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Enterobakterie- charakteristika
• Skupina glukózu fermentujících fakultativně 

anaerobních baktérií přítomných běžně                      
          v gastrointestinálním traktu člověka

• Čeleď: Enterobacteriaceae
     Řád: Enterobacteriales
     Rod: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus,
     Serratia, Citrobacter….



Enterobakterie- charakteristika
• Oportunní patogeny, ALE

         IMC, infekce ran, peritonitidy, menigitidy,   
         sepse…
• Kmeny dobře citlivé k antibiotikům
• Kmeny rezistentní- původci infekcí spojených se 

zdravotní péčí (záchyt i PDR enterobakterií)

                 



Mechanismy rezistence
• Přirozená rezistence- daná stavbou a 

metabolismem baktérií
• Získaná rezistence- adaptace na působení 

antibiotik



Rezistentní enterobakterie jako původci 
NN

• Betalaktamázy- inaktivace betalaktamových 
antibiotik štěpením vazby mezi dvěma 
aminokyselinami

• Štěpení úzké skupiny betalaktamů (TEM-1: 
rezistence k ampicilinu u E.coli)

• AmpC (Enterobacter, Serratia)
• ESBL (Klebsiella, E.coli)
• Karbapenemázy- štěpení většiny/všech 

betalaktamových antibiotik včetně karbapenemů- 
nejzávažnější rezistence v dnešní době vůbec



• NDM- Indie, Pákistán Srí Lanka
• KPC- USA, státy Jižní Ameriky, Izrael, Řecko, Itálie
• OXA- Turecko, Malta, státy severní Afriky 



Šíření rezistentních bakteriálních 
kmenů

1. Klonální šíření- vertikální přenos genetické 
informace z mateřské na dceřinou buňku

2. Horizontální šíření- přenos genetické informace 
mezi klony, druhy, rody…..

     mobilní genetické elementy
     typický příjemce transferabilních 
     genů- Klebsiella



Karbapenem rezistentní enterobakterie 

EARS-net + CAESAR



CPE v České republice
zastoupení karbapenemáz

Zdroj: Národní  referenční laboratoř pro antibiotika, EARS-Net



Rezistentní enterobakterie jako původci 
NN

• Enterobakterie s produkcí karbapenemáz patří        k 
největším hrozbám (nejen) v intenzivní péči

• Co teď?



Rezistentní enterobakterie- opatření

• Mikrobilogická diagnostika (různé hodnoty MIC 
karbapenemů pro různé enterobakterie a typy 
betalaktamáz)



Rezistentní enterobakterie- opatření

• Screening rizikových pacientů- u repatriací ze ZZ      
v zahraničí je obecně doporučovaný

• Opatření proti šíření (izolace, úklid a dezinfekce, 
odpady)

• Adekvátní antibiotická terapie



Rezistentní enterobakterie- terapie



Rezistentní enterobakterie-               
nové možnosti terapie



Rezistentní enterobakterie- terapie



Rezistentní enterobakterie- proč si dát 
pozor

• Nedostatek vhodných antibiotik
• Zvyšují významně náklady na terapii (antibiotika, 

délka hospitalizace, bariérová opatření…)
• Mohou zcela zničit výsledky dlouhodobého 

medicínského úsilí na velmi vysoké úrovni
• Mohou přetrvávat jako kolonizace GIT- 

dekolonizace velmi obtížná ( nevstřebatelná 
antibiotika, FBT)

• Děláme opravdu všechno, co lze???



Děkuji za pozornost
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