
48

Příčiny vzniku rezistence na ATB 

Rezistence vůči antibiotikům je 

defi nována jako schopnost bakterií 

přežívat a množit se i při antibiotické 

léčbě. Rozlišuje se rezistence bakte-

riím primární – je dána druhem bak-

terie a jejími přirozenými vlastnost-

mi a rezistence získaná (sekundární) 

– příčiny jsou multifaktoriální, např. 

poddávkování ATB, podávání ATB 

u virových infekcí apod.

Z mikrobiologického hlediska 

dojde ke změnám permeability bu-

něčných obalů bakterií (svou roli se-

hrává též hydrofi lní nebo hydrofob-

ní charakter ATB), nebo k produkci 

bakteriálních enzymů (β-laktamázy, 

které štěpí β-laktamový kruh), aktiv-

nímu vypuzování ATB z bakterií či 

modifi kaci (tzv. penicillin- binding 

proteins) nebo obchvatu cílového 

místa ATB. Z klinického pohledu 

k příčinám rezistence řadíme „man 

made“ fenomén (neadekvátní/ne-

kontrolovaná léčba a dávkování ATB, 

intolerance přípravků, předčasné 

ukončení léčby a non-compliance 

ze strany pacientů). 

Antibiotika (ATB) charakteri-

zujeme jako přirozené látky produ-

kované mikroorganismy (někdy též 

vyššími rostlinami nebo živočichy), 

které potlačují růst jiných organis-

mů. Jejich používání je známo již ze 

starověkého Egypta a ze středověké 

medicíny, avšak skutečný rozvoj an-

tibiotik započal až Flemingovým ob-

jevem penicilinu r. 1929. Se vznikem 

rezistence bakterií se zprvu příliš 

nepočítalo. Vážným problémem je 

zejména situace v oblasti nozokomi-

álních infekcí, ohrožující především 

polymorbidní a imunokompromito-

vané pacienty. 

Jak připomněla prim. 

MUDr. Adámková, u producentů 

β-laktamázy má terapie pomocí 

kombinace antibiotika s inhibito-

rem β-laktamázy (např. amoxicilin 

+ klavulanát) racionální opodstatnění.                                 

Role ATB v terapii infekcí 

dolních cest dýchacích 

MUDr. Bártů se podrobněji vě-

novala postavení ATB v léčbě infekcí 

dolních cest dýchacích (DCC). Uved-

la, které bakteriální kmeny patří mezi 

jejich typická agens (Steptococcus 

pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, 

Moraxella catarrhalis, Streptococccus 
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pyogenes, Staphylococcus aureus, Klebsiella sp. 

a Pseudomonas aeruginosa) a atypické původ-

ce (Mycoplasma sp., Chlamydia sp. a Legionella 

pneumophilla). Jsou-li vyvolavatelem one-

mocnění mikroby z obou skupin, hovoříme 

o smíšené infekci. 

Akutní tracheitida (resp. akutní laryngotra-

cheitida, tracheobronchitida a laryngotracheo-

bronchitida) bývá v 98 % virové etiologie. Také 

akutní bronchitida je primárně způsobená 

viry; z bakteriálních původců superinfekce 

připomeňme Mycoplasma pneumoniae, Chla-

mydophylla sp., Haemophilus infl uenzae a Mo-

raxella catarrhalis. Viry a bakterie často také 

stojí v pozadí exacerbace CHOPN. Komunitní 

pneumonie (CAP) vyvolávají jak grampozitivní 

(Streptococcus pneumoniae – 11-25 % případů 

v EU, Staphylococcus aureus), tak gramnega-

tivní bakterie (Haemophilus infl uenzae, Entero-

bacteriaceae, Mycoplasma pneumoniae – v ČR 

39 %, Chlamydophylla pneumoniae – v ČR 10 %, 

Coxiella burnetii, Legionella pneumophila – 

2-5 % ve světě, aj.). Smíšená infekce je příčinou 

13 % CAP (v ČR i ve světě). 

Požadavky kladené na ATB

Ideální antibiotikum by mělo účinně likvi-

dovat etiologické agens, být bezpečné, s mi-

nimem nežádoucích vedlejších účinků, a do-

sahovat dostatečných koncentrací v cílovém 

orgánu. 

Jestliže původce onemocnění není znám 

(lékař spoléhá na svůj odhad, mikrobiologic-

ké vyšetření není k dispozici), zahajujeme tzv. 

empirickou terapii. V jejím úvodu je vhodné 

předem odebrat biologický materiál na tes-

ty (hemokultura, sputum, moč, punktát, 

stěr z tkáně) a řídit se důležitým pravidlem 

včasného nasazení ATB – v nemocniční péči 

do 4 hod po přijetí na lůžko. Empiricky se roz-

hodujeme pro širokospektrá ATB, průběžně 

vyhodnocujeme výsledky z kultivace. Léčbu 

pak lze upravovat směrem k tzv. cílené (raci-

onální). Deeskalací ATB léčby se snižuje riziko 

rozvoje rezistence.

Jednotlivé skupiny ATB vhodných k léčbě 

infekcí DCC shrnuje tabulka 1. 

Délka léčby antibiotiky

Délka ATB léčby se řídí závažností one-

mocnění a druhem vyvolávajícího patoge-

nu. Obvyklá doba léčby je 5 – 7 dnů, při pneu-

monii 10 – 14 dnů. Při těžkých infekcích je 

nutné ATB podávat alespoň 3 týdny, u TBC pak 

6 – 8 měsíců.

MUDr. Bártů se ještě zmínila o tzv. post-

antibiotickém účinku ATB (jde o účinek ATB 

na bakterie), kdy několik (24 - 72) hod po po-

dání ATB se bakterie nejsou schopny množit 

a růst. Jde o jev typický pro aminoglykosidy, 

makrolidy a chinolony. 

Závěr 

Co všechno se tedy podílí na vzniku rezis-

tence vůči antibiotikům? Nepochybně bakte-

rie samy, neboť oplývají značnou genetickou 

variabilitou a během velmi krátké doby doká-

žou vyvinout příslušné obranné mechanismy 

proti ATB. V klinické praxi jsou ATB často pře-

depisována neodůvodněně (podle statistik 

se tak děje až v 70 % terapeutických postu-

pů využívajících ATB). Antibiotika (konkrétně 

např. tetracykliny) se ještě v nedávné minu-

losti téměř bez kontroly používala ke zvyšo-

vání užitné váhy dobytka. A další faktor - ně-

kteří pacienti se dožadují neopodstatněně 

předpisu na ATB nebo nedodržují léčebný 

postup. Proto bude nutné přestat používat ta 

ATB, na něž bakterie začínají být rezistentní 

a dále hledat nové látky a nové terapeutické 

alternativy.

Spíše typické agens Spíše atypické agens

aminopeniciliny makrolidy

aminopeniciliny 

s inhibitory β-laktamáz  

tetracykliny

makrolidy 

cefalosporiny II. generace 

fl uorochinolony

fl uorochinolony

Tabulka 1.  Antibiotika doporučená k empirické iniciální 

ambulantní léčbě CAP 


