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Rezistencia
 Je schopnosť baktérií odolávať inhibičným alebo 

letálnym účinkom antibiotík

 Existuje rezistencia prirodzená (Enterococcus sp. 
na vankomycín) a získaná (MRSA – Methycilín
rezistentný Staphylococcus aureus)

 Je problémom dnešnej doby

 Získaná rezistencia sa objavila s príchodom 
synteticky vyrobených antibiotík

 Nosičmi rezistencie sú plazmidy

 Prenášajú sa hlavne v procese nazývanom 
konjugácia pomocou pillusov

 Prenos – vertikálny a horizontálny



Možné prenosy rezistentných 

génov
 Konjugácia –

pomocou plazmidov
cez pillus - video

 Transformácia – voľná 
DNA - video

 Transdukcia –
pomocou vírusov –
video

 Zabudovanie 
rezistentného génu 
do genómu alebo 
plazmidu

https://www.youtube.com/watch?v=EtxkcSGU698
https://www.youtube.com/watch?v=hSbTWaR6Lzk
https://www.youtube.com/watch?v=An9oItt7U9I


Mechanizmy účinku antibiotík

 Inhibícia syntézy bunkovej steny

 Inhibícia proteínovej syntézy

 Poškodenie cytoplazmatickej membrány

 Inhibícia syntézy nukleových kyselín

- DNA syntézy

- RNA syntézy

 Inhibícia syntézy esenciálnych 

metabolitov



Mechanizmy účinku antibiotík



Mechanizmy rezistencie

 Enzymatická 

deštrukcia alebo 

inaktivácia antibiotika

 Prevencia prieniku do 

cieľového miesta

 Zmena cieľového 

miesta antibiotika

 Rýchly efflux (odtok) 

anibiotika



Enzymatická deštrukcia alebo 

inaktivácia antibiotika
 Tento druh mechanizmu rezistencie ovplyvňuje 

hlavne antibiotiká prírodného charakteru ako 
napr. penicilíny – dané evolučne

 Antibiotiká ako penicilíny, tvorí beta-laktámové
jadro

 Baktérie tvoriace enzým – beta-laktamázu
hydrolyzujú toto beta-laktámové jadro a tak 
inaktivujú antibiotikum

 Existuje viac ako 200 variácií tohto enzýmu

 Bol vyvinutý aj inhibítor beta-laktamáz – kyselina 
klavulánová, avšak baktérie vždy pozmenia 
vzorec enzýmu, tak aby bol odolný voči tejto 
kyseline 

video

https://www.youtube.com/watch?v=9jIxuS9Skgg


Prevencia prieniku do 

cieľového miesta

 Cieľom antibiotika sú poväčšinou štruktúry vo 

vnútri bunky

 Baktérie však pozmenia svoje transportné 

bielkoviny (tzv. póry) a tie nedokážu 

transportovať antibiotikum do bunky baktérie, 

antibiotiká tak ostávajú mimo bunku a 

nemajú vplyv na rast a rozmnožovanie

 Tento typ rezistencie je známy hlavne pri 

gram-negatívnych baktériách



Zmena cieľového miesta 

antibiotika
 Je výsledkom spontánnej zmeny v genóme

baktérií vplyvom selekčného tlaku antibiotika

 K vytvoreniu necitlivosti na antibiotikum stačí aj 
malá zmena v genóme, bez ovplyvnenia iných 
funkcií v bakteriálnej bunke

 Príkladom je MRSA - len malou zmenou proteínu 
(PBP), ktorý viaže penicilín získal necitlivosť k 
tomuto antibiotiku

 Všeobecne stačí ak sa len trocha pozmení 
usporiadanie genetického kódu, ktorý pozmení 
zloženie výsledného produktu (bielkoviny) a zmení 
sa aj účinnosť antibiotika k tomuto cieľu



Rýchly efflux (odtok) antibiotík

 Je v podstate rýchla proteínová pumpa, 
ktorá je vlastná pre všetky prokaryoty

 Mnoho baktérií využíva tento proces na 
odstránenie nežiadúcich látok z bunky, 
vrátane antibiotík

 Odhaduje sa, že 5 – 10 % genómu slúži pre 
tento proces

 Je to proces preventívny, kedy sa baktérie 
snažia zabrániť zvýšeniu letálnej koncentrácie 
antibiotika v bunke

Resistance video

https://www.youtube.com/watch?v=AYvX8tnCM9s


Testovanie antibiotickej 

citlivosti

 Pre testovanie antibiotickej citlivosti sa 
používa viacero metód a tiež existuje viacero 
interpretácií antibiotickej rezistencie (Eucast –
Európa, CLSI – USA)

 Základnou metódou je disková difúzna 
metóda uznávaná v celom svete – používa sa 
pre väčšinu druhov baktérií

 Pre rod napr. Lactobacillus sp. sa používa 
metóda antibiotických prúžkov so 
vstúpajúcou koncentrácou antibiotika



Testovanie antibiotickej 
citlivosti

MIC



Genetické testovanie ATB 

citlivosti
 Používa sa PCR reakcia s použitím špecifických 

primerov – výsledným produktom je namnožená 
špecifická sekvencia v genóme bunky alebo plazmide
zodpovedná za rezistenciu

 Detegujú sa gény:

Beta-laktámová rez. (ampC, blaTEM-1, blaOXA-2, mecA...)

Tetracyklín-efflux proteín (tetA, tetB, tetC...)

Aminoglykozidová rez. (aacA4, aacC1...)

Makrolidová rez. (ermA, ermB, ermC...)
Chloramfenikolová rez. (cmlA1, catB2, floR...)

Vankomycínová rez. (vanA, vanB)

Suflonamidová rez. (sulI, sulII, sulIII, sulA)

Trimetoprimová rez. (dfrA1, drfA5, drfA12 ...) 



Detekcia hmotnostnou 

spektrometriou (MALDI TOF MS)

 Detekcia molekúl na základe ich molekulovej 
hmotnosti

 Možná detekcia iba u beta-laktámových, 
karbapenémových a cefalosporínových atb

 Detegujú sa rozpady molekúl atb (ich 
hydrolýza) a s tým spojená zmena 
molekulovej hmotnosti

 Je to nepriame meranie účinku beta-
laktamáz – enzýmov hydrolyticky štiepiacich 
molekuly antibiotík



A – hmotnostné spektrum AMP (348,236 m/z) a jeho sodnej soli (370,832 m/z)

B – alkalická hydrolýza AMP pomocou NaOH – produkty: AMP s odštiepenou amidovou
skupinou (366,754 m/z), jeho sodné soli (monosodná soľ 389,380 m/z, disodná soľ 412,251 m/z), 
spontánne dekarboxylovaný ampicilín (323,909 m/z) a dekarboxylovaná sodna soľ ampicilínu
(344,359 m/z)

Hydrolýza pomocou NaOH

Detekcia AMP a jeho sodnej soli



Detekcia AMP a jeho sodnej soli

Hydrolýza AMP betalaktamázou

Nehydrolyzovaný AMP



Protokol – testovanie 
antibiotickej citlivosti
 Do skúmaviek napipetovať fyziologický roztok – objem podľa výšky 

svetelného merača v denzitometri (priemerne 3 ml)

 Bakteriologickým očkom preniesť kultúru baktérií do fyz. roztoku v 
skúmavke

 Rozmiešať suspenziu na vortexe

 Pripraviť roztok zákalu na 0,5 McF°

 Do misiek naliať agar (Mueller-Hinton alebo ISO senzi test) 
priemerne 30 – 40m ml

 Agar v miskách nechať vychladnúť pri izbovej teplote

 Na povrch misiek napipetovať 100 µl suspenzie baktérií

 Rovnomerne rozotrieť po celom povrchu agaru pomocou L-tyčinky

 Misky s kultúrou nechať usušiť v sušičke pri 60°C

 Rovnomerne rozmiestniť antibiotické disky (max. 4 disky)

 Enterobacteriaceae nechať kultivovať 16-18 hod. pri 37°C, 
Enterokoki 48-72 hodín pri 37°C

 Po inkubácii odčítať inhibičné zóny pomocou pravítka v mm

 Vyhodnotiť inhibičné zóny pomocou EUCAST interpretačných 
tabuliek


