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Multidisciplinární charakter má 
rovněž antibiotická léčba 
bakteriálních infekcí, zahrnující 
pohled klinický, mikrobiologický a 
farmakologický

Konkrétním příkladem je interpretace 
výsledků bakteriální 
rezistence/citlivosti na antibiotika

Současná medicína je charakteristická svým 
multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha 
onemocnění, a to především v intenzivní péči



Koncepce bakteriální 
rezistence/citlivosti

Klinický 
pohled

Mikrobiologický 
pohled

Farmakologický 
pohled



Definice
bakteriální rezistence

Mikrobiologická

Klinická

Farmakologická



Mikrobiologická
definice rezistence

 Bakterie obsahuje genetickou 
informaci, která kóduje příslušný 
mechanismus odolnosti

 Absence inhibičního účinku na bakterii 
in vitro

 ECOFF – hodnota rozlišující „wild 
type“ populaci (bez mechanismu 
rezistence) a populaci s příslušným 
mechanismem rezistence





Bakteriální rezistence je 
v podstatě dvojí:

přirozená či primární

získaná či sekundární

Mikrobiologická
definice rezistence



Příklady primární 
rezistence



Klinický význam
primární rezistence
 K její detekci stačí druhové 

určení bakterie

 Význam MALDI TOF
12-18 hod

5 min



Klinický význam sekundární 
(získané) rezistence

 Změna z původně citlivé bakterie na 
rezistentní

 Závažný problém – nelze v plném rozsahu 
předem definovat a je nutná detekce 
příslušným mikrobiologickým vyšetřením

 To vyžaduje určitý čas, který však 
především v případě těžce probíhajících 
bakteriálních infekcí (například pozdních 
nozokomiálních pneumonií a sepsí) není 
k dispozici



Klinicky významné příklady sekundární 
rezistence u bakteriálních původců 

nozokomiálních infekcí
Bakteriální původci nozokomiálních 

respiračních infekcí
Sekundární rezistence k antimikrobním 

přípravkům
Escherichia coli aminoglykosidy, cefalosporiny III. a IV. generace 

(např. cefotaxim, ceftazidim, cefepim), 
karbapenemy (např. imipenem, meropenem, 
ertapenem), fluorochinolony (např. ofloxacin, 
ciprofloxacin), kolistin, piperacilin/tazobaktam

Klebsiella pneumoniae
Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes
Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa aminoglykosidy, ceftazidim, imipenem, 
meropenem, piperacilin/tazobaktam, ofloxacin, 

ciprofloxacin, kolistin
Acinetobacter baumannii meropenem, imipenem, ceftazidim, 

piperacilin/tazobaktam, aminoglykosidy, 
kolistin

Stenotrophomonas maltophilia kotrimoxazol, kolistin

Burkhoderia cepacia komplex ceftazidim, meropenem, 
piperacilin/tazobaktam, ciprofloxacin, ofloxacin



Stanovení citlivosti / rezistence 
bakterie k danému antibiotiku

1. velikost zóny 
inhibice růstu

2. hodnota MIC

12-18 hod



Bakterie citlivá k příslušnému 
antibiotiku

Bakterie rezistentní k 
příslušnému antibiotiku

Mutace
Rekombinační 

procesy (přenos 
genetických 

informací, např. 
plazmidů a 

transpozonů)

Předvádějící
Poznámky prezentace
Bacteria have evolved numerous mechanisms to evade antimicrobial drugsChromosomal mutations are an important source of resistance to some antimicrobialsAcquisition of resistance genes or gene clusters, via conjugation, transposition, or transformation, accounts for most antimicrobial resistance among bacterial pathogensThese mechanisms also enhance the possibility of multidrug resistance



Klinická definice rezistence
 Absence nebo neadekvátní účinek 

antibiotické léčby ve vhodném 
dávkování a správné indikaci

 Citlivost vyjadřuje vysokou 
pravděpodobnost účinku léčby daným 
antibiotikem

 Rezistence vyjadřuje vysokou 
pravděpodobnost selhání léčby 
daným antibiotikem





Využívání klinických 
breakpointů (EUCAST)

 Odlišení bakteriálních patogenů u nichž je 
vysoká pravděpodobnost úspěchu léčby od 
izolátů s vysokou pravděpodobností 
selhání léčby

 Adekvátně léčit, ne identifikovat 
mechanismus rezistence

 Pokud jsou klinické BP dobře definovány, 
nejsou nutné další mechanismy, jako 
např. interpretativní stanovení rezistence 
(to však neplatí absolutně)



Indikace stanovení 
mechanismu rezistence



Mechanismus
rezistence

MIC

MIC

Mechanismus 
rezistence

Indikace stanovení 
mechanismu rezistence



Stanovení citlivosti, resp. 
antibiogramu

Stanovení mechanismu rezistence

Oprava antibiogramu podle 
stanoveného mechanismu 

rezistence

Intepretativní stanovení 
rezistence

EUCAST



Intepretativní stanovení 
rezistence

Podle mechanismu rezistence, 
např. produkce beta-laktamáz

EUCAST



Farmakologická 
definice rezistence

 Absence antibakteriálního účinku 
(farmakodynamického - PD) a 
následně klinického efektu v 
souvislosti s koncentrací antibiotika 
(farmakokinetického - PK) v místě 
infekce

 Vztah mezi PK/PD parametry 
(Cmax/MIC, T>MIC, plocha pod 
křivkou) a efektem léčby



PK/PD definice
 Bakteriální citlivost či rezistence je 

více personifikovaná a vychází z 
farmakokinetických a 
farmakodynamických parametrů

 Komplexní definice – zvážení 
klinického stavu, lokalizace infekce, 
hodnoty MIC, mechanismu 
rezistence, koncentrace ATB atd.



Zdroje antibiotické léčby

Bakterie
Infekce

Obranyschopnost

ATB

Pacient

Adekvátní ATB
Adekvátní dávka



Děkuji za pozornost…
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