
Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 

Mgr. Helena BAŤKOVÁ, Selhání odolnosti  vůči  běžným chorobám  jako bezpečnostní výzva   (2020_D_02) 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

1 

 

Mgr. Helena BAŤKOVÁ 
 
Selhání odolnosti vůči běžným chorobám jako bezpečnostní výzva 
 

Anotace  

 

Tato studie shrnuje dosavadní poznatky o rezistence mikroorganismů k antibiotikům a z toho 

vyplývající bezpečnostní hrozbu. Zpočátku pojednává o různých typech antibiotik  

respektive mechanismech jejich účinku. Pokračuje částí, která popisuje bakterie, a jaké 
ohrožení lidstvu přinášejí.  Větší část textu je zaměřena na stále více se rozvíjející rezistenci 
antibiotik vůči mikroorganismům a z toho vyplývající antibiotickou politiku  
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Summary 
 
Failure of Resistance Related to Common Diseases as a Security Challenge 

 
This study summarizes the existing knowledge on antibiotic resistance of microorganisms 

and the resulting security threat. Initially, it deals with different types of antibiotics and their 

mechanisms of action. It goes on to describe the part that describes bacteria and what 

threats they pose to humanity. Most of the text focuses on the ever-evolving resistance of 

antibiotics to microorganisms and the resulting antibiotic policy. 
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ÚVOD 
 

Bakterie jsou nejstarší žijící organizmy na Zemi. Jsou tu už miliardy let, bakteriální 
infekční onemocnění tedy pravděpodobně provázejí lidstvo už od počátku jeho existence. Na 
konci minulého století nemoci jako mor, tyfus, cholera nebo tuberkulóza upadly 

v zapomnění. Bohužel postupem času mnoho známých bakterií získalo nové schopnosti  
a jsou objevovány infekce způsobované původci do té doby zcela neznámými. Objev 
antibiotik patří bezpochyby k jednomu z nejvýznamnějších pokroků v medicíně, ale již po 
samotném objevu penicilinu britský bakteriolog Alexandr Fleming varoval lékaře, že 
„největším zlem samovolné terapie je užívání nízkých dávek, jehož následkem se mikroby 
místo zdolání infekce natrénují jak penicilinu vzdorovat, v těle se pak pomnoží, přejdou na 

další jedince, od nich zase na další, až nakonec u některého vyvolají sepsi nebo pneumonii, již 
už penicilin nebude schopen vyléčit.“ (The New York Times, s. 21, 26 června 1945) 

Jelikož si všiml, že získal mutanty bakterií tím, že je v laboratoři pomnožoval ve 

stoupajících koncentracích penicilinu, a to počínaje koncentrací nepatrnou. Mutované 
bakterie měly buněčnou stěnu pro penicilin méně prostupnou, takže do jejich buněk 
nepronikal, a tudíž je nemohl usmrtit. Aby se při léčbě takové mutanty nevyskytoval i, 
doporučoval Fleming podávat penicilin v souvislé léčebné kúře, neboť při nedostatečné léčbě 
se mutované rezistentní buňky snáze selektují a pak se přemnoží na úkor buněk citlivých. 
(Antibiotický paradox, Stuart B Levy) 

Světová zdravotnická organizace (WHO) říká, že „odolnost proti antibiotikům je 
globální krize“. Je to opravdu tak vážné? Rezistence antibiotik je, a dále hrozí, pokud s  nimi 

nebudeme rozumně zacházet. Je to extrémně ohrožující, jak cestujeme po světě, jsou země, 
kde antibiotická politika vůbec není. Antibiotika jsou volně dostupná, jsou i evropské země, 
které mají vysokou rezistenci. Občané hospitalizovaní v nemocnicích v cizích státech mohou 

získat rezistentní bakterie. Lékaři používají antibiotika i na virová onemocnění, proti kterým 
antibiotikum není účinné. Z antibiotik se vytvořil „super“ lék na všechno. Do 1987 roku byla 
v České republice spotřeba podobná té, ve skandinávských zemích, kde je rezistence jedna  
z nejmenších. Na některá antibiotika nebyly peníze. Po roce 1989 se to ale začalo měnit, když 
přešlo financování na pojišťovny. Začaly se objevovat rezistentní biogenní streptokoky 
bakterie, které vyvolávají nejčastěji bakteriální infekce u dětí - angíny a v horším případě 
spálu. Jaká je situace v České republice a ve světě nyní? 

 
Antibiotika 
 

Mohutným impulsem pro rozvoj antibiotik byla druhá světová válka, kdy Britové  
a Američané využili Flemingův objev a po vypracování technologie výroby mohli začít 
s léčbou penicilinem. Zavedení antibiotik do léčebné praxe ve čtyřicátých a padesátých 

letech minulého století znamenalo obrat v terapii. Od té doby prošly velkým vývojem do 
dnešní podoby, kdy už se antibiotika přestala vyrábět jen skrze izolaci z kultur 

mikroorganismů, ale také čistě chemickou syntézou. Setřel se tak rozdíl mezi antibiotiky  

a podle jejich vzoru nebo způsobu účinku připravenými chemoterapeutiky, takže dnes se 
hovoří přesněji o antimikrobních látkách, jež však převážně zahrnují antibiotika. Na trhu je 
cca 150 druhů antibiotik, která vyrábí mohutný farmaceutický průmysl . Vzhledem k velkým 

regulacím ze stran úřadů a vysokým nákladům na vývoj jsou ceny některých preparátů velmi 
vysoké a jejich výrobu si mohou dovolit jen ti největší mimo jiné také proto, že existuje 
mnoho přísných farmakologických požadavků. Je totiž mnoho látek s antimikrobiálními 
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účinky, všechny mají však vedlejší účinky. U většiny těchto látek jsou vedlejší účinky tak 
velké, že kontrolní úřady nepovolí jejich výrobu. Dále je požadavek, že antimikrobiální látky 
musí působit při malé koncentraci a aby účinkovali v přiměřené době.  
 

Mechanismus účinku 

 

Nejdůležitější vlastností antibiotik je selektivita jejich účinku, tzn., zasahují struktury, 
které jsou specifické pro mikroorganismy a pacienta víceméně nepoškozují. Antibiotika se 
dělí do dvou velkých skupin na bakteriostatická (zastavují růst bakterií), která jsou využívána 
pro ambulantní léčbu běžných infekcí z důvodu jejich pomalého účinku a antibiotika 
baktericidní (bakterie usmrcují), která se využívají při vážných stavech pacientů z  důvodu 
rychlého účinku. Pro běžná infekční onemocnění se příliš nepoužívají. Dělení je na základě 
mechanismu jejich účinku (inhibice syntézy buněčné stěny, nukleových kyselin, 
proteosyntézy, ovlivnění funkce cytoplazmatické membrány), ale i koncentrací antibiotika 
v cílové tkáni, množstvím mikrobů, fází a rychlostí růstu bakterií a také rezistencí bakterií.  

 

 Antibiotika, která inhibují syntézu buněčné stěny: 
o beta-laktamová antibiotika, monobaktamy, karbapenemy, glykopeptidy, 

bacitracin. 

 Antibiotika, která narušují cytoplasmatickou membránu: 
o polyeny, polymyxiny, azoly, amfotericin B, ionofory. 

 Antibiotika, která inhibují syntézu nukleových kyselin: 
o inhibicí DNA-gyrázy: aminoglykosidy, novobiocin, chinolony; 

o inhibicí RNA-polymerázy: ansamyciny. 

 Antibiotika, která interferují s bakteriální proteinovou syntézou: 
o vazbou na ribozomální podjednotku 30S: tetracykliny; 

o vazbou na podjednotku 30S a 50S: aminoglykosidy; 

o vazbou na podjednotku 50S: makrolidy, linkosamidy, amfenikoly, diterpeny, 

aminocyklitoly; 

o zabráněním vestavění aminokyseliny do bílkoviny: amfenikoly. 
 Antibiotika, která inhibují syntézu kyseliny listové: 

o sulfonamidy, trimedoprim. 
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Ilustrace: Účinek antibiotik na bakteriální buňku  (podle: WALSH, C. Antibiotics: 

Action, Origin, Resistence. ASM Press Washington, D.C. 2003, 335 p.). 
 

Antibiotické spektrum 

 

Spektrum účinku antibiotika se zpravidla uvádí jako seznam mikroorganismů, u nichž 
se in vitro projevuje účinek antibiotika, který obvykle vyjmenovává i druhy přirozeně 
rezistentní. Informace o spektru účinku daného antibiotika může být jen orientační, označuje 
–li jen velké skupiny bakterií. Pokud je nové antibiotikum uvedeno do klinické praxe, začlení 
se redukovaná verze spektra účinku do souhrnné charakteristiky přípravku (SPC – summary 

of product characteristics).  

 

 Úzkospektrá – působí jen na určité druhy bakterií. Například oxacilin účinkuje pouze 
na stafylokoky a některé hemolytické streptokoky. 

 Středněspektrá – například peniciliny, účinkující na grampozitivní aerobní i anaerobní 
bakterie a spirochety. 

 Širokospektrá – působí na grampozitivní i gramnegativní bakterie. Některá z nich 

dokonce včetně anaerobních druhů mykoplasmat. Do této kategorie se řadí např. 
makrolidy, cefalosporiny nebo kombinace penicilinů s  inhibitory beta-laktamázy. 
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Nejběžněji užívaná antibiotika 

 
Beta-laktamy 

 

Betalaktamová antibiotika, tzv. betalaktamy  ve spotřebě všech antibiotik zaujímají 
více než polovinu. Jsou to antibiotika, v jejichž strukturálním jádru nalezneme beta-

laktamový kruh, jehož neporušená beta-laktamová vazba je podmínkou jejich účinnosti. 
Beta-laktamová antibiotika účinkují tak, že se nabízí jako náhradní substrát enzymům, které 
jsou nezbytné pro konečné kroky ve výstavbě buněčné stěny. Tím je narušena syntéze 
peptifoglykanu, mikrobiální buňka ztrácí svoji tvarovou i osmoticko stabilitu a zaniká. 

(baktericidní účinek). 
 

Peniciliny 
 
Peniciliny působí na buněčné stěny gramnegativních bakterií, inhibují její syntézu. 

Bakterie se jim brání enzymem beta-laktamáza či penicilináza získaný změnou chromozomů 
v bakterii či plazmidu. Beta-laktamázy jsou enzymy, které dokáží hydrolyticky rozštěpit 
betalaktamový krum antibiotik, které tím ztrácejí schopnost inhibovat růst mikrobů.  
U penicilinů odolných vůči penicilináze jako např. meticilin se u bakterií mění protein, na 

který se váže penicilin, kmeny rezistentní proti této třídě antibiotik jsou obvykle také 
rezistentní proti všem členům tříd penicilinu, tetracyklinu, cefalosporinu, erytromycinu  

a klindamycinu. 

 
Cefalosportiny 

 

Cefalosportiny inhibují syntézu bakteriální buněčné stěny. Stejně jako u penicilinů se 
bakterie brání enzymem beta-laktamázy, blokováním míst, na které se váže antibiotikum  
a enzymatickou destrukcí antibiotika. 

 
Aminoglykosidy 

 

Aminoglykosidy primárně působí na aerobní gramnegativní bakterie tím, že blokují 
syntézu bakteriálního proteinu. Obrana bakterií je bakteriálním enzymem fosforylace či 
adenylace antibiotika – tato vlastnost je zprostředkována plazmidem. Rovněž změny 
cytoplazmatické membrány, která ji činí pro antibiotikum neprostupnou. 

 

Tetracykliny 
 
Tetracykliny inhibují syntézu bakteriálního proteinu na úrovni ribozomů. Bakterie se 

brání plazmidem způsobené snížené ribozomální citlivosti na antibiotikum, či jakousi 
„pumpou“ která odčerpává antibiotikum z mikroorganismu. 

 
Chloramfenikol 

 

Chloramfenikol je primárně bakteriostatické antibiotikum, které se nevratně váže na 
bakteriální ribozomy a blokuje syntézu proteinu. Rezistence bakterií vzniká tvorbou enzymu, 

který antibiotikum deaktivuje. 
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Chinolony 
 

Chinolony inhibují řádné stáčení bakteriální DNA. Podstata rezistence není zatím 

jasná. Má se za to, že je způsobena chromozomální změnou. 
 

Sulfonamidy 
 

Sulfonamidy blokují bakteriální syntézu kyseliny listové. Bakterie reagují zvýšenou 
syntézou enzymů kyseliny listové či enzymů, které ničí antibiotikum. 

 

Bakterie 
 

Bakterie jsou jednobuněčné organismy o velikosti řádu tisícin milimetru. Jsou 
různého tvaru, buď mají nejmenší povrch v daném objemu jako kulovité koky, nebo jsou 

podlouhlé ve tvaru tyčinek, vláken, vývrtek nebo spirál. 
Od buněk živočišného těla se bakterie liší hlavně tím, že ač je jejich genetická 

informace vázána také na DNA v jakémsi jádře, není toto jádro ohraničeno membránou  
a neobsahuje jadérko. Buňky se “správným” jádrem se označují jako eukaryotní, zatímco 
buňky bakterií jako prokaryotní. Funkci jádra má jediný chromozom, jenž nese geny  
a označuje se jako genom. Kromě chromozomu může být DNA v cytoplasmě ještě ve formě 
plasmidu. V cytoplasmě jsou ještě výrobci bílkovin – ribozomy. Navenek je bakterie 

ohraničema cytoplasmatickou membranous, tuhou a pevnou buněčnou stěnou, u některých 
bakterií silnější, u jiných slabší. Ty ještě mají na sobě složitou vnější membránu. Přirozeným 
prostředím pro bakterie je voda, půda, povrch těla a sliznice živočichů. Přechodně se také 
vyskytují ve vzduchu, buď samotné, nebo jsou unášeny větrem, nebo na částečkách prachu. 
Jsou schopny žít I za extrémních fyzikálních a chemických podmínek. Bakterie přežívají tak, že 
konzumují živiny ze svého prostředí a když dorostou do určité velikosti, rozpůlí se. Historicky 
prvním a nejzávažnějším objektem zájmu byly bakterie, které mohou člověku přinést 
závažnou zdravotní újmu – bakterie choroboplodné čili patogenní. Spolu s nimi pak byly 
studovány bakterie, které se u člověka vyskytují a onemocnění mu nezpůsobují.  

 

Barvení klinicky významných bakterií podle Grama 

 

Protože jsou bakterie velmi malé, je možno je pozorovat pouze mikroskopem po 
obarvení. Z několika způsobů jejich barvení je nejvýznamnější tradiční barvení podle Grama. 
Při něm jsou bakterie naneseny v tenké vrstvě na mikroskopické podložní sklíčko  
a převrstveny barvivem, na které se následně použije organické rozpouštědlo. Bakterie, které 
mají ve své stěně jen silnou vrstvu peptidoglykanu, si své zbarvení (fialové) udrží, zatímco 
bakterie, jejichž stěna je kromě tenké vrstvy peptidoglykanu tvořena ještě další vnější 
fosfolipidovou membránou, jsou rozpouštědlem odbarveny. Poté se obarvují dalším 
barvivem, aby byly pozorovatelné.  

 Bakterie, které zůstavají fialové se nazývají grampozitivní. Bakterie, které mají vnější 
membraná a neobarví se, se nazývají gramnegativní.  
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Grampozitivní bakterie 
 

Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium 
 

Mezi nejčastější původce infekcí spojených s poskytovanou zdravotní péčí patří 
Staphylococcus aureus a jeho rezistentní forma, methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus 

(MRSA). Ačkoli je v důsledku intenzivního uplatňování kontroly výskytu MRSA v současné 
době situace v Evropě relativně stabilizovaní, zůstává tento původce v popředí zájmu 
především v zemích jižní a východní Evropy. 

 
Gramnegativní bakterie 

 
Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Klebsiella 

 

Infekce vyvolané rezistentními gramnegativními bakteriemi (GNB) patří k největším 
problémům současného zdravotnictví, na rozdíl od infekcí vyvolaných bakteriemi 

grampozitivními. Mají výrazný dopad na morbiditu a mortalitu pacientů a nezanedbatelný 
podíl na nárůstu nákladů souvisejících s poskytovanou zdravotní péčí. V řadě evropských 
zemí byl prokázán jasný trend nárůstu incidence infekc í vyvolaných multirezistentními GNB. 

Stále častěji se však vyskytují i původci rezistentní k tzv. Rezervním antibiotikům, tj. 
Karbapenemům. Od roku 2005 shromažďuje EARS-Net data o infekcích krevního řečiště 
vyvolaných nejproblematičtějšími GNB, tj. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae  

a Pseudomonas aeruginosa. E.coli byly nalézány ve větší míře u starších pacientů, zejména 
žen. Infekce vyvolané K.pneumoniae a P. Aeruginosa převažovaly u hospitalizovaných 
pacientů (především na JIP), častěji u mladších nemocných a mužů.  
 

Staphylococcus aureus  

 

Staphylococcus aureus je grampozitivní kulovitá bakteria, která je častou součástí 
kožní mikroflóry. Nalézá se i v nose a někdy v hrdle. Podle své pigmentace se běžně nazývá 
zlatý stafylokok. Dlouhodobými nosiči bakterie jsou lidé tvořící více než 20% populace,  
u nichž se často nevyskytují žádné známky onemocnění. Bakterie je však významným 
patogenem způsobující různá onemocnění od málo významných až po stavy ohrožující život. 
Účinným lékem stafylokokových infekcí býval penicilin. Už roku 1982 však bylo možné léčit 
penicilinem jen necelých 10% všech klinických pacientů se stafylokokem. To byla dramatická 
změna ve srovnání s rokem 1952, kdy byl Stafylokok na penicilin téměř stoprocentně citlivý. 
Většina kmenů si vypěstovala odolnost vůči betalaktamázám a koncem 60. let XX. století 
přešli lékaři z penicilinu na meticilin. Počátkem 80. Let se však objevily klinicky významné 
keny stafylokoka odolné nejen proti meticilinu ale i příbuzným antibiotiků. Staphylococcus 
aureus odolný proti methicilinu (MRSA) se v 80. Letech objevoval stále častěji a roku 1990 
byl vážným ekonomickým a zdravotnickým ohrožením. Ve velkých nemocnicích v USA byl 

zjištěn MRSA u cca 40 % pacientů. Ale MRSA se z velkých měst rozšířil i na venkov. Roku 1993 

byl proti stafylokoku účinný jen vankomycin. Dnes jsou v  důsledku značně rozšířené 
rezistence lékem první volby penicilinové deriváty rezistentní na penicilinasu, jako oxaxilin 

nebo flucloxacilin.  
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Escherichia coli 

 

Gramnegativní, fakultativně anaerobní bakterie, její buňky jsou typicky tyčinkovité. 
Některé kmeny mají bičíky a jsou pohyblivé. E.coli se běžně vyskytuje v dolním zažívacím 
traktu teplokrevných organismů. Většina kmenů E. coli je neškodná, ale prospěšná, neboť 
svému hostiteli dodává například vitamin K2  a chrání jeho zažívací trakt před osídlením 
patogenními bakteriemi. Některé kmeny jsou však zodpovědné za otravy z potravin  

a průjmy. Virulentní kmeny E.coli  způsobují močové infekce. E. coli asociovaná se střevní 
mukózou je spojována se zánětlivým onemocnění střev Crohnovou chorobou a ulcerózní 
kolitidou. Při obvyklé antibiotické terapii platí, že jednotlivé kmeny E. coli se výrazně liší svou 
citlivostí na různá antibiotika. Pro léčbu E.coli se nejčastěji využívá ampicilin,  cefalosporiny, 

karbapeny, nitrofurantoin aj. Stále častější rezistence na antibiotika je způsobována jak jejich 
zneužíváním při léčbě lidí, tak i jejich přidáváním do potravy zvířat k podpoře jejich růstu. 
Rezistentní E.coli může svou rezistenci šířit i mezi jiné bakteriální druhy např. Staphylococcus 
aureus. 

 

Klebsiella pneumoniae 

 

Gramnegativní, nepohyblivá, opouzdřená, fakultativně anaerobní tyčinkovitá 
bakterie. Běžně se vyskytuje ve fyziologické flóře úst, kůže, zažívacího traktu, v  přírodě se 
nachází v půdě. K pneumoniae je po E.coli druhým nejčastějším původcem močových infekcí, 
hlavně u starších pacientů. Příležitostným patogenem je pak u pacientů s  chronickými 

plicními chorobami, vyvolává atrofii nosní sliznice. Hlavním zdrojem infekce je fekální 

znečistění, např. kontaminované nástroje. Obecně se klebsielové infekce vyskytují hlavně  

u lidí s oslabenou imunitou nesprávným životním stylem nebo dietou (u alkoholiků 

a diabetiků). Hlavně z nosokomiálních infekcí bývají stále častěji izolovány nové kmeny 
vyznačující se značnou rezistencí na antibiotika. 

 

Chlamydia trachomatis 

 

Gramnegativní bakterie žijící v lidských buňkách, je proto obligátním intracelulárním 
patogenem. Vyvolává řadu onemocnění, zejména trachom, oční onemocnění vedoucí často 
ke slepotě, u novorozenců se vyskytují plicní komplikace. Neméně významná je i u sexuálně 
přenosných onemocnění u žen i mužů. U obou pohlaví se projevují jako uretritida, proktitida 
a neplodnost. U žen může vyvolat také mimoděložní těhotenství. Pro terapii infekcí  
C. trachomatis jsou vhodná antibiotika jako azitromycin, tetracyklin nebo amoxycilin. 

 

Streptococcus pneumoniae 

 

Pneumokok je grampozitivní, anaerobní, ve žluči rozpustný druh streptokoků.  
S. pneumonie je významným lidským patogenem, svému jménu vděčí za to, že ještě  ve druhé 

polovině 19. Století byl nejčastější příčinou pneumonií. V současnosti je častým původcem 
pneumonií u velmi mladých nebo naopak velmi starých pacientů. Často ovšem vyvolává  

i celou řadu jiných onemocnění např. zánět středního ucha, meningitidy, s eptické artritidy  

a mozkové abscesy. Je nejčastější příčinou bakteriálních meningitid dospělých i dětí  

a druhým nejčastěji izolovaným původcem zánětu středního ucha. Je přirozenou součástí 
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horního respiračního traktu, za určitých podmínek zejména při oslabení imunitního systému 

hostitele se stane patogenem. 

 

Antibiotická rezistence 
 

Antibiotická rezistence je schopnost mikrobů přežívat, růst nebo množit se bez 
ohledu na přítomnost antibiotika. Rezistence k určitému antibiotiku může být přirozenou 
vlastností daného druhu bakterií, nebo může být získaná částí populace či celou populací 
buněk původně citlivého druhu.1 

 

Primární (přirozená rezistence) 

 

Obvyklou příčinou přirozené rezistence je absence cílového místa účinku antibiotika 
(Farmakoterapie vnitřních nemocí) . Byla vypozorována např. u zástupců třídy Mollicutes, 
kteří jsou přirozeně rezistentní k beta-laktamovým antibiotik. Tuto schopnost mají díky 

absenci pevné buněčné stěny, která je v jejich případě nahrazena pružnou třívrstevnou 
membránou tvořenou bílkovinami, fosfolipidy a cholesterolem.2  U gramnegativních bakterií 

je popisována nižší citlivost k penicilinu a podobným antibiotikům  než je grampozitivních. 
Tato vlastnost je způsobena odlišnou stavbou buněčné stěny. Gramnegativní bakterie mají 
buněčnou stěnu složenou z tenké vrstvy peptidoglykanu, která je kryta zevní membránou  
z fosfolipidů a lipopolysacharidů. Proto tyto bakterie hůře propouštějí antibiotika, která 
působí na peptidoglykan (např. beta-laktamy, glykopeptidy a další).  

Dále se přirozená rezistence může vyskytovat u bakterií, které žijí v určitém prostředí 
(půda, voda), kde se určité typy přírodních antibiotik vyskytují přirozeně. Příkladem takových 
mikroorganismů je Pseudomanas (P.) aeruginosa, u které se předpokládá, že byla rezistentní 

na řadu antibiotik ještě před jejich použitím v léčbě infekčních onemocnění. Toho, že některé 
mikroorganismy jsou přirozeně rezistentní na některé typy antibiotik, lze využít k přípravě 
selektivních půd. Na těchto půdách vyroste požadovaný druh, ale neporostou zde 

mikroorganismy, které jsou k danému antibiotiku citlivé. Příkladem může být přidání 
bacitracinu do kultivačního média pro izolaci hemofilů nebo vankomycinu s kolistinu do půd 
určených k záchytu patogenních neisserií.3 

 

Sekundární (získaná rezistence) 

 

Mutací genů dochází k odolnosti bakterií, které byly dříve na antibiotika citlivá, tato 
snížená citlivost se pak přenáší na potomstvo.  

 
Plasmidová rezistence  

 

Tento typ rezistence byl vypozorován u nemocničních bakterií, kde se antibiotika 
používala nejvíce. Došlo k tomu poté, co se stav nemocných nezlepšoval, ani přesto, že byli 
léčeni penicilinem. Nemocniční bakterie se od laboratorních experimentů lišili v  průpostnosti 
penicilinu. Zatímco laboratorní mutanty byly rezistentní k relativně nízkým koncentracím, 

                                                                 
1
 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 470. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
2
 JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. Praha: Karolinum, 2006. 

3
 VOTAVA, Miros lav. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2005. 
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nemocniční kmeny byly rezistentní k vysokým koncentracím. Nemocniční kmeny získaly 
plasmid, načež buňky zničily penicilin. Tyto buňky dokázaly zničit velké množství penicilinu, 
takže ani vysoká koncentrace nepomáhala.  

 
Přenosná rezistence 

 

Přenosná rezistence souvisí s  mnohočetnou rezistencí. Tato rezistence byla objevena 
v roce 1959 kdy se v Japonsku vyskytla úplavice způsobená bakterií Shigella dysenteriae, 
která byla odolná ke 4 druhům antibakteriálních látek. Lékaři si všimli, že k tomuto úkazu 

nemohlo dojít mutací, jelikož by musela vzniknout podle všeho nedosažitelnou rychlostí 
mutací chromozomu. Tak vědci začali hledat jiné genetické vysvětlení. Zkoumáním dospěli 
k závěru, že znaky rezistence by mohly být spojeny s  geny, které nejsou na chromozomu. 

Tato rezistence se označuje také jako extrachromozomální. Znaky jedné bakterie se přenáší 
na druhou při jejich fyzickém kontaktu. Tyto znaky se označují jako „R faktory“. Zajímavé je, 

mnohočetná rezistence se přenáší mezi nejrůznějšími druhy bakterií. Geny rezistence se 

přenáší mezi druhy bakterií geneticky a vývojově tak rozdílnými, jako se kůň odlišuje od 
krávy. To byl první signál rozšíření antibiotické rezistence  
 Z mnoha vědeckých prací vyplynulo, že geny rezistence existovaly už před vývojem  

a klinickou aplikací antibiotik. Několik výzkumů odhalilo v antibiotiky nedotčených oblastech 
bakterie s geny rezistence, které se přenášely na jiné bakterie. Přestože užívání antibiotik 
rezistentní geny nestvořilo, zcela jistě přispělo k jejich rozmnožení. Umělá selekce navozená 
léky, jež vyrobil člověk přinesla změny, jež probíhají extrémní rychlostí. V  některých 
oblastech světa rezistentní bakterie vytlačili bakterie k antibiotikům citlivé. Některé bakterie 
jsou citlivé až k 10 různým antibiotikům. Existují kmeny pěti různých patogenních bakterií 
odolných ke všem antimikrobním látkám, které lékaři mají k dispozici.  (Antibiotický 

paradox).4 

 

Mechanismy rezistence 

 
Změna cílového místa 

 

Tímto způsobem se bakterie stávají rezistentní k chloramfenikolu a k rifampinu. 

Mutací se změní cílový enzym na něž antibiotika nepůsobí, a bakterie se tak stane necitlivou.  

 
Zhoršený průnik antibiotik do buňky  

 

Má-li antibiotikum účinkovat, musí se dostat do nitra buňky. Antibiotika využívala 
vlastního transportního systému bakterie. Změna transportu do buňky jako mechanismus 
rezistence byla očekávána a došlo k tomu pravděpodobně již u prvních mutantů 
rezistentních k penicilinu. Pomoci antibiotiku proniknout do těla buňky však pomůže jeho 
zvýšená koncentrace. Problém nastává, pokud se tento mechanismus rezistence spojí 

s jiným, potom bakterie získává vysokou rezistenci 

 

                                                                 
4
 Antibiotic Use. Resistance Map. http://resistancemap.cddep.org/AntibioticUse.php 
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Aktivní odčerpávání antibiotik  
 
Tímto způsobem bakterie rezistentní například k tetracyklinu přežívají jeho 

přítomnost. Buňky vyčerpávají tetracyklin z buňky rychleji, než se v ní stačí nahromadit. Tuto 
jakousi pumpu tvoří bílkovina produkovaná genem rezistence k tetracyklinu. Ke své činnosti 
používá energii buňky. Díky odčerpávání buňky přežívají až stonásobnou koncentraci 
antibiotika, než jaké se dosahuje po léčebné dávce.  

 
Bakteriální enzymy 

 

Modifikující enzymy zneškodňují antibiotikum. Jsou pro určitá antibiotika specifické  

a pro jedno a totéž antibiotikum jich existuje celá řada. Existuje více jak 90 různých enzymů 
inaktivující peniciliny a cefalosporiny, a každý z nich je kódován svým specifickým genem. Liší 
se velikostí molekuly a schopnostmi inaktivovat určitý druh penicilinu nebo cefalosporinu. 
Enzymy antibiotikum pozměňují buď rozštěpením, nebo připojením postranního řetězce, 
takto modifikované molekuly antibiotik pronikají do buňky obtížně, a nemohou se proto 
vázat na aparát syntézy bílkovin. (antibioticky paradox) 

 

Určení citlivosti k antibiotikům 

 

Citlivost, nebo přirozenou rezistenci k antibiotikům lze s vysokou spolehlivostí 

odvodit již při identifikaci druhu bakterie. U určitých druhů bakterií se rezistentní kmeny 
k určitému antibiotiku nevyskytují vůbec, nebo jenom ve vzácných případech. Například 
všechny kmeny Streptococcus pyogenes jsou citlivé k penicilinu. U jiných bakterií to není tak 

jednoduché a vzhledem k nejistotě klinického účinku antibiotik lze s  velkou mírou jistoty 

předpovědět vyšetřením citlivosti původce infekce v laboratoři. 
 

Mikrobiologická diagnostika 
 

 Průkaz původce bakteriální infekce a jeho identifikace. 
 Vyšetření jeho citlivosti k antibiotikům, případně i cílený průkaz rezistence. 
 Kvalifikovaná interpretace výsledku. 

 

Vyšetřením citlivosti bakterie k antibiotikům se podle použité metody získá výsledek 
v hodnotách MIC antibiotika. Citlivost a rezistence se posuzuje podle klinických breakpointů.5 

V některých případech však výsledek může být ovlivněn různými faktory  
a antibiotikum, vybranné k léčbě podle takového výsledku může selhat. Výběr spolehlivě 
účinného antibiotika pro léčbu infekce proto předpokládá dodržení těchto podmínek: 

 

 Použití standardních metod k vyšetření antibiotické citlivosti původce infekce. 
 Kategorizaci citlivosti původce infekce podle klinických breakpointů založených na 

důkazech. 
 Interpretaci konečného výsledku podle expertních pravidel. 

 

                                                                 
5
 Klinické breakpointy, která stanovil  Evropský výbor pro testování antimikrobiální citl ivosti (European 

Committee on Antimicrobial Susceptibil ity Testing, EUCAST) se používají v klinické laboratoři denně 

k poskytování rad k léčbě pacienta.  Tabulky breakpointů jsou každoročně aktualizovány 1. ledna.   
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Metody pro rutinní vyšetřování citlivosti: 
 

 Diluční mikrometoda. 
 Disková difuzní metoda. 

 Test s gradientem antibiotik. 

 

Pro některé náročné bakterie nelze použít žádná z výše uvedených technik. Používá 
se proto: 

 

 Agarová diluční metoda 

 Bujonová diluční makrometoda 

 

Česká republika se dlouhodobě řadí k zemím s nejvyšší mírou rezistence 
K.pneumoniae k cefalosporinům 3. generace v důsledku produkce širokospektrých 
betalaktamáz a dále k fluorovaným chinolonům. Důsledkem tohoto nepříznivého trendu je 
zvýšená spotřeba karbapenemových antibiotik, jako život zachraňujících léků, již v první linii 
léčby, což v praxi přispívá k šíření kmenů enterobakterií produkujících karbapenemázy.  

 

Antibiotika ve veterinářství 
 

Většina z chovných zvířat dostává v krátkém období svého života nějaká antibiotika. 
Domácích zvířat pěstovaných pro maso je více než lidí, a to asi v poměru pět ku jedné. 
Zvířatům se stejně tak jako lidem podávají antibiotika pro léčbu nemocí. Ale také se 
v mnohem větším množství podávají v malých subterapeutických dávkách jako prostředek 
podpory růstu. Antibiotika se také podávají k léčbě domácích mazlíčků jako jsou kočky a psi, 
tím se procento zvířat dopovaných antibiotiky ještě zvyšuje.6 

Chovatelé zjistili, že Streptomyces aureofaciens obsahuje látku podporující růst 
s daleko větším účinkem, než je tomu například u vitaminu B12. Vzhledem k zvyšujícímu se 
tlaku na kvantitu vyráběných živočišných produktů docházelo k výzkumu a hledání nových 

možností jak podpořit větší užitkovost zvířat při zachování či dokonce zlepšení 
zoohygienických podmínek v chovech hospodářských zvířat. Podle odhadů mělo ročně 
dostávat antibiotika třicetkrát více zvířat, než lidí. To, co bylo původně chovatelstvím 
považováno za obrovský průlom se v dalších letech ukázalo jako velký problém. Kdekoli se 

zvířata vykrmují, jsou bakterie v jejich střevech a na kůži převážně rezistentní nikoli pouze 
k jednomu, ale současně k mnoha různým antibiotikům. V Evropské unii bylo možné používat 
antibiotické stimulátory do konce roku 2005 a to jen ta antibiotika, která nebyla registrována 

pro léčbu ve veterinární nebo humánní medicíně. Stalo se tak na základě doporučení Světové 
zdravotnické organizace v roce 2000, kdy prvně doporučila, aby používání propagátorů růstu 
bylo při produkci masa zakázáno. Prvním průkopníkem bylo Dánsko, kde se farmáři sami 
vzdali užívání propagátorů růstu zvířat. Došlo tím ke snížení rezistence o 90 % přitom náklady 
na produkci například vepřového masa se zvýšily jen o 1 %. Zákaz používání antibiotických 
růstových stimulátorů probíhal ve dvou etapách – v první fázi bylo zakázáno používat ke 
stimulaci růstu ta antibiotika, která byla ve společných skupinách s  antibiotiky humánními 

a od 1. ledna 2006 nelze v České republice používat žádný antibiotický růstový stimulátor.  

                                                                 
6
 WHO podporuje zákaz používání antibiotických prostředků na podporu růstu. Informační centrum bezpečnosti 

potravin, 21. VIII. 2003. http://www.bezpecnostpotravin.cz/who-podporuje-zakaz-pouzivani-antibiotickych-

prostredku-na-podporu-rustu.aspx 
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Zajímavé je používání antibiotik také v rostlinné výrobě, kdy se antibiotika používají 
pro postřik povrchu stromů a rostlin, což znamená, že jich musí být použito velké množství. 
Ošetřování velké plochy hubí i citlivé bakterie osidlující prostředí. Nejčastěji se takto řeší 
onemocnění zvané „spála rostlin“ charakterizované zasycháním listů a hnilobou plodů. Toto 
řešení se využívá hlavně ve Spojených státech amerických. I tady se začala však objevovat 
rezistence, proto se postupem času antibiotická léčba vyměnila za léčbu chemickou. Jak 

velký vliv to má na antibiotickou rezistenci u člověka, zatím není známo. Cest, jak se 
rezistentní bakterie mohou šířit je však mnoho. Antibiotika jsou používána také ve včelařství, 
nebo u chovných ryb. 

 

Terorismus 

 

Roku 2001, týden po teroristickém útoku na Pentagon a Světové obchodní centrum je 
doručen dopis obsahující mikroskopické spory antraxu do americké televizní stanice NBC. 
Zaslání tohoto dopisu je prvním z řady incidentů v zemi a spouštěčem celosvětové vlny spíše 
psychologického terorismu, než reálného biologického nebezpečí. Občané, kterým žádné 
reálné riziko nehrozilo, začali schraňovat antibiotika v obavě před potenciálním nebezpečím. 
Kultivovat bakterie Bacillus anthracis umí každý mikrobiolog. Pěstování ve velkém a vývoj 
biologické zbraně však vyžaduje speciální techniku a výcvik.  

Při použití pro bioterorismus nesmí být jednotlivé spory slepeny ve shlucích, jakou 
jsou běžně v přírodě. Jsou-li oddělené, mohou zůstat dlouhou dobu ve vzduchu a bez 
problému proniknout dýchacím ústrojím do organismu. Znepokojení z možné rezistence 
způsobuje skutečnost, že v rámci již ukončeného sovětského programu biologické války byla 
do bacilu antraxu vpravena penicilinová rezistence a připravena tak ještě silnější zbraň. To 
samé může i student mikrobiologie udělat s jiným typem bakterie.  

Antrax však není jediným mikrobem, který by se dal použít na biologickou válku. Pro 
takovýto účel musí být použity mikroby, které se dají snadno ve velkém množství 
vykultivovat, musí být snadno přepravitelné a snadno rozptýlitelné. V úvahu přichází Yersinia 
pestis (původce moru) a Franciscella tularensis (původce tularemie), smrtelného 
onemocnění, kterým se lze nakazit kousnutím hmyzu, pitím kontaminované vody nebo 
kontaminovaným vzduchem. Použít by se mohly také původci neštovic nebo eboly. 
 

Antimikrobiální látky 

 

Velkým trendem jsou domácí potřeby obsahující antibakteriální látky. Nejvíc jsou 
používané látky inhibující růst bakterií. Každá látka tohoto druhu může potenciálně 
selektovat kmeny, které už pak k ní nejsou citlivé. Původně se tyto prostředky používali 
v nemocničních zařízeních, ale od konce 20. století se objevují i v drogeriích. Vědci na 
Masarykově univerzitě v Brně zaznamenali velké množství antibakteriálních látek 
z odpadních vod. Čističky vod bohužel nejsou schopny zachytit všechny látky. Přítomnost 
bakterií v prostředí je běžná a dokonce žádoucí, například i pro čištění vody. Tím, že je 
vystavujeme tlaku antibakteriálních přípravků způsobujeme jejich evoluci a vznik rezistence. 
Přidáváním antibiotik do mýdel, deodorantů, past na zuby, ústních vod a čistících prostředků 
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může mít v konečném důsledku vliv na sníženou imunitu, vznik vyrážek a ekzémů a různých 
alergií.7 

Skoro všechna důležitá, běžně užívaná antibiotika byla vyvinuta pod patronací 
farmaceutického průmyslu. Způsoby marketingu antibiotik, která se vyrábějí v jiné zemi, než 
kde jsou distibuována, nejsou zcela stejné pro všechny země a v některých případech jsou 
dokonce neetické. Závažné pochybení je, pokud v příbalovém letáku nejsou zahrnuta 
všechny možné vedlejší účinky. Výrobci se hájí, že pouze reagují na zákony té které země.  

 
Principy účinné a bezpečné antibiotické léčby  

 

Antibiotika jsou daleko komplexnější, než jiné skupiny léků. Správně prováděná 
antibiotická terapie vede prokazatelně k vyléčení závažných infekcí. Za určitých okolností 
však může aplikace antibiotik neméně závažná infekční onemocnění vytvářet, nebo jejich 
vzniku napomáhat. Účinnost a bezpečnost použití je v tomto případě zásadní.8  

 
Antimikrobní účinnost 

 

Antimikrobní účinnost antibiotika se měří podle jeho in vitro aktivity vůči danému 
mikroorganismu, vyjádřené hodnotou minimální inhibiční koncentrace (MIC). MIC je 
definována jako nejnižší koncentrace antibiotika, která je schopna zastavit množení 
mikroorganismu. Další důležitou veličinou charakterizující antimikrobní účinnost je minimální 
baktericidní koncentrace (MBC), která je definována jako nejnižší koncentrace antibiotika, 
která je schopna daný organismus usmrtit. Rozdíl v hodnotě MIC a MBC určuje, zda je 
antimikrobní účinek příslušného antibiotika převážně baktericidní (ničící bakterie) nebo 

pouze bakteriostatický (bránící růstu mikrobů). Čím více se u citlivého mikroorganismu 
hodnota MBC blíží hodnotě MIC, tím je terapeutický potenciál antibiotika lepší.9 

 

Klinická účinnost 
 

Proto, aby antibiotikum účinkovalo, je potřeba, aby bylo na správném místě, ve 
správné koncentraci a v účinné formě. Dalším faktorem je také chování původce infekce, 
jeho virulence (účinnost, životnost, schopnost mikroorganizmů vyvolat infekci), povaha a 

intenzita patogenního působení a také charakter a dynamika infekčního procesu. Klinickou 
účinnost antibiotické léčby ovlivňuje také přítomnost cizího tělesa v místě infekce a tvorba 
bakteriálního biofilmu, který mikrobní buňky chrání před účinkem antibiotik.10 

 

                                                                 
7
 Antibiotika v životním prostředí jsou časovanou bombou. čeští vědci jsou znepokojeni. National Geographic, 

29. VIII. 2012. http://www.national-geographic.cz/clanky/antibiotika-v-zivotnim-prostredi-jsou-casovanou-

bombou-cesti-vedci-jsou-znepokojeni.html#.WAfJHuB96M8 

LEVY, Stuart, B. Antibiotický paradox. Praha: Academia, 2007. 
8
 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 470. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
9
 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
10

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
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Klinická bezpečnost 
 

Antibiotika kromě léčivých účinků mají také nežádoucí toxické účinky. Ty mohou být 
velmi pestré, závažné a mnohdy naprosto vylučují užití určitého druhu antibiotika. 
Specifickou vlastností antibiotik je ovlivňování normální mikroflóry člověka, která bývá při 
jejich léčebném či profylaktickém použití různou měrou zasažena. Mezi typický příklad patří 
postantibiotická kolitida vyvolaná toxiny Clostridium difficile nebo systémové kandidózy 

u nemocných dlouhodobě léčených širokospektrými antibiotiky. 11 

 

Epidemiologická bezpečnost 
 

Antibiotika mohou v průběhu času ztrácet svou původní účinnost v důsledku 
měnících se vlastností původních infekcí. Důvodem je antibiotická rezistence, která má 
pestré mechanizmy s důmyslnou molekulárně biologickou podstatou a pevným genetickým 

základem. Zodpovědnost za dlouhodobé zachování účinnosti antibiotik má každý, kdo je 
používá, a to lékař i pacient. Pro zajištění epidemiologické bezpečnosti má zásadní význam 
vyloučení chybné, nevhodné a neoprávněné preskripce. Existuje mnoho studií, které 
přesvědčivě prokazují, že podíl nevhodné preskripce antibiotik může tvořit 50 až 80 % jejich 
indikací.12 

 
Farmakoekonomické aspekty používání antibiotik  

 

Náklady na antibiotika tvoří podstatnou část lékového rozpočtu nemocnic (15-25 %),  

a také v oblasti primární a ambulantní péče je jejich podíl značný (doslovně farmakoterapie 
vnitřních nemocí), i přesto, že v posledních letech náklady na antibiotika klesají. 

Za snižováním nákladů může být používání moderních širokospektrých antibiotik, 

které s sebou přináší úspěch při léčbě většiny infekcí navíc bez nutnosti diagnostického 
vyšetření, to je však podstatné pro cílenou léčbu a z dlouhodobého hlediska cenově 
výhodnější. Není snadné spočítat, o jak moc se zvýší náklady na léčbu při vyšším počtu 
rezistentních bakterií. Jisté však je, že léčba vyvolaná multirezistentními bakteriemi je 
extrémně nákladná (až o několik tisíc korun denně oproti léčbě nerezistentních bakterií) a její 
výsledek nejistý.13 

 

Antimikrobiální rezistence v Evropě 
 

Situace antimikrobiální rezistence v Evropě ukazuje velké rozdíly závisející na typu 
bakterie, antimikrobiální skupině a geografickém regionu. Obecně je nižší procento 
rezistence sledováno v severních zemích a vyšší procento v jižních zemích Evropy. Tyto 

rozdíly jsou nejpravděpodobněji způsobeny rozdíly v užívání antimikrobiotik, kontroly infekcí 
a úrovni zdravotní péče v těchto zemích. 

                                                                 
11

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
12

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010.  

ISBN 978-80-247-2639-7. 
13

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 468-469. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
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 Zvlášť znepokojivá situace je pro gram-negativní bakterie, u kterých je v mnoha 

případech pozorován procentní nárůst rezistence z mnoha částí Evropy. Mezi lety 2011-2014 

rezistence Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli významně vzrostla na úrovni Evropské 
unie a také v mnoha jednotlivých členských státech. Tento trend byl pozorován ve více než 
třetině členských zemí, i zemích, které zatím vykazují nízké procento rezistence. Mimo dopad 

na léčebný výsledek jednotlivých pacientů, zvýšená rezistence gram-negativních bakterií 

může vést ke zvýšené spotřebě karbapenemázy, které dlouhodobě vede k riziku rozšíření 
bakterií rezistentních na karbapenemázy. 

 Alternativy léčby pro pacienty infikované rezistentními bakteriemi na karbapenemázy 
a také jinou významnou skupinu antibiotik jsou často limitovány náročnou kombinovanou 
léčbou. Skutečnost, že země, ve kterých je už nyní vysoké procento rezistence na 

karbapenemázy vykazují vysoké počty izolátů s  rezistencí na polymyxin je indikací budoucí 

ztráty efektivity možností antibiotické léčby pro infekce způsobené gram-negativními 

bakteriálními infekcemi. 

Antimikrobiální rezistence, tedy rezistence vůči antibiotikům je schopnost 
mikroorganismů – bakterií odolat účinku jedné, nebo více antimikrobiálních látek. Důsledky 
mohou být závažné, jelikož urychlená léčba efektivním antibiotikem je jednou z nejvíce 

účinných opatření pro redukci rizika spojeného se zdravotními komplikacemi vyvolanými 

infekcí. Použití efektivních antibiotik je také nezbytné při komplikacích vyvolaných při mnoha 
léčebných zákrocích jakou jsou těžké operace, transplantace a agresivní léčba rakoviny.  

 

 Z mnoha částí světa, včetně Evropy se objevují zprávy o zvyšující se rezistenci na 
základní skupiny antibiotik. Antibiotická rezistence je vážnou hrozbou pro veřejné zdraví  
a bezpečnost pacientů v Evropě, která vede k zvyšujícím se finančním nákladům na léčbu, 
selhání léčby nemocných a v nejhorším případě může končit úmrtím. Analýzy provedené 
Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) v roce 2009 odhadují, že infekce způsobené různými druhy 
rezistentních bakterií jsou zodpovědné jenom v Evropě za 25000 úmrtí ročně. Kromě těchto 
nevyhnutelných úmrtí, náklady na zdravotní péči a pokles produktivity je odhadován na 
1,5miliard EUR.14 S růstem antibiotické rezistence je odhadováno, že tyto náklady stále 
porostou.  

Rozvoj antimikrobiální rezistence je přirozeným fenoménem způsobeným mutací 
genů bakterií. Bakterie mohou získat několik rezistentních mechanismů a tím se stát 
odolnými vůči více různým typům antibiotik, to je velkým problémem z důvodu limitu 
dostupných alternativ k léčbě infekcí.  

Hlavními důvody výskytu rezistence a jejího šíření je neobezřetné používání antibiotik 
a přenos bakterií, s vyvinutou rezistencí mezi lidmi, zvířaty a životním prostředím. Zatímco 
užívání antibiotik působí tlak na bakterie a podílí se na vzniku a selekci rezistentních bakterií, 

slabá prevence infekcí, nedostatečná kontrola a neadekvátní hygienické podmínky přispívají 
k dalšímu šíření těchto bakterií. 

Rozšiřující se rezistence vyzývá k soustředěnému úsilí nejen na úrovni státu, nebo 

Evropské unie, ale díky neustále se rozrůstajícímu se cestovaní po celém světě také úzká 
mezinárodní spolupráce. V roce 2008 Evropská rada přijala závěry, které vyzývají k vytvoření 
Evropské komise na podporu spolupráce mezi agenturami a členskými státy Evropské unie 

                                                                 
14

 The Bacterial Challenge: Time to React. European Centre for Disease Prevention and Control, 17. IX. 2009. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/fi les/media/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_

Challenge_Time_to_React.pdf  
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proti antibiotické rezistenci.15 V akčním plánu vydaného komisí v roce 2011, dohled nad 

antibiotickou rezistencí je vyzdvihován jako jeden z úseků, kde jsou opatření vyžadována 
úplně nejvíce, společně s  přiměřeným užíváním antibiotik, prevencí infekcí a kontrolou  

a také výzkumem nových efektivních antibiotik nebo alternativní léčby.16  

Antibiotická rezistence je uvedena jako zvláštní zdravotní problém v příloze 

1 Rozhodnutí Komise 2000/96/EC o přenosných nemocech, které mají být podchyceny sítí 

společenství podle rozhodnutí č.1082/2013/EU Evropského parlamentu o vážných 
přeshraničních zdravotních hrozbách.17 

 V září roku 2001 zahájila Světová zdravotnická organizace globální strategii proti 
vzniku a šíření antibiotické rezistence, která je podrobně popsána v dokumentu Světové 
zdravotnické organizace, Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. 

Dokument Evropské unie Council Recommendation on the prudent use of antimicrobial 

agents in human medicine uvádí doporučený postup k odvrácení hrozby antibiotické 

rezistence s cílem dlouhodobého zachování účinnosti antibiotic na evropském kontinentu.  

Úspěch aktivit Světové zdravotnické organizace závisí na součinnosti jednotlivých 
zemí světa, v nichž budou sledovány tyto factory:18 

 

1) Která infekční onemocnění a problem rezistence jsou významné 

2) Jaká antibiotika jsou užívána a kým 

3) Které faktory určují výběr antibiotik 

4) Které překážky brání zavedení změn v jejich užívání 
 

Strategie „Zdraví 2020“ představuje záměry Světové zdravotnické organizace na 

šestileté období 2014-2020 ve které se zabývá i antibiotickou rezistencí. Ve strategii je 

popsáno, že život zachraňující antibiotika se stávají neefektivní nebo výrazně dražší, což 
představuje vážné technické a finanční výzvy pro lékaře, zdravotní systémy a pacienty ve 

všech zemích, speciálně v těch, které mají omezené zdroje. Toto platí pro léky, které léčí 
mnoho běžných bakteriálních infekcí například infekce močových cest a záněty plic, ale také 
například pro léčbu tuberkulózy, která stále směřuje k rezistenci na obě – první i druhou linii 

antibiotik. Multirezistentní forma TBC je opomíjenou globální zdravotní krizí, u které Světová 
zdravotnická organizace v roce 2011 odhadla počet případů na 630 000. 19  

 Dne 21. října 2016 ECDC vydalo zprávu o extenzivně rezistentní tuberkolóze (XDR-TB), 

což je forma multirezistentní tuberkulózy odolná vůči nejdůležitějším léčivým přípravkům 
druhé volby. Tento druh rezistentní tuberkulózy byl objeven u tří studentů medicíny 
v Rumunsku, kteří spolu bydleli ve stejné budově, na stejném poschodí. Tento případ vyvolal 
obnovení epidemiologického vyšetřování v Rumunsku. Tím, že přicházeli do kontaktu s  jinými 

                                                                 
15

 Council  Conclusions on Antimicrobial Resistance. Council  of the European Union, 10. VI. 2008.  

http://www.consil ium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/101035.pdf 
16

 Health and Food Safety. European Commission. 

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en 
17

 Decision No. 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council  on Serious Cross -Border Threats  

to Health and Repealing Decision No 2119/98/EC. EUR-Lex, 22. X. 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal -content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1082&rid=1 
18

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 467. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
19

 Historická příležitost k potlačení multirezistentní TBC může být promarněna. Lékaři bez hranic. 
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studenty, muselo být vyšetřeno okolo 70 osob, u kterých byla tuberkulóza vyloučena, ale 
může se u nich objevit náhodně během života.20 

Vývoj rezistentních bakterií je nyní dobře prozkoumaný proces, který je podporován 
nesprávným užíváním (jak nedostatečným tak i nadbytečným užíváním) antibiotik při léčení 
lidí i zvířat. Slabé kontroly užívání antibiotik zejména v nemocnicích a na klinikách zásadním 

způsobem přispívají k šíření rezistentních druhů bakterií. Složitost tohoto problému a vysoký 
počet sektorů, které zasahuje, vyžaduje silnou národní koordinaci, systémy dohledu, národní 
pokyny a sektorové akční plány. Světová zdravotnická organizace vyzývá k širokým 
mezioborovým iniciativám, které by se měli zasadit o snížení zneužívání antibiotik a 
zpomalovat vývoj rezistence proti stávajícím lékům. Společná činnost je třeba také v  odvětví 
zemědělství. 

 

Akční plán zahrnuje 7 oblastí: 

I. Podpora mnohooborové národní koordinace v oblasti zastavení růstu rezistence. 
Koordinační výbor má za úkol sledovat rizika v oblasti veřejného zdraví a vliv 
rezistence. Doporučovat politické možnosti a zajišťovat celkovou regulaci týkající se 
národních strategií pro zastavení šíření rezistence. V národních koordinačních 
iniciativách a akčních plánech by se měly prolínat veškeré sektory a odborné 
zkušenosti. 

II. Posílení dohledu nad rezistencí. Kvůli včasné detekci a reakci na geografické šíření 
rezistence vznikla nutnost tvorby systému, který bude fungovat na mezinárodních 

pravidlech, bude sloužit k shromažďování, analýze a hlášení příslušných údajů 

o nových případech a trendech rezistence u příslušných patogenů.  
III. Posílení dohledu nad užíváním antibiotik. Mělo by dojít k ustanovení vládního 

orgánu, nebo agentury, které budou pověřeny dohledem nad touto oblastí. Potřeba 
sledování spotřeby léků, tvorby národních pokynů k racionálnímu užívání antibiotik, 
tvorba národních předpisů a školení. 

IV. Rozšíření dozoru nad užíváním antimikrobiálních látek v  chovech zvířat. Národní 

orgány činné v oblasti bezpečnosti potravin a veterinární správy by měly hrát ústřední 
roli při regulaci a sledování spotřeby antibiotik v potravinářství a živočišné výrobě. 

V. Zlepšení kontroly infekcí a dohledu, aby se zabránilo antimikrobiální rezistenci ve 
zdravotnických zařízeních. Přísná nemocniční kontrola šíření infekcí by měla sloužit 
jako prevence infekcí získaných v nemocnicích. Jako nástroj by měla sloužit analýza 
rezistence a monitorování racionálního používání antibiotik. 

VI. Více výzkumu a inovací nových léků a technologií. Vlády a akademické sítě musejí 
převzít aktivní roli v provádění výzkumu nových antibiotik, dále dostupných 
technologií, především pak v oblasti diagnostického testování citlivosti. Regulační 
proces, jemuž budou podřízeny nové nástroje, by měl být rychlý a všude, kde to bude 
možné by měl být zajištěn spravedlivý přístup k takovýmto nástrojům. 

VII. Větší bezpečnosti pacientů prostřednictvím většího povědomí o používání 
antimikrobiálních látek a rezistence. Národní kampaně pro zvyšování povědomí jsou 
zásadně důležité pro zachování vysoké úrovně angažovanosti. Skupiny činné v oblasti 

bezpečnosti pacientů mohou hrát důležitou roli při řešení prevence infekcí  
a racionálního používání antibiotik. 

                                                                 
20

 Extensively Drug-Resistant (XDR) Tuberculosis – Multi-Country Cluster, Romania. European Centre for 

Disease Prevention and Control, 21. X. 2016. https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/fi les/media/en/ 

publications/Publications/RRA-xdr-tuberculosis-romania-october-2016.pdf 
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Důležité je, že studie ukázaly, že i jednoduché opatření, jako je pravidelné mytí rukou 
může výrazně snížit výskyt bakterií rezistentních vůči antibiotikům a to i u meticilin-

rezistentního Stafylokoka aureus (MRSA), což je významná nemocniční nákaza. 21 

Podobné principy jsou obsaženy také v jiných publikacích Světové zdravotnické 
organizace jako Globální akční plán proti antimikrobiální rezistenci z roku 201522, nebo 

světová analýza podle zemí „Worldwide Country Situation Analysis: Response to Antiicrobial 

Resistance“.23 

 
European Antimicrobial Resistence Surveillance Network 

 

Česká republika je zapojená do systému antimikrobiální rezistence European 
Antimicrobial Resistance Surveillance Network EARS-Net.24 EARS-Net je hlavním 

monitorovacím systémem pro sledování antimikrobiální rezistence v Evropě. Data 
oznamována EARS-Net slouží jako hlavní indikátory výskytu a rozšíření AMR v evropských 

státech. Výsledky EARS-Net jsou k dispozici prostřednictvím interaktivní databáze, která 
poskytuje informace o výskytu a rozptýlení antimikrobiální rezistence v Evropě. Na národní 
a Evropské úrovni se jedná o první, dlouhodobý a nezávislý projekt, do kterého jsou zapojeny 

všechny členské státy Evropské unie společně s  Islandem a Norskem.  

Převážná většina členských států průběžně poskytuje data o všech bakteriích  
a antibiotických skupinách, které spadají pod kontrolu. Vysoký podíl zainteresovaných 

laboratoří přispívá k  zvyšující se schopností členských států poskytnout kvalitní data, která 
se dají porovnávat. První program pro sledování rezistence bakterií byl založen roku 1998 
(European Antimicrobial Resistance Surveillance System), který prokázal, že mezinárodně 
sdílená data o rezistenci mohou podpořit různá rozhodnutí a opatření. Roku 2010 bylo 
stávající řízení přesunuto pod Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a systém 
byl přejmenován na EARS-Net. Program v České republice počal v roce 2000 sledováním 
původce invazivních infekcí způsobených Streptococcus pneumoniae, po kterém následovalo 
sledování Staphylococcus aureus, invazivních izolátů Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 
Enterococcus faecium a od roku 2005 se sleduje Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas 

aeruginosa. 

Kvůli vzrůstajícímu problému rezistence vyvstala potřeba a nutnost správné 

klasifikace a definice jednotlivých rezistentních infekčních agens, proto Evropská společnost 
klinické mikrobiologie a infekčních chorob vydala návrh standardních definičních kritérií pro 
bakterie se získanou rezistencí.  

 Jako MDR (multidrug-resistant) jsou definovány bakterie, které získaly necitlivost 

alespoň ke třem různým skupinám antibiotik. 

                                                                 
21

 Health 2020 A European Policy Framework and Strategy for the 21st Century. World Healt Organization, 

2013. 
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 Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. World Healt Organization, 2015. 

http://www.who.int/antimicrobial -resistance/publications/global-action-plan/en/ 
23

 Worldwide Country Situation Analysis: Response to Antimicrobial Resistance. World Healt Organization, 

2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/163468/1/9789241564946_eng.pdf?ua=1&ua=1  
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 XDR (extensively drug-resistant) patří bakterie se zachovalou citlivostí k jedné, 
maximálně dvěma skupinám antibiotik. 

 PDR (pandrug-resistant) zahrnují bakterie necitlivé vůči žádné stávající kategorii 
antibiotik. 

 

úroveň rezistence Počet rezistentních kmenů 

vzácná <0,1% 

velmi nízká 0,1-1% 

nízká >1-10% 

Střední >10-20% 

Vysoká >20-50% 

velmi vysoká >50-70% 

Extrémně vysoká >70% 

 

Aby bylo možné takto bakteriální izoláty kategorizovat, musí být laboratorně 
testování zástupci všech existujících antibiotických skupin. Problém narůstající rezistence je  

o to více alarmující, neboť je jen velmi málo nových, částečně účinných molekul ve vývoji.  

 

Objev nových druhů antibiotik 
 

Penicilíny byly první beta-laktamy. Ostatní z třídy betalaktamů byly objeveny mezi 
roky 1960-1980. 

Pokračující šíření rezistence bakterií produkujících karbapenemázy (CPE), převážně  

K. Pneumoniae, představuje vážnou hrozbu pro léčbu a zdraví pacientů v Evropských 

nemocnicích. Přestože již mnohé evropské země reagovaly zesílenou kontrolou užívání 
antibiotik, výsledky průzkumu ukazují, že v mnoha zemích stále existují mezery v národní 

odpovědnosti k prevenci a kontrole. Pro meticillin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), 

zaznamenal průzkum mírný pokles rezistence.25 

 Rezistence bakterií k antimikrobním přípravkům zde byla od jejich uvedení na trh, ale 
její masivní nárůst, spolu s omezeným spektrem nových účinných antibiotik, nás nutí 
zamyslet se nad dalším přístupem k antiinfekční terapii. Aby byla zachována účinnost 
stávajících antibiotik, a s tím související možnost efektivní léčby, je třeba aktivní spolupráce  

v monitorování a predikce výskytu rezistence.  

 

Antibiotická politika  
 

Základním dokumentem pro formulaci zásad antibiotické politiky je Doporučení Rady 
EU pro uvážlivé používání antibiotik v humánní medicíně (Council Recomendation on 
Prudent Use of Antimicrobials in Human Medicine), který určuje zásady antibiotické politiky, 

prevence a kontroly antibiotické rezistence v členských zemích Evropské unie. Všechny 
národní antibiotické programy by se měli zaměřovat na sledování rezistence, spotřebu 
antibiotik, optimalizaci jejich používání, vzdělávání laiků i profesionálů a také oblast 
používání antibiotik v zemědělství a veterinární medicíně. Některé země sestavili svůj vlastní 

                                                                 
25

 Antimicrobial Resistance Surveil lance in Europe 2014. European Centre for Disease Prevention and Control, 

16. XI. 2015.  http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf 
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program, například STRAMA26 ve Švédsku. Díky podobným programům si skandinávské země 
udržují míru rezistence jako jednu z nejnižších. Program na kontrolu rezistence funguje také 

v Nizozemsku.27 

Situaci zlepšuje také Francie, ve které byla situace na konci devadesátých let hrozivá 
– nejvyšší spotřeba antibiotik v Evropě. Celonárodní kampaň prostřednictvím různých 
sdělovacích prostředků informovala jak veřejnost, tak lékaře  o tom, že předepisování 
antibiotik, nemá být automatické. Mezi roky 2000 až 2005 klesla ambulantní spotřeba 
antibiotik o více než 20 %, což sebou přineslo také finanční úspory. 

 

„Antibiotická politika je definována jako souhrn opatření, jejichž cílem je vysoká 

kvalita používání antibiotik ve smyslu účinné, bezpečné a nákladově efektivní léčby  

a profylaxe infekcí, při maximálním omezení rizika vzestupu antibiotické rezistence“.
28

 

Nadužívání antibiotik se projevuje chybným dávkováním, špatně zvolenou délkou 
podávání, ale také nevhodnou volbou antibiotik. Od roku 1977 vydává Světová zdravotnická 
organizace Model List of Essential Drugs, který pomáhá státům vybrat nejúčinnější  

a nejvhodnější léky. V roce 2001 ta samá organizace zahájila globální strategii proti vzniku 

a šíření antibiotické rezistence. 
Mezinárodní doporučení se staly inspirací při tvorbě antibiotické politiky v České 

republice. Tato doporučení se týkají oblasti humánní i veterinární medicíny a zemědělství.  

V České republice se antibiotická politika začala rozvíjet již v 50. letech XX. století. 

Byly vytvářeny tzv. penicilinové stanice, které na základě mikrobiologického vyšetření 
dohlížely na racionální používání prvního, ale v tehdejší době nedostatkového antibiotika. 
Tyto stanice byly předchůdcem antibiotických středisek. Od počátku 70. let XX. století 
vznikaly nové aktivity zaměřené na účelnou farmakoterapii a u zrodu základních principů 
národní antibiotické politiky stála řada vynikajících odborníků z oblasti farmakologie, 
mikrobiologie a infekčního lékařství. S vývojem technologií se monitorování užívání léčiv 
stalo snadnějším. Antibiotická střediska poskytují klinickým pracovištím služby zaměřené na 
podporu racionální preskripce antibiotik a na kontrolu a prevenci antibiotické rezistence. 

Jsou převážně součástí pracovišť klinické mikrobiologie a tvoří spolupracující síť. Nejen jejich 
dlouholetá tradice, ale také úspěšná činnost vedly k jejich začlenění do infrastruktury 
Národního antibiotického programu jako jeho základní výkonné jednotky.  

Z hlediska náplně činnosti antibiotických středisek ve spádové oblasti byly postupně 
určeny následující priority: surveillance a kontrola antibiotické rezistence v komunitě  
a v nemocnici, surveillance a kontrola spotřeby antibiotik v komunitě a v nemocnici, odborná 

kategorizace a supervize používání rezervních (tzv. vázaných) antibiotik,  konzultační činnost 
a poradenství v účelné antibiotické léčbě a profylaxi, koordinace mezioborové přípravy 
lokálních doporučených postupů, hodnocení a ovlivňování kvality používání antibiotik v léčbě  
a profylaxi, vzdělávání zdravotníků i laiků v uvážlivém používání antibiotik, spolupráce na 

prevenci a kontrole infekcí.  

Problém nastal v období transformace systému zdravotní péče (1989-2009). Nejen že 
se na trh dostaly nové, do té doby nedostupné látky, intenzívní marketing farmaceutického 

průmyslu sehrával po celé období významnou roli při ovlivňování preskripčních preferencí 
klinických lékařů v nemocnicích i v ambulantní a primární péči a do jisté míry i specialistů 

                                                                 
26

 Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens. http://www.strama.se/ 
27

 Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid. http://www.swab.nl  
28

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 471. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
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antibiotických středisek. Většina aktivit antibiotických středisek probíhala na dobrovolném 
základě, bez legislativní podpory a s omezenými lidskými i finančními zdroji. Do praxe byla 
těmito marketingovými metodami prosazena epidemiologicky riziková antibiotika, která 

v některých případech dokonce nebyla schválena k používání v zemi výrobce. Podobným 
způsobem nemusí být ovlivňována jenom oblast antibiotik, ale kteréhokoliv jiného obchodně 
zajímavého produktu (vakcíny, dezinfekční a ochranné prostředky atd.). Nové trhy střední  
a východní Evropy včetně České republiky byly z tohoto hlediska poměrně zranitelné  
v důsledku chybějících etických pravidel, nezkušenosti s firemním marketingem  
a v neposlední řadě kvůli nízkým příjmům zdravotníků. V roce 1997 byla ustanovena 
Subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

(SKAP ČLS JEP), která spolupracovala s  Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České 
republice a zabývala se přípravou doporučených postupů.  V roce 2003 poprvé ministerstvo 

zdravotnictví ustanovilo Komisi pro Národní program antibiotické politiky, jejíž 
akceschopnost však byla omezená a v roce 2006 byla tehdejším ministrem bez náhrady 
zrušena. Přesto byly v období 2003-2004 s finanční podporou ministerstva zdravotnictví 

realizovány projekty kvality zdravotní péče zaměřené na zlepšování kvality používání 
antibiotik, prevenci a kontrolu antibiotické rezistence. Vznikl také základní dokument 

formulující zásady národní antibiotické politiky, a to ve shodě s doporučeními  Světové 
zdravotnické organizace a Evropské unie. 

V roce 2006 zahájilo činnost Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí 
(European Center for Disease Control, ECDC), kde vznikl program zaměřený na oblast 
antimikrobiální rezistence. Česká republika s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu 

nemocí od počátku intenzívně spolupracovala prostřednictvím svých expertů. V roce 2007 
byla zahájena nová jednání mezi Subkomisí pro antibiotickou politiku České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. 
Výsledkem dvouletého hledání optimálního řešení bylo ustanovení Národního antibiotického 
programu usnesením vlády z května 2009.29 

 

Antibiotická politika v nemocniční péči; Antibiotický program nemocnice  

 

 V podmínkách České republiky sehrává výkonnou roli v oblasti antibiotické politiky 
jednotlivých nemocnic příslušné antibiotické středisko. V antibiotickém týmu nemocnice 
mají být zastoupeni specialisté v oborech klinická mikrobiologie, klinická farmacie, 

nemocniční epidemiologie, a samozřejmě zástupci klíčových klinických disciplín podle 
zaměření daného zdravotnického zařízení. Důležitou složkou antibiotického programu 
nemocnice je tým konzultantů, kteří provádějí konzultace zaměřené na účelnou 
antibiotickou léčbu a profylaxi v rutinní klinické praxi. Tito konzultanti mohou mít různou 
primární specializaci (obvykle v klinické mikrobiologii nebo infekčním lékařství).  

 

Nástroje funkčního antibiotického programu 

 

Antibiotický list je základním nástrojem antibiotické politiky daného zdravotnického 

zařízení. Jedná se o seznam nezbytných účinných látek, které jsou potřebné pro léčbu 

a profylaxi dle zaměření nemocnice, spektra hospitalizovaných pacientů, jejich onemocnění  

a lokální epidemiologie léčených infekcí (klinické spektrum infekčních onemocnění, podíl 
                                                                 
29

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 472. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 

Mgr. Helena BAŤKOVÁ, Selhání odolnosti  vůči  běžným chorobám  jako bezpečnostní výzva   (2020_D_02) 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

23 

 

etiologických agens a stav jejich rezistence). Je sestavován na generickém principu, pro 

každou účinnou látku je uvedena její odborná kategorizace (volná a vázaná antibiotika), 
případně orientační údaj o ceně obvykle předepisované denní dávky.  

Lokální doporučené postupy jsou předpokladem pro racionální přístup k diagnostice 
infekce a používání antibiotik v léčbě či profylaxi v daném zdravotnickém zařízení. Určují 
konsenzuálně správnou praxi, vůči které je možné hodnotit praxi reálnou a dosahovat 

postupného sjednocování přístupů. Lokální doporučené postupy musí být jednoduché, 
srozumitelné, dostupné a snadno použitelné. Zaměřují se na základní diagnostiku infekcí 
(včetně diferenciálně-diagnostického algoritmu mikrobiologických vyšetření), úvodní 
a cílenou antibiotickou léčbu, a také antibiotickou profylaxi v chirurgických oborech. 

Konzultační a konziliární činnost je rutinní aktivitou konzultantů antibiotického 
programu. Jde o poskytování trvale dostupné služby zaměřené na optimalizaci používání 
antibiotik v léčbě i profylaxi, včetně schvalování preskripce tzv. vázaných léků.  Kontrola 

spotřeby antibiotik se provádí standardním sledováním podle tzv. ATC/DDD metodologie za 
účelem hodnocení trendů, které mohou signalizovat možné nadužívání některých léčiv, 
případně mohou pomoci v posouzení účinnosti některých intervencí. 

 

Surveillance a kontrola spotřeby antibiotik  

 

Průběžné hodnocení spotřeby antibiotik je pro aktivity antibiotického programu 
nemocnice nepostradatelné. Pro správné zhodnocení musí být zvoleny vhodné a správně 
interpretované ukazatele, díky kterým jsou nemocnice schopny určit trend, identifikaci 
excesů a hodnocení účinnosti intervencí, případně hodnocení shody s  antibiotickým listem 

nemocnice. Parametry spotřeby nepopisují kvalitu používání antibiotik, nelze je využít pro 
hodnocení shody s doporučenými postupy či k hodnocení adekvátnosti indikací, správné 

volby antibiotika a správného dávkování nebo délky podávání. K tomu je potřeba využít 
dobře definované indikátory kvality vztahující se ke specifické klinické diagnóze a indikaci.30  

Surveillance antibiotické rezistence a kontrola šíření rezistentních mikroorganismů se 
využívá pro lokální sledování stavu a trendů v antibiotické rezistenci a získávání podkladů pro 
kvalifikovaný odhad účinnosti úvodní antibiotické léčby infekcí. Současně má význam pro 
detekci výskytu některých multirezistentních mikroorganismů za účelem provádění cílených 
opatření v rámci prevence a kontroly infekcí. Nástroje k ovlivňování kvality používání 

antibiotik v nemocnici jsou založené na vytváření co nejúčinnější zpětné vazby pro 
předepisující lékaře i konzultanty antibiotického programu. Používají se nejlépe na základě 
měření vhodstrukturálních, procesních, případně výsledkových indikátorů.31 

Pobočka Světové zdravotnické organizace v České republice připravila zajímavé 
letáčky pro zvýšení informovanosti o rezistenci na antibiotika. Jsou vydávány pro širokou 
veřejnost, lékaře, farmaceutický průmysl a politiky.  
 

                                                                 
30

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
31

 MAREK, Josef. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 473-474. 

ISBN 978-80-247-2639-7. 
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Politici  
 

Politikové hrají klíčovou roli v řešení tohoto problému, proto je letáček seznamuje 
hlavně se strategickým plánem Světové zdravotnické organizace.32 

 
Veřejnost 

 

Obecné informace o léčbě antibiotiky, především důraz na to, že antibiotika léčí 
bakteriální onemocnění, nikoli onemocnění virového původu. Antibiotika na chřipku  
a nachlazení tedy nezabírají. Obsahuje také doporučení, které může udělat každý, aby přispěl 
ke snížení rezistence např. Neužívat antibiotika preventivně, užívat je v souladu s lékařským 
předpisem, nepoužívat léky, které byly předepsány někomu jinému, zvýšenou hygienou 
(mytí rukou) lze předejít infekcím.33 

 
Lékaři 

 

Doporučení se vztahují na lékaře a stomatology, farmaceuty, sestry, veterinární 
lékaře. Znovu vyzívá k uvážlivému předepisování antibiotik a omezení jejich spotřeby. 
Obsahem je take doporučení co říci pacientům kteří trvají na předpisu antibiotik, například 
vysvětlením, na jaké typy onemocnění antibiotika působí, doporučit vhodnější způsob léčby, 
komunikovat s pacienty jejich příznaky a detailně vysvětl it jejich diagnózu, aby u nich 

nevznikly pochyby. Poradit, jak rozpoznají závažné příznaky.34 

 
Farmacie 
 

Zaměřuje se hlavně na upozornění, že s narůstající rezistencí by se mohla doba vrátit 
zpět, do bodu před antibiotiky. Upozornění, že vhledem k relativně nízké finanční atraktivitě 
farmaceutické firmy nepracují na vývoji nových antibiotik. Špatná distribuce léků do 
rozvojových zemí. Doporučení je hlavně pro podporu výzkumu, diskuse a spolupráce  
s akademiky a finančními partnery. Uplatňovat zodpovědné propagační praktiky.35 

 

Shrnutí doporučení pro snížení rezistence 
 

1. Používání antibiotik, jen, je-li to nezbytně nutné, ve správných dávkách, po správnou 
dobu. 

2. Předcházení infikací a šíření infekcí dostatečnou hygienou. 
3. Zvýšení kvality vody v rozvojových zemích. 

4. Poskytování aktuálních informací jak veřejnosti, tak lékařům. 
5. Vývoj nových druhů antibiotik. 
6. Vývoj alternativní léčby. 
7. Neustálé hlídání stavu rezistence. 

                                                                 
32

 Factsheet Policy; Czech Republic. Worl d Health Organization. 

http://www.who.cz/attachments/article/27/WHD_factsheet_policy_CZE.pdf 
33

 Czechia. World Health Organization. https://www.euro.who.int/en/countries/czechia  
34

 Factsheet Healthcare; Czech Republic. World Health Organization. 

http://www.who.cz/attachments/article/27/WHD_factsheet_health_CZE.pdf 
35

 Factsheet Prarmaceutics; Czech Republic. World Health Organization. 

http://www.who.cz/attachments/article/27/WHD_factsheet_pharm_CZE.pdf 
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Závěr 

 

Cílem této studie byla snaha srozumitelně přiblížit problém rezistence na antibiotika 
a analyzovat o jak velkou hrozbu se jedná. Zároveň podpořit iniciativy pro uchování účinnosti 
stávajících antibiotik, tím že jejich volba bude racionální a zároveň s tím se zavedou opatření 
redukující přenos multirezistentních bakterií. Surveillance antibiotické rezistence, jako jedno 

ze základních opatření proti narůstající hrozbě, by měla být součástí každého zdravotnického 
systému. Náklady spojené s poskytovanou péčí v rámci terapie infekcí vyvolaných 
rezistentními kmeny bakterií mnohonásobně převyšují náklady spojené s laboratorním 

vyšetřováním a případnými preventivními opatřeními. Správná volba antibiotika by se měla 
řídit nejenom laboratorními výsledky citlivý/rezistentní, ale měla by odrážet i farmako-

kinetické a farmakodynamické parametry daného antibiotika ve vztahu ke konkrétnímu 

pacientovi.  

Současný životní styl je spojen s  velkou produktivitou, výkonností, rychlostí. Vzít si 

dovolenou je pro některé nemyslitelné. Pokud na sobě takovýto člověk shledá znaky 
malátnosti, škrábání v krku, bolest hlavy a navštíví lékaře, pravděpodobně mu řekne, že se 
jedná o obyčejnou virózu, na kterou by si měl vzít aspirin a pár dní se vyležet. To je ovšem 
neslučitelné s hektickým stylem života, kdy zítra pořebujete být připraveni na velkou 
prezentaci. Nemocný proto požádá lékaře o antibiotika, protože jsme zvyklí, že po nich nám 
je okamžitě dobře. Rozumný lékař pacientovi antibiotika nedá, protože na virová 
onemocnění jsou antibiotika neúčinná. Takový člověk potom navštíví jiného lékaře, který už 
k předpisu antibiotik svolný je. Taková je praxe.  

V Mexiku, Karibské oblasti, Jižní Americe a jihovýchodní Asii jsou antibiotika k dostání 

přímo u lékaře, nebo v lékárně bez předpisu. Dostupnost léků bez lékařského předpisu má za 
následek liberální přístup k lékům a tím i zneužívání antibiotik. V takových zemích se stává, 

že nemocnice dostávají určité množství antibiotik pro většinu obyvatel. Množství ale není 
dostatečné, proto lékaři dávají pacientům antibiotika v malém množství a na málo dní. První 
dávku antibiotik dostanou zadarmo, ale další si musí koupit sami, na což nemají peníze. 
Krátkodobá léčba nízkými dávkami však nebývá účinná. Zatímco chudí nemají antibiotik 
dostatek, bohatí si jich mohou koupit kolik chtějí a používají je i bez konzultace s  lékařem.  

V rozvojových zemích jsou bakteriální infekce spojeny s rizikem smrti ne proto, že by 
dostupné léky nebyly účinné, ale z důvodu, že v těchto zemích není dostatek vhodných léčiv 
a chudí lidé si je nemohou dovolit. Podání jedné dávky antibiotika při vážném onemocnění 
znamená ještě větší rozvoj nemoci. Problém také nastává v distribuci antibiotik na tržištích, 
černém trhu např. V Indii, kdy dochází k jejich hrubému zneužívání.  Antibiotika se podávají 
buď v nedostatečném množství, nebo se kombinují jedno přes druhé, často také v případech, 
kdy pro jejich užití není žádný důvod.  

Dlouhodobé dostupnosti účinné léčby infekcí lze dosáhnout zlepšeným používáním 
antibiotik z hlediska optimální volby a způsobu podávání účinných léků, omezováním výskytu 
a šíření infekcí, zlepšováním zdravotních systémů a podporou vývoje nových antibiotik  
a vakcín. Rezistence bakterií nevznikla v posledních padesáti letech. Stala se však klinickým 
problémem, protože již existují, přirozeně se vyskytující plasmidy se vyzbrojily dříve vzácnými 
geny rezistence. Počet druhů a kmenů rezistentních bakterií se zvyšuje a objevují se  
i kombinace několika způsobů rezistence v jediné buňce. Existence bakteriální rezistence 

musí mít vliv na naše rozhodování v přítomnosti a na plánování způsobu terapie antibiotiky 
v budoucnu. Naše rozhodování se musí řídit ohledy terapeutickými i ohledy na životní 
prostředí.  
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Ilustrace: Přehled možných bakteriálních infekcí.36 

 

 
 
 
 

                                                                 
36

 Bacterial Infections and Involved Spceis. Wikimedia Commons. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Bacterial_infections_and_involved_species.png  
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 Ilustrace: Základní přehled, typologie, bakterií.37 

 

 
 

                                                                 
37

 Bakterie. Referáty – eStránky. http://www.referaty.estranky.cz/clanky/bakterie-a-viry/bakterie.html  
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  Ilustrace: Staphylococcus aureus. Procento (%) invazivních izolátů s rezistencí na 
meticilin (MRSA), podle zemí, členské státy Evropské unie (Evropského hospodářského 
prostoru), rok 2014.38 

 

 
 

                                                                 
38

 Annual Epidemiological Report. Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections.  

European Centre for Disease Prevention and Control, 2014. https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/  

fi les/media/en/publications/Publications/antimicrobial -resistance-annual-epidemiological-report.pdf 
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  Ilustrace: lebsiella pneumoniae: procento invazivních izolátů s kombinovanou 
rezistencí na cefalosporiny, fluorochinolony a aminoglykosidy třetí generace, členské státy 
Evropské unie (Evropského hospodářského prostoru), roky 2011 a 2014.39 
 

 

                                                                 
39

 Annual Epidemiological Report. Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections.  

European Centre for Disease Prevention and Control, 2014. https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/  

fi les/media/en/publications/Publications/antimicrobial -resistance-annual-epidemiological-report.pdf 
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  Ilustrace: Escherichia coli: procento invazivních izolátů s kombinovanou rezistencí na 
cefalosporiny třetí generace, fluorochinolony a aminoglykosidy, členské státy Evropské unie 
(Evropského hospodářského prostoru), roky 2011 a 2014.40 
 

 

                                                                 
40

 Annual Epidemiological Report. Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections.  

European Centre for Disease Prevention and Control, 2014. https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/  

fi les/media/en/publications/Publications/antimicrobial -resistance-annual-epidemiological-report.pdf 
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  Ilustrace: Staphylococcus aureus: procento invazivních izolátů s rezistencí na 
meticilin (MRSA), členské státy Evropské unie (Evropského hospodářského prostoru), roky 
2011 a 2014.41 

 

 

                                                                 
41

 Annual Epidemiological Report. Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections.  

European Centre for Disease Prevention and Control, 2014. https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/ 

fi les/media/en/publications/Publications/antimicrobial -resistance-annual-epidemiological-report.pdf 
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Spotřeba antibiotik v České republice, údaje pro roky 2005 až 2014.42 

 

 
 

                                                                 
42

 Evropský antibiotický den a vývoj dodávek antibiotik na český trh. Státní úřad kontorly léčiv, 18. I. 2015. 
https://www.sukl.cz/sukl/evropsky-antibioticky-den-a-antibiotika-v-cislech 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 

Mgr. Helena BAŤKOVÁ, Selhání odolnosti  vůči  běžným chorobám  jako bezpečnostní výzva   (2020_D_02) 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

33 

 

Dodávky antibiotických léčiv na trh v České republice v letech 2000 až 2014.43 

 

 
 

 Antibiotická resistence Escherichia coli v České republice, roky 2001 až 2014.44 

 

                                                                 
43

 KOLÁŘ, Milan. Bacterial Resistance and Antibiotic Therapy, Akutne.cz. 
https://www.akutne.cz/res/publikace/kolar.pdf 
44

 KOLÁŘ, Milan. Bacterial Resistance and Antibiotic Therapy, Akutne.cz. 
https://www.akutne.cz/res/publikace/kolar.pdf 
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Časová řada doby vzniku stěžejních antibiotických přípravků (účinných látek).45  

 

 
 

Náklady Všeobecné zdravotní pojišťovny na antibiotika, roky 2010 až 2014.46 
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 The Bacterial Challenge: Time to React. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 

2009. s. 2. ISBN 978-92-9193-193-4. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf  

Antibiotics Form a Cornerstone of the Pharmaceutical Industry. Americorps Health, 30. IX. 2020. 

https://www.americorpshealth.biz/infectious -diseases-2/antibiotics-form-a-cornerstone-of-the-

pharmaceutical -industry.html 
46

 Všeobecná zdravotní pojišťovna; Zdravotnický deník, 2015. https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/11/  

rezistentnich-bakterii-v-eu-stale-pribyva-o-zivot-rocne-pripravi-25-tisic-lidi/naklady-na-antibiotika-vzp/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 

Mgr. Helena BAŤKOVÁ, Selhání odolnosti  vůči  běžným chorobám  jako bezpečnostní výzva   (2020_D_02) 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

36 

 

Způsob účinku konkrétních antibiotik.47 

 

 
 

                                                                 
47

 Přehled antimikrobiálních látek. Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 3.  
http://is.muni.cz/el/1411/jaro2004/BZKM021p/um/Prehled_antimikrobialnich_latek.pdfj  
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