
either the generic C-IN primer mixture (used in the second
round of the nested PCR) or the genomovar-specific primer
pairs. To determine the sensitivity of the nested PCR, the
procedure described by McDowell et al. (16) was applied to
strains LMG 16656 (genomovar III-A) and LMG 13010 (B.
multivorans). The detection limit of the nested PCR was 103


CFU/ml of sputum.
Two hundred eleven sputum samples from 134 CF patients


were tested. By culture techniques, the BCC organisms were
recovered from 89 (42%) of 211 samples. Comparing results of
growth on the nonselective agars and selective B. cepacia me-
dium, we found no difference in the number of BCC organisms
recovered. By the nested-PCR protocol, 110 samples (52%)
were determined to be BCC positive, of which 28 yielded a


signal only in the second PCR round. Of the 134 patients
examined, the BCC was detected in 49 patients by culture
whereas it was detected in 67 patients by PCR. Thus, 18 more
CF patients were found to be BCC positive by PCR than by
cultivation.


A nested or seminested design is known to increase PCR
sensitivity. The improvement in sensitivity over the nonnested
setup was evident in 28 positive samples that were found to be
positive only after the second round of PCR. This represents
25% of the 110 positive samples. Similarly, the superiority of
two PCR rounds was demonstrated by Moore et al. (18), who
employed a seminested approach for detection of B. mul-
tivorans and genomovar III. Although the sensitivity of the
reported seminested strategy was 1 order of magnitude greater
than the sensitivity of the present method, our protocol offers
the sorting of BCC organisms into seven genomovars. To fur-
ther minimize the risk of false negativity, we checked the yields
of DNA extraction by using real-time quantification of human
genome equivalents per microliter of DNA. If human DNA
was not present in a sufficient quantity in the extract, failure of
DNA extraction was highly probable since sputum contains
large quantities of leukocytes.


As regards the genomovar identification of BCC organisms,
62 patients (92.5%) were colonized by genomovar III, recA
group III-A; 3 were colonized by genomovar III, recA group
III-B; and 2 were colonized by B. multivorans. None of the
patients was infected by two or more genomovars, and replace-
ment of one genomovar by another was not observed during
the study period. In addition to analysis of clinical samples, we
examined 44 BCC isolates recovered from sputum samples of
36 Czech CF patients collected from 1997 to 1999 and archived
at the National Institute of Public Health, Prague, Czech Re-
public. All of them were identified as genomovar III, recA
group III-A, which has been previously associated with the
most severe course of the infection caused by the BCC (7, 12).
The almost absolute uniformity of the BCC genomovar spec-
trum in the Czech CF community is alarming, and the identical
finding among the archived samples suggests a possible epi-
demic origin of the infections. However, to fully explain this


TABLE 1. Primers used in this study


Organism(s) detected Primer
mixture 5� primer name Sequence (5�-3�) 3� primer name Sequence (5�-3�)


Approximate
product
size (bp)


BCC (first run of
nested PCR)


C-0 BCR1a TGACCGCCGAGAAGAGCAA BCR2a CTCTTCTTCGTCCATCGCCTC 1040


BCC (second run of
nested PCR)


C-IN REC-IN-5c CATGATCGTCATCGACTCGGTC BCRBM2b TCCATCGCCTCGGCTTCGT 620


Genomovar I C-1 BCRG11a CAGGTCGTCTCCACGGGT BCRG12a CACGCCGATCTTCATACGA 490
B. multivorans C-2 BCRBM1a CGGCGTCAACGTGCCGGAT C2-3c CTCGGCTTCGTCGTGGC 710
Genomovar IIIA C-3A BCRG3A1a GCTCGACGTTCAATATGCC BCRG3A2a TCGAGACGCACCGACGAG 380
Genomovar IIIB C-3B BCRG3B1a GCTGCAAGTCATCGCTGAA BCRG3B2a TACGCCATCGGGCATGCT 780
B. stabilis C-4 BCRG41a ACCGGCGAGCAGGCGCTT BCRG42a ACGCCATCGGGCATGGCA 650
B. vietnamiensis C-5 BCRBV1a GGGCGACGGCGACGTGAA BCRBV2a TCGGCCTTCGGCACCAGT 380
Genomovar VI C-6 BCRBM1b CGGCGTCAACGTGCCGGAT C6-3c TGATGAAGATCACGAGGCAA 260
B. ambifaria C-7 BCR1b TGACCGCCGAGAAGAGCAA CA-3c CCTCGGCTTCGTCGTGGA 1,030


a Genomovar-specific primer designed by Mahenthiralingam et al. (13).
b Genomovar-specific primer designed by Mahenthiralingam et al. (13), now used in a sequence-specific primer PCR detecting genomovars other than those in the


original paper.
c Newly designed primer.
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unfavorable phenomenon, further studies based on molecular
typing have to be performed.


In conclusion, the protocol described herein offers rapid
PCR detection of BCC in sputum and identification of its


genomovars. Previous assays for direct PCR detection of the
BCC in sputum were based on amplification of the 16S rRNA
gene (4, 8) or of the 16S-23S spacer region of the rRNA
operon (22). Recently, McDowell et al. described PCR of the
recA gene followed by restriction fragment length polymor-
phism (RFLP) analysis (16), concluding that the recA gene is a
more suitable target than the 16S region. However, the PCR-
RFLP assay can yield many different RFLP patterns, demand-
ing attentive comparison (17). On the contrary, the algorithm
presented here with nested PCR and genomovar-specific recA
primers achieves high sensitivity and specificity with simple
interpretation of genomovar results.
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Genomovar distribution of the Burkholderia cepacia complex differs
significantly between Czech and Slovak patients with cystic fibrosis
The morbidity and mortality rates in cystic
fibrosis (CF) patients are significantly
affected by infections with organisms from
the Burkholderia cepacia complex (BCC).
The complex currently includes nine
genomic species (genomovars):
Burkholderia cepacia (genomovar I),
Burkholderia multivorans (genomovar II),
genomovar III (divided into two recA
clusters, III-A and III-B; Mahenthiralingam
et al., 2000), Burkholderia stabilis
(genomovar IV),Burkholderia vietnamiensis
(genomovar V), genomovar VI,
Burkholderia ambifaria (genomovar VII),
Burkholderia anthina (genomovar VIII) and
Burkholderia pyrrocinia (genomovar IX)
(Vandamme, 2002). Although all
genomovars have been isolated fromclinical
sources, their occurrence varies significantly
(Agodi et al., 2001; Speert et al., 2002),
indicating the differences among the
genomovars in virulence factors and in the
ability of person-to-person transmissibility.
Most of the virulent and epidemic strains
have been identified within genomovar III-
A (Mahenthiralingam et al., 2001; Agodi et
al., 2002).


We compared the BCC genomovar
distribution in CF patients from the Czech
Republic and CF patients from the Slovak
Republic. BCC isolates from 61 Czech CF
patients attending the Prague CF centre and
from 24 Slovak CF patients attending three
different Slovak CF centres were collected
during the year 2001. The BCC was
recovered in sputum cultures and verified


by means of a nested-PCR assay (Drevinek
et al., 2002). The genomovar status of BCC
was then determined using a set of eight recA
gene sequence-specific PCRs distinguishing
all the genomovars with the exception of B.
anthina and B. pyrrocinia.


The BCC genomovar distribution in the
Czech and Slovak CF populations is shown
in Table 1. Whereas genomovar III-A was
predominant in the Czech CF community
(90%), in Slovakia the most frequently
identified genomovar was B. stabilis (54%)
(P of the difference, 10�4). This result is in
marked contrast to what might be expected
in two neighbouring populations which had
formed the Czechoslovak federation until
the end of 1992.


While the high prevalence of genomovar
III-A in the Czechs has its counterparts in
several Western CF populations (Canada
80%, Speert et al., 2002; Italy 73%, Agodi et
al., 2001), the high rate ofB. stabilis found in
the CF population in Slovakia is a unique
observation. Although the low numbers of
patients do not permit conclusions to be
drawn on the causes of this phenomenon in
Slovakia, we can speculate that this may be
caused either by unique strains acquired
separately by each patient, or by
transmission of an as yet unknown
epidemic clone of B. stabilis. To test the
hypotheses, we performed randomly
amplified polymorphic DNA (RAPD)
fingerprinting (Mahenthiralingam et al.,
1996), a widely used genotypingmethod for
BCC strain analyses. Thirteen Slovak


B. stabilis isolates showed patterns
indistinguishable among all the isolates
(data not shown). If such an RAPD result
was obtained in genomovars other than
B. stabilis, it would suggest clonality of the
isolates. However, as genomic variability
among B. stabilis strains is remarkably
restricted (Vandamme et al., 2000), the
result does not allow exclusion of either of
the hypotheses, and further analyses to
confirm or refute the relationship of the
isolates are needed.


In conclusion, the difference in genomovar
distribution between two closely related
populations is a surprising result as is the
high percentage of genomovar III-A in the
Czech Republic and ofB. stabilis in Slovakia.
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Table 1. Genomovar distribution of the BCC in Czech and Slovak CF patients


Country Total no. of No. of patients infected with genomovar [n (%)]*


patients


I B. multivorans III-A III-B B. stabilis B. vietnamiensis VI B. ambifaria Unidentified


genomovar†


Czech Republic 61 (100%) 0 3 55 (90%) 1 1 0 0 0 1


Slovak Republic 24 (100%) 0 0 7 (29%) 3 13 (54%) 0 0 0 1


*P of the difference (Kolmogorov–Smirnov test) ,10�4.


†No genomovar-specific reaction was positive, indicating the possible presence of another genomovar from the BCC.
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Summary 


The morbidity and mortality rates in patients with cystic fibrosis (CF) are significantly affected by infections with 


Burkholderia cepacia complex (Bcc). In a Czech CF Centre, the prevalence of the infection reached up to 30%, with the 


majority of patients found to be infected with Burkholderia cenocepacia (formerly genomovar III of the Bcc). Since B. 


cenocepacia is associated with patient-to-patient transmission and epidemic outbreaks among CF patients, we sought to 


examine the epidemiological relatedness between the Czech isolates belonging to the genomovar-homogeneous group. 


We analyzed 83 clinical isolates recovered from 67 CF patients using random amplified polymorphic DNA (RAPD) 


assay and macrorestriction typing (SpeI and XbaI) followed by PFGE. A single predominant banding pattern shared by 


multiple isolates was detected, although SpeI-generated PFGE results yielded higher rate of inter-pattern variability in 


comparison to uniform RAPD results for this clone. Both typing systems also showed that only three out of 67 patients 


harboured strains distinct from the major strain type. The dominant clone was characterized by positivity for B. cepacia 


epidemic strain marker, negativity for cable pilin subunit gene and by close genetic relatedness to the epidemic strain of 


RAPD 01 type previously identified in Canada. 


 


Introduction 


Infections with microorganisms from the Burkholderia cepacia complex (Bcc) are highly problematic for patients with 


cystic fibrosis (CF). These infections represent burdens not only for individual infected patients, but also for the CF 


community as a whole since certain Bcc strains have the capacity of patient-to-patient transmission (Mahenthiralingam 


et al., 2002). Most of transmissible strains have been identified within the recently designated species Burkholderia 


cenocepacia (genomovar III of the Bcc) (Vandamme et al., 2003). For example, strains from the cable-pilus encoding 


ET12 lineage have been responsible for epidemic outbreaks in a Toronto CF centre, and subsequently were spread to 


the United Kingdom (Johnson et al., 1994; Sun et al., 1995). Other transmissible strains within B. cenocepacia but 


distinct from the ET12 lineage have been originally identified in Canada (strain types designated RAPD 01, 04 and 06; 


belonging to recA-derived subgroup IIIA) (Speert et al., 2002) and in the United States: PHDC strain (Chen et al., 


2001) and Midwest clone (LiPuma et al., 1988), belonging to recA group IIIB. Recently published data on PHDC and 


its presence even in the Europe indicated that transatlantic spread of the Bcc has not been a specific feature limited to 


ET12 (Coenye et al., 2004).    


 


The Czech CF community represents a CF population with high Bcc prevalence reaching up to 30% during the late 


1990s (PD, unpublished data). Such a high figure suggested that transmissible strains of the Bcc might be present within 
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the patient population. In addition, this assumption was further emphasized by assignment of more than 90% of isolates 


into B. cenocepacia recA IIIA category (Drevinek et al., 2003). However, to reveal the true epidemic origin of the 


infection, further analysis of the genomovar-homogeneous groups was necessary. In this study, we performed random 


amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis (Mahenthiralingam et al., 1996) and macrorestriction typing followed by 


PFGE (Mahenthiralingam et al., 2001) to investigate genetic relatedness between Czech clinical isolates and to compare 


them with major epidemic strains from other CF centres. In addition, the isolates were also screened for the presence of 


genetic markers of strain transmissibility: the B. cepacia epidemic strain marker (BCESM) (Mahenthiralingam et al., 


1997), a common genetic marker present in several well described B. cenocepacia epidemic strains, and cblA gene 


(Sajjan et al., 1995) specific for ET12 strain. 


  


Methods 


Patients and bacterial strains. During 1997 - 2003, a total of 83 B. cenocepacia clinical isolates were recovered from 


CF patients and stored. In total, 67 patients were included in the study (34 males, 33 females; age 9 - 31 years), 


representing the majority (94%) of Bcc infected patients attending the Prague CF Centre. Single isolates were archived 


from 51 CF patients and two serial isolates recovered within mean time interval of 38 months (range 22 - 54 months) 


were available from sixteen additional patients. To check the accuracy of culture-based identification and to determine 


the genomovar status of the Bcc, extracted DNA of each isolate was subject to generic and genomovar-specific PCRs as 


described elsewhere (Drevinek et al., 2002). All the isolates were assigned to B. cenocepacia, recA group IIIA. For 


further comparative analyses, the B. cenocepacia strains of several epidemic lineages (Speert et al., 2002) were 


included in the analysis as follows: C5635 and C6965 (RAPD type 01 strains), C5424 and J2315 (RAPD type 02 = 


ET12 lineage), C5726 and C6433 (RAPD type 04), and C8182 and C7748 (RAPD type 06).  


 


RAPD typing. For PCR-based typing, bacterial DNA was extracted from fresh overnight cultures using the QIAamp 


DNA Mini kit (Qiagen). RAPD assays were performed according to the described protocol (Mahenthiralingam et al., 


1996) with slight modifications based on the use of a fluorescently tagged (Cy-5) primer 270 that enabled visualization 


of the amplification products on an ALFexpress II DNA Sequence Analyzer (Pharmacia). The fragments were separated 


in 3.75% Long Ranger gels (BMA) with 7M urea and 1xTBE buffer (pH 8.4) at 55oC and 1500V for 10 hours. In-house 


made PCR fragments of 800, 1100 and 1500 bp in length were used as molecular size standards. Banding patterns were 


compared visually. 
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PFGE typing. Prior to processing for PFGE, bacterial cultures were grown in Tryptone soya broth with shaking (200 
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oC overnight. The density of harvested bacteria was adjusted to OD 0.8 - 0.9 (620 nm) and thereafter, culture 


cells were embedded in plugs with low gelling temperature agarose Type VII (Sigma). The plugs were lysed overnight 


with 1% N-lauroyl sarcosine sodium salt and 0.1% Pronase (Roche). Macrorestriction of genomic DNA was performed 


using either 3U of SpeI or 2.5U of XbaI enzymes at 37oC overnight. Fragments were separated in 1.2% agarose gel with 


0.5xTBE running buffer at 14oC and 6V/cm on a CHEF-DR2 device (Bio-Rad). For SpeI-digested DNA, PFGE 


conditions were as follows: 1 to 40 s for 10 hours and 30 to 90 s for 14 hours. XbaI-digested DNA was separated under 


the ramp conditions of 2 to 28 s for 20 hours. Lambda ladder was used as a standard size marker. Banding patterns were 


compared visually and defined criteria (Tenover et al., 1995) used to determine the pulsotype of each isolate.  


 


Epidemic strain-specific PCR. PCR assays targeting two markers of transmissibility, cblA and BCESM, were 


performed in accordance with published protocols ( Sajjan et al., 1995; Mahenthiralingam et al., 1997). In addition, 


PCR detecting eubacterial 16S rDNA sequence was included into each PCR reaction as an internal control of successful 


amplification (primers published in Mahenthiralingam et al., 2000).  


 


Results and Discussion 


The high prevalence of B. cenocepacia infected patients present in the Czech CF community was a cogent reason for 


performing active surveillance using genotyping methods. To assess the genetic relationship between B. cenocepacia 


isolates, two widely used fingerprinting techniques were applied. RAPD typing was primarily chosen for its 


unquestionable advantage of ease of performance and expected satisfactory discriminatory power when larger 


populations of microorganisms collected over extended periods of time are analyzed. Higher discriminatory power can 


also be achieved by PFGE analysis, which also disposes excellent reproducibility with narrow intergel variability 


(Coenye et al., 2002; Tenover et al., 1995). Therefore, PFGE as a gold standard of bacteriological typing was used to 


check the propriety of RAPD results and of their interpretation. 


 


RAPD of B. cenocepacia isolates. Separation of fluorescently labelled RAPD products in an acrylamide gel, which was 


scanned by ALFexpress II sequencer, led to clear distinction of between 10 to 25 bands over a size range of 200 to 1500 


bp for each Bcc isolate examined. One hundred per cent reproducibility of banding patterns was demonstrated when it 


applied to the same sample set on repeated occasions (data not shown).  
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A total of four RAPD types were identified among the 67 CF patients studied. Seventy-nine of the 83 isolates analyzed 


showed a single dominant RAPD typing pattern, designated as type 1 (Figure 1). RAPD patterns of four isolates, each 


recovered from different CF patients, were distinct from the type 1 and represented different types (types 2 - 4; the type 


3 was found in two of these four isolates). One CF patient, originally infected with a unique strain, was subsequently 


super-infected with strain of RAPD type 1 when examined two years later. The remaining 15 patients for whom serial 


specimens were available were all infected with the strains of the same RAPD pattern (i.e. type 1) at both sampling 


points.   


 


PFGE of B. cenocepacia isolates. Although RAPD results were consistent with our assumption of occurrence of a 


major B. cenocepacia transmissible strain within the Czech CF population, we sought to corroborate the results with an 


additional molecular typing method before drawing conclusions (Goering, 2004). We subjected all the isolates to SpeI 


enzyme restriction followed by PFGE, which generated bands up to size of 1 Mb, and used visual comparison of the 


obtained fingerprints. Comparing each of the banding patterns with all others, in total 77/83 isolates yielded similar 


banding patterns. However, their comparison was complicated by relatively high diversity between individual patterns, 


reaching up to eight fragment differences in several cases. The relative degree of similarity was validated with respect 


to isolates sharing banding motifs at the lower size range of macrorestriction fragments where bands were well 


separated (150 - 500 kb), and by ignoring the most frequently observed variability in larger fragments (above 600 kb). 


When these modified criteria were applied, six out of 83 isolates had patterns significantly different from the 


predominant one. An illustration of PFGE fingerprint variability detected within isolates of the dominant type is shown 


in Figure 2A: dissimilarity among patterns is shown even comparing two isolates recovered in three-year interval from a 


single patient (lanes 2 and 3). Owing to a number of band differences, computer-assisted analyses predicted low 


similarity values and misleading clustering of isolates (data not shown). 


 


XbaI-based macrorestriction typing was primarily performed as an additional method for 62 isolates to evaluate the 


significance of SpeI-digested fragment diversity. Smaller macrorestriction fragments with maximum size of 400 kb 


were derived from this analysis. Six isolates differed in their profiles from the major XbaI-generated pulsotype, each 


corresponding to the six isolates of unique SpeI types detected. Significantly less variation was seen in isolates 


representative of the dominant RAPD types where considerable variation in SpeI fingerprints had been observed (56/62 


isolates examined by XbaI; see Figure 2 panel B). 
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Comparison of RAPD vs. PFGE results. The results of RAPD fingerprinting corresponded to those made by PFGE 


for all but two clinical isolates (Table 1). Seventy-seven of 83 isolates were shown to be closely related by both typing 


methods and designated as the dominant clonal type CZ1; other strains were designated as CZ2, CZ3 and CZ4 


corresponding to RAPD types 2, 3 and 4, respectively. The shared consensual pulsotype of CZ1 showed higher inter-


pattern divergence compared to uniform predominant RAPD pattern. Hence, the indicative value of PFGE for detecting 


epidemic strains conflicts with the only reported criteria for visual PFGE interpretation (Tenover et al., 1995). 


Nevertheless, these Tenover rules were set up for analysis of a small set of samples, which were related to single 


epidemic outbreak. They are not appropriate for large scale studies (Goering, 2004; Tenover et al., 1995), when more 


random mutation events can be expected throughout a bacterial genome over a study period and even epidemiologically 


related isolates may express more pattern heterogeneity. Moreover, a higher mutation rate is likely to occur in the 


multireplicon genome of B. cenocepacia harbouring a high copy number of insertion sequence elements (Lessie et al., 


1996; Liu et al., 2003). Their presence in the dominant clone CZ1 may have promoted genomic rearrangements that 


were detected by macrorestriction with SpeI, but not observed either XbaI analysis or RAPD typing.  


 


Overall high concordance between PFGE and RAPD results showed that the less laborious RAPD analysis was a 


reliable tool for the first screening of our large isolate collection, corroborating the results observed in other studies 


which have used this technique to type Pseudomonas aeruginosa (Mahenthiralingam et al., 1996). In contrast, the 


excessively high discriminatory power of PFGE (specifically with SpeI) conferred the risk that isolates belonging to 


common lineage but recovered over extended periods of time would be deemed unrelated. This oversensitivity of PFGE 


might be a reason of observed discrepancy in two clinical samples, which were assigned to the unique strain group by 


PFGE, while RAPD analysis did reveal no major differences between their patterns and the pattern of dominant clone. 


Our experience with PFGE for the analysis of larger sets of isolates was in agreement with a comparative study of B. 


cenocepacia genotyping methods (Coenye et al., 2002). In this study, the authors proposed BOX-PCR fingerprinting as 


a more appropriate molecular tool for global epidemiological studies. 


 


 CblA and BCESM detection. The clone CZ1 shared by multiple Czech CF patients as well as CZ4 strain were positive 


for the auxiliary marker of transmissible B. cenocepacia strains (BCESM), but negative for the genetic indicator of 


ET12 strain (cblA). Strains CZ2 and CZ3 were both BCESM and cblA negative. 
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Comparison of the clone CZ1 with other epidemic strains.  Based on characteristics of the other epidemic strains, we 


compared the Czech clone CZ1 with Canadian epidemic strains of RAPD 01, 04 and 06 types (Speert et al., 2002) as 


well as with ET12 lineage, since cblA-negative ET12 strain has been recently observed (McDowell et al., 2004). Close 


similarity between CZ1 and Canadian RAPD 01 was detected by both fingerprinting techniques (RAPD data shown in 


Figure 1). This was a rather surprising finding. It was certainly possible that social contact between Czech and Canadian 


CF patients during the early 1990s may have occurred as a result of international CF camps held at that time. 


Attendance of CF camps has been linked to the spread of Bcc infection (Govan et al., 1993; Pegues et al., 1994), 


however, no direct epidemiological link between Czech and Canadian patients was found in the records available at our 


centre. An alternative explanation for the prevalence of a single strain type may lie in occurrence of the strain in 


proximate environment of CF patients acting as a primary source of the infection. Isolation of epidemic PHDC strain in 


soil has been precedent for an epidemic strain existence in natural niches (LiPuma et al., 2002).  


 


Infection control in Bcc positive patients. A strict isolation policy of cohorting Bcc infected patients and aimed at 


preventing further spread of B. cenocepacia infection among patients of the Prague CF Centre was introduced in 1997. 


But just keeping patients colonized with the Bcc apart from the others has turned out to be an insufficient control 


measure. As documented in this study, the epidemic clone CZ1 replaced a unique sporadic strain at least in one patient. 


It is possible that more patients may have suffered from such super-infection events, since genetic uniformity of clinical 


isolates throughout the Czech CF population was very high (only three out of 67 patients harboured unique strains).  


 


Strain replacement with epidemic clones is considered an unfavourable phenomenon because strain capable of 


transmission between patients is likely to be more virulent pathogen (Mahenthiralingam et al., 2001; Speert et al., 


2002). Therefore, it is highly advisable to include epidemicity status of isolates into rational cross-infection control 


guidelines and to segregate patients infected with epidemic strains of B. cenocepacia from those infected with sporadic 


unique strains. Although many CF centres practice individual segregation of patients as a means of infection control 


(Saiman & Siegel, 2003), this practice is difficult in clinics where resources and space are limited. Hence understanding 


the risk posed by the epidemic strains can still be useful for implementing infection control policies in centres, which 


experience such problems. It is worth of noting that identification of transmissible strains should be based on 


genotyping methods and not be confined to markers of transmissibility as they are not absolute markers for epidemic 


strains (Chen et al., 2001; McDowell et al., 2004). Lack of these markers for definitive identification was also indicated 
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during our study where one sporadic isolate with unique banding profile (i.e. CZ4) yielded BCESM positive result, but 


demonstrated no evidence of spread between patients. 


 


In summary, we identified BCESM-positive cblA-negative epidemic clone that has been responsible for the spread of B. 


cenocepacia infection among the Czech patients with cystic fibrosis. The clone, which is genetically closely related to 


the Canadian epidemic strain of RAPD 01 type found in multiple patients from British Columbia, Alberta and Quebec 


provinces, might be in addition to the ET12 strain and the recently described PHDC second transatlantic clone (Coenye 


et al., 2004), another representative of intercontinental epidemic lineage. Two isolates of the clone CZ1 were deposited 


in the Czech Collection of Microorganisms (CCM 7291 and CCM 7292).   
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Figure 1: RAPD typing of B. cenocepacia. RAPD-generated polymorphisms are displayed as a graphical output from 


the sequence analyzer. Samples in each lane are as follows: 1, molecular size markers (size shown in bp); 2, RAPD type 


01 reference strain C5635; 3, RAPD type 01 reference strain C6965; 4 to 6, Czech CF patient isolates of the dominant 


clone CZ1; 7 to 9, unique Czech strains CZ2, CZ3 and CZ4 (respectively); 10, ET12 reference strain C5424. 


1100 bp  -


1500 bp -


800 bp  -


1 2 10 9 8 7 6 5 4 3 


1100 bp  -


1500 bp -


800 bp  -


1 2 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 10 9 8 7 6 5 4 3 


 


Figure 2: PFGE of (A) SpeI-digested and (B) XbaI-digested genomes of B. cenocepacia. Samples in each line are as 


follows: (A) 1, molecular size marker (lambda concatemer); 2 to 9, Czech CF patient isolates of the clone CZ1; 10, 


unique Czech strain CZ3. (B) 1 to 7, patient isolates of the clone CZ1; 8, molecular size marker. 
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Table 1. Number of Czech B. cenocepacia isolates assigned to four strain types according to results of RAPD or PFGE 


fingerprints. 
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 Isolates that yielded RAPD type 1, but distinct PFGE patterns from clone CZ1 were not assigned to any 


strain type. 


           Isolates 


    Method 
Total CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 Not assigned


RAPD 83 79 1 2 1 - 


PFGE of SpeI-digests 83 77 1 2 1 2 


PFGE of XbaI-digests 62 56 1 2 1 2 
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