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Zadání - cíl práce  

 

 

Okres Karviná je druhým nejlidnatějším okresem v Moravskoslezském kraji a ţije    

v něm necelých 212 000 byvatel. Laboratoř bakteriologie v Havířově je součástí Centra 

klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. V současné době má 205 

spolupracujících ambulancí praktických lékařů pro děti i dospělé.  

Hlavní cíle této bakalářské práce: 

 sledovat míru rezistence nejčastějších bakteriálních původců infekcí močových cest 

ambulantních pacientů v ordinacích praktických lékařů v okrese Karviná, 

 porovnat rozdíly mezi dětskou a dospělou populací, 

 zjistit míru výskytu multirezistentních kmenů u komunitních pacientů. 

 

 

I. Teoretická část

1. Úvod 

 

 

 Infekce močových cest jsou jednou z nejčastějších bakteriálních infekcí nejen 

u dospělé populace, ale také u dětí a dospívajících. Jsou spojeny s vysokou morbiditou   

a vysokými náklady na léčbu [6]. 

 Racionální farmakoterapie včetně uţití moderních antimikrobiálních léků umoţňuje 

tuto morbiditu i náklady s ní spojené redukovat [11].  

 Značná část pacientů s infekcí močových cest je antibiotiky léčena opakovaně nebo 

dlouhodobě. Odolnost bakterií vůči antibiotikům je velice problematické a komplexní 

téma. Proto je nutno věnovat pozornost bezpečnosti zvolených antibiotik, včetně 

výskytu rezistence jako jednoho z neţádoucích účinků [1].  
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2. Charakteristika močových infekcí 

 

2.1. Infekce močových cest 

 

 Infekce močových cest (IMC) je charakterizována přítomností patogenních 

mikroorganismů v moči nebo tkáni močových cest. V našich podmínkách jednoznačně 

převaţují jako původci bakterie [16].  

 IMC mohou být klasifikovány a děleny podle řady ukazatelů, např. podle 

vyvolávající příčiny a histopatologických změn. V praxi se uplatňuje dělení podle 

klinického obrazu a v závislosti na závaţnosti průběhu a výskytu komplikujících faktorů 

a onemocnění [11].   

Záněty močových cest typicky provází různý stupeň mikčních obtíţí s bolestivým 

močením a dyskomfortem v malé pánvi a zevním genitálu. Spíše z didaktických důvodů 

rozdělujeme infekce na postiţení horních nebo dolních močových cest,                          

na komplikované a nekomplikované, specifické a nespecifické. Podle doporučení 

Evropské urologické společnosti z roku 2004 jsou členěny podle predominantních 

symptomů: 

- nekomplikovaná infekce dolních močových cest (cystitida), 

- nekomplikovaná pyelonefritida, 

- komplikované infekce močových cest s pyelonefritidou/bez pyelonefritidy, 

- urosepse, 

- uretritida, 

- speciální formy: prostatitida, epididymitida, orchitida [16].  

 V ambulancích praktických lékařů se nejčastěji setkávají lékaři s akutní cystitidou 

nekomplikovanou. Vyskytuje se u osob bez predispozičních rizikových faktorů jako 

např. funkční a obstrukční uropatie, diabetes mellitus, sekundární imunodeficience. 

Onemocnění typicky postihuje děvčátka, dívky a ţeny, čtvrtinu z nich opakovaně [1].  

Je častou komplikací v těhotenství, v jehoţ průběhu se mění fyziologie a morfologie 

močového traktu. Aţ u 97% ţen ve třetím trimestru  lze prokázat dilataci ureteru a 

hydronefrózu. Hormonální změny působí i na močový měchýř. Sniţuje se tonus 

močového měchýře a zvyšuje se jeho kapacita [15]. Po porodu můţe přetrvávat mírná 

hypotonie močového měchýře, vyšší reziduum moče a reflux. Dalšími rizikovými 
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faktory jsou katetrizace močového měchýře, rozsáhlé porodní poranění, opakované 

palpační vyšetření při porodu a kontaminace perinea očistky [15].  

 Akutní nekomplikovaná cystitida se nejčastěji se manifestuje dysurickými obtíţemi, 

urgentně frekventní mikční symptomatologií s citlivostí aţ bolestivostí za sponou 

stydkou zasahující někdy aţ do suprapubické oblasti [11]. Naléhavost symptomů 

podporuje neodkladné nasazení antibiotika podle stavu antibiotické rezistence, ještě 

před zjištěním laboratorních výsledků [1].   

    

 

2.2. Brány vstupu infekce 

 

 Močový trakt zdravého člověka je sterilní, bez přítomnosti bakterií s výjimkou 

zevního ústí uretry. Uropatogeny infikující močový trakt migrují ascendentní cestou 

vzhůru z uretry, kolonizují močový měchýř a mohou pronikat přes uretery do ledvin 

[23].  

 Vzácněji, hlavně u novorozenců a malých kojenců, se můţe jednat o hematogenní 

cestu infekce, při níţ je uropatogen zanesen do ledvin krevním řečištěm [27].    

Močovou trubici a následně i močový měchýř chrání především proud moče, který 

pronikající bakterie vyplavuje [30]. Ústí uretry funguje jako svěrač, coţ představuje 

fyzikální překáţku pronikání mikrobů, ne však dokonalou. Zevní ústí uretry je osídleno 

relativně nepatogenními laktobacily, koaguláza negativními stafylokoky, enterokoky i 

podmíněně patogenními bakteriemi střevní mikroflóry. K mechanickému vlivu 

oplachování se přidávají u muţe prostatické exkrety obsahující zinek a antibakteriální 

bílkovinu spermin [28]. Protoţe u ţeny je močová trubice kratší a její ústí je mnohem 

blíţe konečníku neţ u muţe, jsou infekce močového měchýře vyvolané střevními 

mikroby u ţen daleko častější [30]. Ochranným mechanizmem močového měchýře, 

projevujícím se ale aţ během infekce, je schopnost jeho zanícené sliznice odloučit se i 

s nasedlými bakteriemi [28].   

Obranné mechanizmy hostitele: 

 biochemizmus moči (osmolarita, pH moči, koncentrace urey) s inhibičním aţ 

baktericidním efektem, 

 mechanická funkce uretry a vezikoureterálních chlopní bránících ascendentnímu 

šíření infekce, 



 

 9 

 

 fyziologická kolonizace zevního ústí a distálního úseku uretry komenzální bránící 

usídlení patogenních mikroorganismů, 

 fyziologický reţim močení zajišťující včasný „úklid“ bakterií po vniknutí               

do močových cest, 

 glykosaminoglykanový povlak epitelu močových cest – inhibitor adherence bakterií 

k povrchu epiteliálních buněk, 

 nespecifické obranné mechanizmy (interleukiny, TNF, sloţky komplementu) [23]. 
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3. Správný postup při odběru moče a doručení vzorku do laboratoře 

 

 

Správné provedení odběru je stejně důleţité jako správné provedení vlastního 

kultivačního vyšetření. Je nutno zamezit kontaminaci moči při odběru flórou přítomnou 

v uretře a na zevním genitálu a rovněţ i při manipulaci s odebranou močí, a současně 

provést odběr dostatečně šetrně, aby se nezavlekla infekce do močových cest [3].  

Pacient musí být podrobně poučen zdravotnickým pracovníkem v příslušné 

ambulanci o technice odběru ústně, a pokud to situace vyţaduje i písemně letáčkem. 

V ambulanci praktických lékařů se odebírá střední proud moči spontánně 

vymočené. Naprostou nezbytností je sterilní zkumavka 10 ml nebo 30 ml se 

šroubovacím uzávěrem. Je moţné pouţít i komerčně dodávané kultivační médium, např. 

URICULT [32]. Smyslem těchto komerčních souprav je odstranit čas mezi odběrem 

moče a začátkem kultivace. Do odebrané moče se zanoří speciální destička 

s kultivačními půdami a následně se vloţí do transportní nádobky, ve které se pak 

kultivují v termostatu. Na těchto destičkách se však mikroby obtíţně diagnostikují. Tato 

metoda se proto neujala tak, jak se od ní původně očekávalo [30].  

Technika odběru je rozdílná u muţe i u ţeny: 

Odběr u muže 

Po přetaţení předkoţky si pacient omyje glans penis vlaţnou mýdlovou vodou        

a otře sterilní gázou. První porci močí pacient do klozetu a pak do odběrové nádobky. 

Odběr u ženy 

Jednou rukou oddálí pacientka labia a gázovým tamponem smočeným ve vlaţné 

mýdlové vodě očistí zevní genitál směrem zepředu dozadu. Totéţ opakuje dalším 

tamponem a vše ukončí opláchnutím vlaţnou vodou. Pak nejlépe v podřepu 

s oddálenými stehny pacientka močí a teprve po chvíli zachytí střední proud moče       

do odběrové nádobky. 

Odběr u kojenců 

Provádí se pouze u dětí se suchou plenou a čeká se po rozbalení nejdéle 20 minut. 

Po očištění zevního genitálu vodou a mýdlem se nalepí sterilní plastikový sáček,         

do něhoţ se zachytí střední proud moče. Je třeba počítat se zvýšenou mírou 

kontaminace, případně nález ověřit novým odběrem [32]. Důvodem těchto falešně 

pozitivních nálezů zejména u chlapců je velmi těsně slepené prepucium se sliznicí 

ţaludu, a proto zevní ústí uretry často není vůbec patrné [27].    
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Pro kultivační vyšetření je doporučeno odebrat cca 5 ml (minimálně 1 ml) moče      

a na ţádanku je vhodné uvést, jakým způsobem byla moč odebrána. Není vhodné 

vyšetřovat moč z plastikového rezervoáru u pacientů s permanentním katétrem. Moč 

odebraná z konce permanentně zavedené cévky obsahuje pomnoţenou flóru cévky, jeţ 

můţe být jiná neţ flóra v močových cestách. 

 Vzorek musí být zpracován nejpozději do dvou hodin po odběru. Jsou-li transport a 

laboratorní zpracování opoţděny, musí být vzorek skladován a transportován ve 4 
o
C, 

maximálně 24 hodin. Nedodrţení podmínek skladování a transportu výrazně sniţuje 

výtěţnost vyšetření a můţe být důvodem pro nezpracování vzorku [23].   
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4. Nejvýznamnější původci močových infekcí a jejich kultivace 

 

 

 Stanovení diagnózy infekce močových cest vychází z klinického stavu pacienta a 

vyšetření moče. Mikrobiologické vyšetření a zhodnocení nálezů před léčbou bývá 

vodítkem k diferenciální diagnostice a jejich adekvátní léčbě [16].  

Nejdůleţitější a nejčastější metodou izolace bakterií z vyšetřovaného materiálu je 

jejich kultivace [28].   

 

  

4.1. Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčky 

 

 Enterobakterie – čeleď Enterobacteriaceae – jsou z pohledu klinické mikrobiologie 

nejdůleţitější čeledí gramnegativních tyček a moţná bakterií vůbec.  

 Kultivace: Rostou na většině běţných mikrobiologických půd, ale i na těch, jejichţ 

selektivita je dána sloţkami vyskytujícími se ve střevě (například ţlučovými solemi) 

[29]. 

 

Escherichia coli je pravděpodobně nejznámějším mikrobem. Mimo střevo jsou 

důleţité především kmeny UPEC (uropatogenní). U infekcí z ambulantního provozu 

tvoří tento mikrob více neţ tři čtvrtiny všech izolátů.  

U citlivých kmenů lze pouţít ampicilin, jinak cefalosporiny (stačí první, maximálně 

druhá generace) a další podle citlivosti [30].  

Kultivace: Pro očkování se nejčastěji pouţívá Endova nebo McConkeyova, 

případně deoxycholátová půda [8].  

Rod Klebsiella je adaptovaná i na ţivot mimo střevo. Nejběţnějším druhem je 

Klebsiella pneumoniae. Je druhým nejběţnějším původcem uroinfekcí [29].  

Primárně rezistentní jsou klebsiely pouze k ampicilinu a tikarcilinu. Terénní kmeny 

dobře reagují na léčbu cefalosporiny, cotrimoxazolem aj. [30].  

 Kultivace: Odebraný materiál se očkuje na Endovu  nebo McConkeyovu půdu, 

krevní agar i na další půdy. Klebsiely rostou na základních půdách ve fázi M, 

v hlenovitých koloniích s tendencí slévat se dohromady [8].  
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Proteus mirabilis je patogenem spíše  mimo střevo, zejména v močových cestách. 

Od ostatních enterobakterií se liší schopností desaminovat některé aminokyseliny 

oxidativně na ketokyseliny a amoniak, který podporuje tvorbu močových kamenů [2].   

Primárně rezistentní je ke kolistinu a nitrofurantoinu, zato bývá citlivý 

k cefalosporinům [30]. 

 Kultivace: Jde o bakterie růstově velmi nenáročné. Vhodnou kultivační půdou je 

zejména Endova a McConkeyova nebo krevní agar, na kterých roste v plazivých 

koloniích pokrývajících celou plotnu a překrývajících kolonie jiných bakterií [8].  

 

 

4.2. Grampozitivní koky 

 

 V praxi se rozdělují do dvou velkých skupin. Rozlišujícími znaky jsou aktivita 

katalázy (negativní u streptokoků, pozitivní u stafylokoků) a uspořádání koků (často 

v řetízcích u streptokoků, převáţně ve shlucích u mikrokoků) [29].  

 

 Staphylococcus aureus se řadí mezi biochemicky nejaktivnější bakteriální druhy. 

Produkuje řadu komplexních látek buněčné stěny, exoenzymů a toxinů [2].  

 Na klasický penicilin je nyní přes 90% kmenů rezistentních, protoţe získaly 

schopnost tvořit penicilinázu. Naštěstí většina našich komunitních kmenů je ještě citlivá 

na oxacilin, makrolidy, linkosamidy a další antibiotika. 

 V posledních letech se objevují kmeny S. aureus, které jsou na oxacilin rezistentní. 

Označují se zkratkou MRSA (methicillin-resistant S. aureus). Podstatné je, ţe kmeny 

MRSA se staly rezistentní nejen na všechny beta-laktamy, ale i na většinu dalších 

antibiotik [30].  

Kultivace: Je poměrně nenáročný na kultivační podmínky. Roste dobře                  

na obyčejném ţivném agaru s ovčí nebo hovězí krví. Vyrůstá ve velkých koloniích, 

typicky neprůhledných s hladkým povrchem, vţdy pigmentované krémově, zlatoţlutě 

aţ oranţově [8].  

Staphylococcus saprophyticus se řadí mezi koaguláza negativní stafylokoky. Má 

cílený tropizmus a u mladých ţen je příčinou aţ 20% všech infekcí močových cest. 

Bývá poměrně odolný na běţná protistafylokoková antibiotika. Je pravidelně rezistentní 

k novobiocinu, čehoţ lze vyuţívat v diferenciální diagnostice [2].   
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Kultivace: Roste na běţných půdách jako ostatní stafylokoky [8]. 

 Streptococcus agalactiae náleţí k beta-hemolytickým streptokokům. Některé 

kmeny výjimečně nehemolyzují nebo vyvolávají viridaci [2].   

I kdyţ je citlivý na penicilin, lékem volby u infekcí, které vyvolává, je ampicilin. 

 Kultivace: Kultivačně jsou streptokoky dosti náročné. Optimální půdou je krevní 

agar. Vyrůstá v mazlavých koloniích, obklopených úzkou zónou neostře ohraničené 

beta-hemolýzy [29].   

 Z mnoha druhů kataláza negativních enterokoků vyvolává u člověka onemocnění 

nejčastěji Enterococcus faecalis. Enterokoky tvoří součást normální střevní flóry a jsou 

hlavně původci močových infekcí [29].  

 Enterokoky jsou primárně zcela rezistentní k cefalosporinům I., II. a III. generace. 

K léčbě močových enterokokových infekcí získaných v komunitě obvykle stačí 

ampicilin, nebo ampicilin s inhibitorem beta-laktamáz (kyselinou klavulanovou nebo 

sulbactamem) nebo nitrofurantoin [30].  

Kultivace: Je kultivačně méně náročný neţ streptokoky. Roste i na relativně 

chudých půdách, např. na ţivném agaru bez krve i na půdách pro záchyt enterobakterií. 

Na krevním agaru vytváří většinou šedobílé kolonie bez hemolýzy [8].  

  

 

4.3. Kvasinkovité mikroorganismy 

 

 Obdobný klinický nález jako bakteriální infekce má malá skupina uroinfekcí, které 

jsou vyvolány mikromycetami. Jejich význam postupně narůstá s rozvojem invazivních 

diagnostických a léčebných postupů, intenzívní protinádorové chemoterapie, podávání 

antimikrobiální léčby, především širokospektrých přípravků a jejich kombinací. 

Nejčastějším patogenem je Candida albicans a postiţeny bývají většinou ţeny 

s recidivujícími infekty močových cest a současnou vaginózou [16].  

 Kultivace: Kandidy jsou aerobní, růstově málo náročné a k jejich kultivaci se 

pouţívá Sabouraudův glukózový agar [2].    
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5. Antimikrobiální látky používané k terapii močových infekcí                       

a mechanismus vzniku jejich rezistence  

 

 

 Jako antimikrobiální látky označujeme léčiva pouţívaná k profylaxi a k terapii 

infekčních onemocnění. Mnohé z těchto látek jsou mikrobiálního původu a nazýváme je 

antibiotika [28]. Častými producenty antibiotik jsou plísně, z bakterií pak zejména 

streptomycety. Látkám přírodního původu zůstává název antibiotika, i kdyţ je 

modifikujeme, případně vyrábíme synteticky. Antimikrobiálním látkám připraveným 

pouze chemicky říkáme chemoterapeutika. Protoţe mezi antibiotika patří většina látek 

s antibakteriálním účinkem, termín antibiotika se v praxi stále častěji pouţívá              

pro všechny látky bez rozdílu původu účinkující na bakterie [28].   

Jako bakteriostatický efekt je označován takový, který inhibuje růst bakterií a 

umoţňuje, aby imunitní systém mikroby usmrtil. Pokud dojde k usmrcení 

mikroorganismů, jsou označovány jako baktericidní [7].   

 Jejich rozdělení do skupin se řídí různými hledisky. Skupiny lze charakterizovat  

podle chemické struktury, biologického původu nebo léčebného pouţití. Antibiotika 

téţe skupiny se navzájem podobají mechanismem účinku i antimikrobiálním spektrem. 

Zároveň se mezi nimi vyskytuje zkříţená rezistence a mají podobné toxické účinky 

[22].   

 

 

5.1. Mechanismus účinku antimikrobiálních látek 

 

 Antibiotika mohou tlumit růst bakterií nejrůznějšími mechanismy a na mnoha 

místech [22]. U některých antibiotik je znám mechanismus působení do značných 

podrobností. U jiných o něm víme ještě málo. Přesto je moţno rozdělit antibiotika podle 

mechanismu účinku do několika skupin [31].  

 V bakteriální buňce mohou potlačovat: 

 syntézu buněčné stěny (např. beta-laktamy a glykopeptidy), 

 syntézu nukleových kyselin (např. chinolony), 

 funkci buněčné membrány (polypeptidy), 

 syntézu bílkovin (např. aminoglykosidy, tetracykliny, makrolidy, linkosamidy) 
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 další metabolické kroky (např. sulfonamidy) [30].  

Antibiotika, která inhibují syntézu buněčné stěny, jsou baktericidní. V bakteriální 

buňce se beta-laktamy váţou na enzymy účastnící se tvorby peptidoglykanu, základní 

sloţky buněčné stěny. Označují se také zkratkou PBP (z angl. penicillin-binding 

proteins, proteiny vázající penicilin). Vazba beta-laktamu na PBP zastaví v rostoucí 

bakterii tvorbu peptidoglykanové vrstvy a naopak podnítí uvolnění autolytických 

enzymů, které rozvolní jiţ hotovou stěnu. Výsledkem je rozpad bakteriální buňky [29].  

Rovněţ baktericidní, ale toxičtější, jsou inhibitory syntézy nukleových kyselin 

[29]. U prokaryotů se DNA gyráza skládá ze dvou podjednotek, z nichţ kaţdá je 

determinována vlastním genem. Aktivní gyráza tvoří komplex s DNA. Na tento 

komplex se váţou chinolony a zabraňují replikaci bakteriálního chromozomu [2].  

Mnohem toxičtější jsou baktericidní polypeptidická antibiotika (např. colistin), která 

poškozují buněčnou membránu [29]. Cytoplazmatická membrána ztrácí selektivní 

permeabilitu a integritu [2].  

Z látek, které potlačují proteosyntézu, působí baktericidně aminoglykosidy. 

Ireverzibilně se váţou na menší jednotku bakteriálního ribozomu,  coţ buď znemoţní 

rozběh proteosyntézy nebo vede ke vzniku nefunkčních bílkovin. Na téţe ribozomální 

jednotce účinkují také bakteriostatické tetracykliny [29].  

Poslední skupinou, pokud jde o mechanismus účinku, jsou inhibitory 

metabolismu. Sulfonamidy kompetitivně inhibují přeměnu kyseliny para-

aminobenzoové na dihydrolistovou. Jejich působení je bakteriostatické [2].  

  

  

5.2. Rezistence na antimikrobiální látky 

  

 Za rezistentní na dané antibiotikum se povaţují bakterie, které nejsou usmrceny 

nebo inhibovány terapeuticky pouţívanou koncentrací antibiotika. Vznik rezistence 

bakterií vůči účinkům antibiotik je závaţnou komplikací, která vede k vývoji dalších 

látek, na něţ ještě mikroorganismy nejsou rezistentní. Šíření rezistence vede                   

i k vyčlenění části antibiotik z běţného pouţití, aby zůstaly zachovány pro váţné, ţivot 

ohroţující infekce [320].  

 Některé bakteriální druhy jsou k určitým antibiotikům přirozeně rezistentní. 

Příčinou je nepropustnost zevní membrány, produkce inaktivujících enzymů nebo 
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necitlivost cílových struktur. Znalost přirozené rezistence u konkrétních druhů je nutná 

a uţitečná jednak proto, ţe antibiotikum pak nelze uţít v léčbě, i proto, ţe specifická 

rezistence je přísně vázaný znak, který můţe být uţit v identifikaci [2].  

 Stále větším problémem je získaná rezistence na antibiotika, kdy kmeny 

mikrobiálních druhů na určité antibiotikum primárně citlivé se mohou stát rezistentní. 

Rezistence vůči antibiotikům stále stoupá [29]. Mikrob se stává rezistentní buď mutací, 

nebo přenesením genu pro rezistenci pomocí plasmidu nebo transpozonu. Mutace 

v genu kódujícím molekulu, která je cílem daného antibiotika, můţe vyvolat takovou 

změnu dotyčné molekuly, ţe na ni pak antibiotikum nepůsobí. Rezistenci                       

na antibiotikum můţe kmen dále získat pomocí plasmidu, který obsahuje např. gen 

kódující beta-laktamázu. Ta rozštěpí beta-laktamový kruh a antibiotikum přestane 

účinkovat. Transpozony s geny pro rezistenci se mohou včleňovat jak do chromosomu, 

tak do plasmidů [30].  

 Znalost mechanismů odpovědných za rezistenci vůči antibiotiku umoţňuje cílené 

kombinace vhodných antibiotik a někdy i cílené modifikace struktury antibiotika        

tak, aby se zvýšila odolnost antibiotika vůči inaktivujícím enzymům.  

K obvyklým mechanismům řadíme tyto: 

1. tvorba enzymů inaktivujících antibiotika, 

2. změna permeability bakteriální buňky pro antibiotika, 

3. zvýšená syntéza antagonisty při kompetitivním mechanismu účinku nebo změny 

metabolických pochodů, 

4. změna vazby antibiotika [31],  

5. eflux, případně multifunkční eflux [14].  

 

 

5.3. Rozdělení antimikrobiálních látek 

 

5.3.1. Beta-laktamy  

Pro beta-laktamová antibiotika je charakteristické, ţe mají ve své struktuře beta-

laktamový kruh, čtyřčlennou strukturu skládající se ze tří atomů uhlíku a jednoho atomu 

dusíku. Je  součástí výchozí struktury penicilinů i cefalosporinů, které mají společnou 

nejen základní strukturu, ale i mechanismus účinku. Monocyklické beta-laktamové 
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jádro mají ve své struktuře monobaktamy. K širokospektrým beta-laktamovým 

antibiotikům patří karbapenemy [2,7].  

 Nejčastěji vzniká rezistence na beta-laktamy tím, ţe bakterie získají schopnost 

tvorby beta-laktamáz, které štěpí choulostivý beta-laktamový kruh. Některé beta-

laktamázy, zvané beta-laktamázy rozšířeného spektra (ESBL), jsou schopny inaktivovat 

širokou škálu beta-laktamů. Geny pro ESBL jsou většinou přenášeny plasmidy, a proto 

se mohou snadno šířit [30]. 

  

Peniciliny 

 Skupina antibiotik, která se jako první průmyslově vyráběla  a také nejdříve uţívala. 

Významnou předností penicilinů je jejich zanedbatelná toxicita, která téměř neexistuje 

po podání běţných terapeutických dávek [9]. 

Dělí se na peniciliny 

 základní (acidolabilní a acidostabilní), 

 rezistentní vůči stafylokokovým penicilinázám, 

 aminopeniciliny, 

 ureidopeniciliny a 

 karboxypeniciliny [30].  

 

Penicilin V patří mezi základní acidostabilní peniciliny. Působí vcelku dobře          

na pyogenní, viridující a anaerobní streptokoky, stafylokoky neprodukující beta-

laktamázu. Gramnegativní aerobní i anaerobní bakterie jsou rezistentní [5].  

Peniciliny stabilní vůči beta-laktamázám, meticilin a oxacilin, odolávají účinku 

stafylokokových beta-laktamáz. Jsou lékem první volby u infekcí stafylokokových     

smíšených infekcí stafylokokových a streptokokových. Bohuţel i u nás se stále častěji 

vyskytují  kmeny Staphylococcus aureus rezistentní na tyto peniciliny - MRSA kmeny 

[2].  

Semisyntetické aminopeniciliny, označované jako peniciliny druhé generace, 

ampicilin a amoxicilin, jsou jiţ účinné na enterokoky a některé fermentující 

gramnegativní tyčky (Escherichia coli, Proteus mirabilis). Jsou však citlivé k beta-

laktamázám, přirozeně se vyskytujícím u některých druhů gramnegativních tyček [2].  

Kombinace amoxicilinu s inhibitorem beta-laktamáz, kyselinou klavulanovou, 

zachovává účinek antibiotika i u kmenů produkujících penicilinázy. Zasahuje 
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stafylokoky (s výjimkou MRSA), streptokoky, pneumokoky, enterokoky   

gramnegativní tyčky [5].  

 

Cefalosporiny 

 Jde o antibiotika podobná penicilinům. Mají proti nim výhodu, ţe v řadě případů 

účinkují na mikroorganismy, které jsou na peniciliny jiţ rezistentní. Spektrum účinku 

jednotlivých cefalosporinů se liší. Podle antimikrobiální účinnosti jsou cefalosporiny 

zařazovány do jednotlivých skupin označovaných jako I.-IV. generace, i kdyţ odlišnosti 

v citlivosti nacházíme i v rámci jedné generace [7].  

 Spektrum působnosti cefalosporinů I. generace zhruba odpovídá spektru 

působnosti ampicilinu. Spolehlivěji účinkují na gramnegativní bakterie, příslušníky 

rodů Escherichia, Klebsiella a Proteus [29]. Mezi prvními cefalosporiny uvedenými na 

trh jsou cefalotin, cefazolin, cefalexin [2].  

 Cefalosporiny II. generace jsou velmi stabilní vůči beta-laktamázám. V porovnání 

s cefalosporiny I. generace jsou tato antibiotika účinnější na gramnegativní mikroby       

(s výjimkou pseudomonád) a méně účinná na grampozitivní koky. Účinek                    

na stafylokoky a streptokoky skupiny A a B je relativně silný [22]. Patří sem například 

cefaclor, cefuroxim a cefoxitin [2].  

 Cefalosporiny III. generace působí velmi dobře proti gramnegativním mikrobům. 

Jsou velmi odolné vůči účinku beta-laktamáz a jsou účinné i u kmenů rezistentních      

na peniciliny a cefalosporiny I. a II. generace, ale jsou méně účinné u stafylokoků          

a ostatních grampozitivních bakterií, s výjimkou kmenů s hyperprodukcí beta-laktamáz 

typu AmpC [7]. V této skupině jsou však rozdíly ve specificitě účinnosti [2].  

K dispozici jsou cefotaxim a ceftriaxon. Důleţité jsou cefalosporiny III. generace, 

které působí i na Pseudomonas aeruginosa, ceftazidim, cefoperazon a jeho kombinace 

se sulbactamem [30].     

 Antimikrobiální spektrum cefalosporinů IV. generace je proti předchozí generaci 

rozšířeno o grampozitivní bakterie i enterobakterie. Aplikují se parenterálně a pouţívají 

se pouze u velmi těţkých, ţivot ohroţujících, smíšených infekcí. Z cefalosporinů této 

generace je u nás k dispozici cefepim [7].  
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5.3.2. Makrolidy 

 Makrolidy tvoří skupinu antibiotik se sloţitější chemickou strukturou. Skládají se 

z makrocyklického laktonového kruhu, na který se glykosidicky váţí neutrální cukry 

nebo aminocukry. Jednotlivé makrolidy se odlišují velikostí laktonového kruhu             

a druhem cukru. Základní laktonový kruh se zpravidla skládá ze 14-16 atomů [22].  

 Makrocyklické makrolidy inhibují proteosyntézu na úrovni ribozomů. Výsledný 

efekt je pouze bakteriostatický [7]. Významně se distribuují do tkání a intracelulárně 

(pronikají např. do granulocytů a do makrofágů). Pro hodnocení účinku makrolidových 

antibiotik má proto největší význam posouzení klinického stavu pacienta [22].  

 Makrolidy jsou výborné hlavně u streptokokových infekcí. Účinkuje také na řadu 

důleţitých gramnegativních bakterií a na některé prvoky [12]. Nesmí se podávat s beta-

laktamy nebo linkosamidy, protoţe se s nimi vzájemně antagonizuje [29].  

Prvním makrolidem zavedeným jiţ v padesátých letech byl erytromycin [2]. 

Erytromycin je lékem volby pro mykoplasmatické pneumonie, legionellové pneumonie, 

infekce způsobené kampylobaktery, chlamydiové pneumonie a konjunktivitidy u 

novorozenců a malých kojenců, profylaxi a léčbu černého kašle a záškrtu aj. Je 

alternativním lékem u infekcí dýchacích cest při přecitlivělosti na penicilin [18]. Vývoj 

sekundární rezistence stafylokoků můţe být rychlý a souvisí s pouţíváním makrolidů 

v humánní terapeutické praxi [22].  

Mezi makrolidy dále patří roxithromycin, spiramycin a clarithromycin [18].  

 

5.3.3. Tetracykliny 

Název tetracykliny říká, ţe jejich molekula obsahuje čtyři šestičlenné 

kondenzované cykly [30]. Navzájem se liší postranním řetězcem, mají však identické 

spektrum antimikrobiálního účinku [22].  

Podkladem účinku tetracyklinů je inhibice proteosyntézy – brání vazbě komplexu 

aminoacyl-tRNA na příslušné místo ribozomu. Výsledný účinek je bakteriostatický 

[29].   

Spektrum tetracyklinů je velmi široké. Citlivost vykazují streptokoky, pneumokoky, 

meningokoky. Variabilní je citlivost u enterokoků, stafylokoků, Escherichia coli, 

klebsiel, enterobakterů. Ţádný účinek nemají na Pseudomonas aeruginosa, kmeny 

protea aj. [22]. 
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Mnoho běţných bakterií je dnes jiţ na tetracykliny rezistentní - údajně proto, ţe se 

tetracykliny vyuţívaly jako stimulátory růstu jatečních zvířat. Podkladem rezistence 

bývá aktivní transport antibiotika z buňky [30]. Riziko vzniku rezistence v průběhu 

léčby je malé [22].  

 

5.3.4. Nitrofurany 

 Nitrofurany potlačují syntézu mikrobiálních bílkovin pravděpodobně tím, ţe 

blokují zahájení translace. Jsou to bakteriostatická chemoterapeutika poměrně širokého 

spektra, které zahrnuje například stafylokoky, streptokoky, enterokoky, escherichie       

a klebsiely [29]. 

 Látky patřící do této skupiny nelze pouţít v terapii celkových infekcí a neovlivňují 

ani mikroby v ledvinném parenchymu. Rychle se vylučují do moči a jsou vhodné 

k terapii infekcí močových cest [31].  

 Mezi nitrofurany patří nitrofurantoin a nifuratel, který působí i na trichomonády, 

giardie a entamoeby [30].  

 Nitrofurantoin je toxické chemoterapeutikum [22]. Nejčastější toxické účinky jsou 

anorexie, nauzea a zvracení [31]. Je slabě účinný na většinu původců infekcí močových 

cest. Většinou jsou rezistentní kmeny protea, providencie, Pseudomonas aeruginosa a 

acinetobaktery. Je nutné přehodnotit jeho přednosti a nedostatky, jeho indikace omezit a 

ponechat jej pouze jako rezervní chemoterapeutikum pro terapeuticky rezistentní formy 

infekcí močových cest [22].  

 

5.3.5. Chinolony 

Jsou velkou skupinou syntetických antimikrobiálních látek se zajímavým 

mechanismem účinku na molekulu DNA. Terčem chinolonů je aktivní podjednotka 

enzymu DNA-gyrazy (topoizomerazy II), která odpovídá za štěpení a opětné spájení 

řetězce DNA. Účinek většiny chinolonů je baktericidní [29].  

Chinolony mohou být zařazeny do skupin (generací), obvykle podle spektra účinku 

a farmakologických vlastností [19].  

Starší, klasické nefluorované chinolony I.generace působí především proti 

gramnegativním mikrobům, grampozitivní bakterie jsou převáţně rezistentní. Patří sem 
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bakteriostatická kyselina nalidixová a baktericidní kyselina oxolinová.  Dnes se 

v praxi jiţ nepouţívají [7].  

Fluorochinolony byly vyrobeny pro častý vznik rezistence chinolonů u některých 

bakteriální infekcí, zvláště u Pseudomonas aeruginosa [12]. Hlavními látkami této II. 

generace jsou norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin a pefloxacin. Jejich spektrum je 

poměrně široké, zaměřené spíše na gramnegativní mikroorganismy [7].  

Chinolony III. generace vykazují rozšíření spektra na Streptococcus pneumoniae a 

některé další grampozitivní koky. Do této skupiny patří léky neregistrované v ČR.       

IV. generace se vyznačuje zesílenou aktivitou proti grampozitivním kokům a některým 

anaerobům. Do této generace patří moxifloxacin [19]. 

Přesto, ţe některé chinolony zasahují i beta-hemolytické streptokoky, Enterococcus 

faecalis a část anaerobů, nedoporučují se k jejich léčbě. Přirozeně rezistentní jsou 

zejména burkholderie a Enterococcus faecium. Pouţití fluorochinolonů v komunitě by 

mělo být velmi omezené [29]. 

 

5.3.6. Sulfonamidy a kotrimoxazol 

Sulfonamidy patří k prvním významným antimikrobiálním látkám. Nízká aktivita a 

rychlý vývoj rezistence byly hlavními důvody, proč byla terapie sulfonamidy z velké 

části opuštěna [22]. Nadále jsou však sulfonamidy pouţívány jako synergisté v účinku 

s trimetoprimem. Samotný působí bakteriostaticky [30].   

Kotrimoxazol je kombinovaný přípravek sloţený z trimetoprimu                              

a sulfametoxazolu. Obě jeho sloţky zasahují do stejné metabolické syntézy kyseliny 

listové, a to na sekvenčních stupních. Tím se vysvětluje jednak synergismus působení, 

jednak niţší pravděpodobnost vzniku rezistentních variant bakterií [5]. Je totiţ velmi 

nepravděpodobné, ţe mutanty rezistentní k jedné sloţce budou rezistentní ke sloţce 

druhé. Zatímco kaţdá z obou sloţek je pouze bakteriostatická, jejich kombinace působí 

baktericidně [29]. 

Spektrum kotrimoxazolu je poměrně široké. Působí na většinu stafylokoků a 

streptokoků. Kromě běţných gramnegativních mikrobů účinkuje i na burkholderie, 

nikoliv však na Pseudomonas aeruginosa [30]. Je však třeba poznamenat, ţe 

v současnosti je procento původců infekcí močového systému rezistentních                  

na kotrimoxazol proměnlivé, a proto je před zahájením léčby nutné zjistit citlivost        

in vitro, pokud to umoţní klinický stav pacienta [22].   



 

 23 

 

6. Zásady správné antimikrobiální terapie 

 

 

Základním předpokladem úspěšné antimikrobiální terapie je včasná a přesná 

klinická a bakteriologická diagnóza. Je třeba si ale uvědomit, ţe bakteriologické 

výsledky mohou být pouze tak kvalitní, jak kvalitní je zaslaný materiál. Základem 

všeho je správně provedený odběr materiálu a jeho následný transport                           

do laboratoře [13].  

 Nepoddávkovat antibiotika, dodrţovat dávkovací interval a upravit dávky          

podle stavu hepatálních a jaterních funkcí je samozřejmostí, která je leckdy opomíjena. 

Součástí antimikrobiální léčby infekcí močových infekcí je i úprava pitného reţimu 

s dostatečným příjmem tekutin a podávání spasmolytik [16].   

 Při cílené antibiotické terapii, která je podloţena bakteriologickou diagnózou 

s aktuálním testem citlivosti, jsou terapeutické výsledky o mnoho lepší neţ                     

při empirickém začátku léčby. Cílená terapie logicky navazuje na empiricky zahájenou 

léčbu, kterou provádíme do doby, neţ máme k dispozici bakteriologický nález s testem 

citlivosti. Je povinností klinického pracovníka přizpůsobit terapii těmto výsledkům [13].  

Infekce močových cest byly dříve většinou léčeny antibiotiky nebo 

chemoterapeutiky po dobu 10 – 14 dní s cílem dosáhnout účinných koncentrací              

ve tkáních a v moči. V posledních letech se ukázalo, ţe většinu nekomplikovaných 

infekcí dolních močových cest je moţné léčit jednorázovým podáním antibiotika. 

Naproti tomu časté infekce močových cest u starších ţen s prolapsem nebo jinou 

obstrukcí je třeba léčit delší dobu (3-5 dní) [22].  
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II. Praktická část 

7. Cíl práce  

 

 

Okres Karviná je druhým nejlidnatějším okresem v Moravskoslezském kraji a ţije    

v něm necelých 212 000 byvatel. Laboratoř bakteriologie v Havířově je součástí Centra 

klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. V současné době má 205 

spolupracujících ambulancí praktických lékařů pro děti i dospělé.  

Hlavní cíle této bakalářské práce: 

 sledovat míru rezistence nejčastějších bakteriálních původců infekcí močových cest 

ambulantních pacientů v ordinacích praktických lékařů v okrese Karviná, 

 porovnat rozdíly mezi dětskou a dospělou populací, 

 zjistit míru výskytu multirezistentních kmenů u komunitních pacientů. 
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8. Materiál a metodika 

 

 

Prováděla jsem analýzu a hodnocení výsledků vyšetření močí od pacientů 

z ambulancí praktických lékařů. Zpracovávala jsem výsledky za období od 1.1.2008      

do 31.12.2010. 

Veškeré údaje ke zpracování jsem získala na laboratoři bakteriologie v Havířově, 

která zpracovává vzorky ke kultivaci z celého okresu Karviná  

Izolované bakteriální kmeny byly identifikovány standardními mikrobiologickými 

postupy. Stanovení kvalitativní a případně i kvantitativní citlivosti izolovaných 

bakteriálních agens bylo prováděno podle standardních operačních postupů, které byly 

vypracovány podle metod doporučených Národní referenční laboratoří pro antibiotika 

SZÚ Praha.  

 

8.1. Zpracování materiálu 

  

Kultivační průkaz bakteriálních původců infekcí močového ústrojí s cílem 

identifikovat pravděpodobného vyvolavatele onemocnění a stanovit citlivost                 

na antibiotika provádíme semikvantitativní metodou.  

Při doručení moče na laboratoř dostává vzorek číslo vyšetření následující po čísle 

předcházejícího vzorku v laboratorním informačním systému MLAB kniha MOC.     

Pod tímto číslem zaevidujeme vzorek do počítače, kde k němu přiřadíme označení      

pro druh materiálu, v tomto případě moč, a k němu náleţející standardní postup 

zpracování a odečítání. Údaje z průvodky přepíšeme do počítače a pečlivě 

překontrolujeme. 

Materiál na bakteriologické vyšetření zpracováváme ihned po doručení                   

na laboratoř. Vzorky moče prodlévají na pracovním stole jen po dobu nezbytné 

manipulace při zpracování moče.  

Vyšetřené vzorky v laboratoři skladujeme obvykle do druhého dne v chladničce 

pouze pro případnou identifikaci vzorků, výjimečně pro opakování vyšetření.  

Pevné selektivně diagnostické půdy pouţívané ke kultivaci a následné identifikaci 

bakteriálních kmenů: 

 KA - krevní agar 
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 MC - MacConkey agar  

 SA - Sabouraudův agar  

 BEA - ţluč eskulinový agar 

Vzorky močí zpracováváme kalibrovanou 1µl kličkou na kombinovanou půdu 

MC/KA. U vzorků, kde předpokládáme niţší koncentraci baktérií (10
2
 – 10

3
 CFU/ml – 

např. u kultivace na kvasinky) pouţijeme kličku 10µl. 

 Je-li vzorek moče odebraný na komerčně dodávané kultivační médium (např. 

URICULT), soupravu  kultivujeme přímo bez dalšího zpracování (Tab.1.).  

Semikvantitativní metoda s použitím kalibrovaných kliček:  

Moč zpracováváme kalibrovanou 1µl kličkou na kombinovanou půdu KA/MC.     

Po důkladném promíchání vzorku nabereme kalibrovanou kličkou o objemu 1µl moč     

a uděláme linku na horní polovinu krevního agaru a rozetřeme. Pak rozočkujeme 

klasickým způsobem (kříţový roztěr) přes obě kultivační půdy KA/MC. U dětí do 10 let 

očkujeme na KA stafylokokovou čáru pro případný záchyt hemofilů. Doba kultivace      

i teplota se liší podle pouţité půdy (Tab.1.)  

 

Tab. 1. Kultivace naočkovaných půd: 

Půda: Doba kultivace Teplota Způsob 

kultivace 

MC,KA 18 – 24 h 352 C aerobní 

MC,KA,BEA 18 – 24 h 352 C aerobní 

SA 24 – 48 h – 5 dní 352 C, po 24h pokojová 

teplota 

aerobní 

 

Druhý den hodnotíme počet kolonií narostlých na KA. Odpovídající vyhodnocení 

počtu při pouţití mikrokličky o objemu 1µl (Tab.2.). 

 

Tab. 2. Hodnocení nárůstu kolonií při pouţití semikvantitativní metody: 

méně neţ 10 kolonií < 10
4  

CFU/ ml 

10 kolonií 10
4  

CFU/ ml 

10-100 kolonií 10
4 

 - 10
5   

CFU/ ml 

100 a více kolonií > 10
5   

CFU/ ml 
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Odečítání primokultur provádí odpovědný VŠ pracovník, laborantka zapisuje 

hlášené údaje do programu MLAB. Na pevných selektivně diagnostických kultivačních 

půdách hodnotíme růst a kvantitu patogenních mikroorganismů. 

Izolace subkultur provádí odpovědný VŠ pracovník nebo pověřená zdravotní 

laborantka. Po odečtení primokultivace provádíme rozizolování suspektních kolonií       

a dle čistoty primokultury i biochemické testy a stanovení citlivosti na antibiotika        

dle příslušných SOP. 

Kultivaci izolovaných subkultur provádíme 18 – 24 hod. v termostatu při teplotě 

352C. Při odečítání izolovaných subkultur hodnotíme morfologii růstu na příslušných 

selektivně diagnostických půdách a čistotu kultury. 

  Vyšetření kvalitativní citlivosti diskovou difúzní metodou provádíme na příslušné 

laboratoři, v tomto případě na laboratoři močových infekcí:   

 při izolaci z primokultury z čisté jediné kolonie nebo ze 2–5 morfologicky 

identických kolonií  

 ze subkultury izolovaného bakteriálního kmene ze 3–5 morfologicky                                   

identických  kolonií.  

V případě potřeby následných speciálních vyšetřovacích postupů pouţívaných  

k upřesnění výsledků stanovení citlivosti předáváme bakteriální kmeny na laboratoř 

antibiotik  jako:  

 subkulturu izolovaného kmene na kultivačním médiu v Petriho miskách, včetně  

kultivačních půd  s testem diskové difúzní metody, 

 subkulturu izolovaného kmene naočkovanou do BHI bujónu (pro stanovení MIC 

mikrodiluční metodou).            

Bakteriální kmeny uchováváme na kultivačních půdách v P. miskách aţ do doby    

uzavření výsledků vyšetření vzorku při pokojové teplotě nebo v chladničce podle 

závislosti na vlastnostech kmene [33].  

 

8.2. Vyšetření kvalitativní citlivosti k antibiotikům diskovou difúzní metodou 

 

Disková difúzní metoda slouţí ke stanovení kvalitativní citlivosti bakterií 

k antibiotikům a zařazuje bakteriální izolát do kategorie citlivý nebo rezistentní 

k testovanému antibiotiku. Kategorie citlivosti k antibiotiku in vitro umoţňuje  

předpovědět jeho účinnost in vivo v klinické praxi. 
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Diskovou difúzní metodou stanovíme citlivost nebo rezistenci mikroorganismů      

na antibiotika. Antibiotikum difunduje z disku do agarové půdy s naočkovaným 

mikroorganismem. Citlivost nebo rezistenci určujeme podle toho, zda vyšetřovaná 

bakterie na agarové půdě  vytvoří nebo nevytvoří přípustnou zónu inhibice růstu kolem 

disku s koncentrací antibiotika. Jde o inhibici růstu mikroorganismu difundujícím 

antibiotikem. Průměr vytvořené inhibiční zóny jednotlivých antibiotik se liší v závislosti 

na rychlosti jejich difúze z disku.  

Ve standardní diskové difúzní metodě se pouţívají disky s optimálně stanoveným 

obsahem antibiotika v disku. Přípustná tolerance obsahu antibiotika v disku podle WHO 

je v rozmezí 67–150 % deklarovaného obsahu. Obsah antibiotik v discích ověřuje VŠ 

pracovník na laboratoři antibiotik pomocí standardních kmenů, které mají přesně 

definované rozmezí inhibičních zón pro kaţdý druh antibiotického disku (viz kap. 8.4). 

Pomocí referenčních kmenů provádíme laboratorní  kontrola pouţívaných  šarţí 

antibiotických  disků.  

Standardnost diskové difúzní metody spočívá v dodrţování pracovního postupu a  

všech podmínek přesně stanovených  k  provedení  tohoto vyšetření.     

Výběr vhodných kultivačních půd se řídí růstovými poţadavky testovaných 

bakteriálních agens: 

 Mueller Hinton agar  (MH): gramnegativní střevní tyčky, stafylokoky, enterokoky, 

rychle rostoucí nefermentující tyčky 

 Mueller Hinton agar  (MHK) obohacený 5 % beraní krve: pneumokoky, 

streptokoky 

 Semi-synthetic  agar  (SSA, A.S.T.A.): kvasinkovité mikroorganismy 

Standardnost kultivačních půd je dána kvalitou komerčně vyrobených šarţí 

sušeného základu příslušných kultivačních půd a suplementů.  

Objem půdy pro diskovou difúzní metodu u P. misky o průměru 90 mm je 25 ml. 

Plotny s kultivačním půdou uchováváme týden v chladničce v obrácené poloze (víčkem 

dolů). V této poloze nestéká kondenzovaná voda na povrch agaru. Dobu uchovávání lze 

prodlouţit na dva týdny zatavením půd do PVC sáčků, které zamezí vypařování a 

vyschnutí půd.  

 

Příprava ploten před inokulací bakteriálním kmenem  

Povrch agaru v  P. miskách nesmí obsahovat kapky kondenzační vody. Čerstvě 

připravené plotny před inokulací krátce sušíme při 35±2
o
C. Plotny, které byly 
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skladovány v chladničce, se nechají při pokojové teplotě aţ do vyrovnání teploty. 

Obsahují-li kapky kondenzační  vody , suší se  při 35±2 
o
C .   

Stáří, koncentrace a způsob přípravy inokula významným způsobem ovlivňují 

výsledky vyšetření citlivosti. Inokulum připravujeme přímo z kultury vyrostlé na pevné 

neselektivní půdě, staré nejvýše 24 hodiny (výjimečně 48 hod.). Výchozí inokulum   

musí odpovídat 0,5 stupni McFarlandova zákalového standardu, coţ odpovídá 1x10
8   

ICU /ml nebo 0,5 – 1 stupni McFarlandova zákalového standardu, coţ 
 
1 – 3 x 10

8  

ICU /ml. Po naočkování tohoto inokula na P.misku s vhodnou půdou se musí vytvořit 

po příslušné době kultivace splývavý nebo téměř splývavý růst bez diferencovaných 

kolonií. Inokulum rychle rostoucích bakterií připravujeme ve fyziologickém roztoku. 

Inokulum růstově náročnějších bakterií, které mohou ve fyziologickém roztoku 

podléhat autolýze (pneumokoky, streptokoky, meningokoky), se připravuje v BHI 

bujónu. U kultur kmenů starších 24 hodin , které obsahují velký počet mrtvých buněk     

a také větší počet mutant odolnějších vůči antibiotikům, můţeme inokulum připravit  

kultivační metodou [34].  

 

8.2.1. Metody přípravy inokula 

Přímou metodu přípravy inokula pouţíváme nejčastěji. Provádí se roztěrem  

potřebného mnoţství čerstvé bakteriální kultury vyrostlé na neselektivním agaru           

do 3 ml fyziologického roztoku (u náročnějších bakterií 2 ml do bujonu) tak, aby zákal 

odpovídal příslušnému stupni McFarlandova zákalového standardu. U mukózních 

kmenů zákal musí odpovídat  1 stupni  McFarlandova standardu. Zákal ve zkumavce 

s kulturou testovaného kmene vizuálně porovnáváme s příslušným standardem 

McFarlandové zákalové stupnice. K ověření stupně zákalu lze pouţít nefelometrický 

způsob měření pomocí přístroje Densi-La Meter. K tomuto účelu je nutné inokulum 

připravit ve speciální plastové zkumavce. Inokulum je nutno nejpozději do 15 minut  

aplikovat na povrch kultivačních ploten [34].  

  

8.2.2. Vlastní pracovní postup 

Do zkumavky s inokulem vloţíme sterilní vatový tampon. Přebytečnou tekutinu 

odstraníme mírným tlakem a rotací proti stěně zkumavky. Tamponem inokulum 

naočkujeme na plotnu napříč agarem a poté inokulum rovnoměrně rozetřeme (kolmo 
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k očkovací čáře) po celé ploše agaru. Inokulum  před aplikací disků necháme spontánně 

zaschnout.  

Antibiotické disky klademe na povrch agarových ploten vţdy aţ po zaschnutí 

inokula. Nejpozději do 15 minut po inokulaci půdy na povrch agaru umístíme příslušný 

počet disků. Na plotnu o průměru 90 mm lze umístit nejvýše 6 disků (dle potřeby lze             

do středu plotny umístit  další disk, ale jen pro diagnostické účely). U bakterií, které 

tvoří velké  inhibiční zóny, lze na jednu plotnu umístit pouze 4 disky. Disky na povrch 

ploten aplikujeme do kruhu pomocí injekční jehly nebo pomocí speciálních dávkovačů - 

dispenzorů  tak, aby  vzdálenosti  mezi středy  disků a vzdálenost  od okraje misky byla 

2,5 cm. Disky k povrchu agaru jemně přitiskneme, aby celá plocha disku byla 

v kontaktu s povrchem kultivační půdy. Po dotyku s půdou antibiotikum ihned 

difunduje do agaru  a disk jiţ nelze přemístit.  Do sestav jsou volena antibiotika vhodná 

pro léčbu, dále antibiotika pro léčbu méně významná, však důleţitá 

z epidemiologického hlediska nebo potřebná k identifikaci kmene a rovněţ antibiotika 

screeningová  pouţívaná pro odhalení fenotypově jasně nevyjádřené rezistence. Zvolená 

antibiotika v sestavách zastupují i další preparáty ze skupiny antibiotik s podobnými 

účinky. 

 Do 15 minut po naloţení disků plotny obrácené víčkem dolů umístíme                   

do termostatu k inkubaci. Kultivační prostředí, doba inkubace a teplota se řídí 

růstovými a kultivačními nároky jednotlivých druhů a skupin bakterií [34].   

 

8.2.3. Hodnocení  průměrů inhibičních zón  

Po inkubaci vizuálně zhodnotíme průměry inhibičních zón a pomocí kalibrovaného 

měřítka u kritických a sporných inhibičních zón změříme jejich průměry. Měření 

inhibičních zón  je nezbytné u kmenů, které vykazují ve srovnání s průměry inhibičních 

zón dobře citlivých kmenů sníţenou a hraniční citlivost. Na průhledných půdách se  

doporučuje měřit  průměr inhibičních zón v procházejícím světle. Z ploten 

s neprůhlednou půdou se odstraní víčko a průměr inhibiční zóny se měří v odraţeném 

světle. Na půdách s krví hemolytických bakteriálních kmenů se odečítá inhibice růstu, 

nikoliv inhibice hemolýzy. Pátráme po přítomnosti slabého růstu nebo povlaku uvnitř 

inhibiční zóny, nejlépe nakloněním plotny v úhlu 45
o
. Změříme průměr inhibiční zóny 

od okraje se zřetelnou inhibici růstu. Velmi jemný růst na okrajích zón ignorujeme. 

Plazivý růst proteů uvnitř inhibičních zón rovněţ ignorujeme. Přítomnost drobných 
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kolonií uvnitř inhibiční zóny hodnotíme jako rezistence. Velké kolonie uvnitř zóny 

inhibice mohou být způsobeny smíšenou kulturou nebo přítomností rezistentních 

variant, případně i kontaminaci. Tyto kolonie, dle  závaţnosti nálezu, je nutno izolovat, 

identifikovat a opakovat vyšetření citlivosti k antibiotikům [34].       

 

8.2.4. Interpretace průměrů inhibičních zón 

Pro všechna antibiotika pouţívaná k vyšetření citlivosti určitých species či skupin 

bakterií jsou stanoveny hraniční inhibiční zóny, které určují, zda můţeme 

mikroorganismus označit za  ještě citlivý  nebo rezistentní [26].  Přehled hraničních 

inhibičních zón pro citlivé kmeny je uveden příloze  2.  

 

 Kategorie používané pro klinické hodnocení      

Citlivý – označujeme, vytvoří-li testovaný kmen inhibiční zónu o větším  průměru  

nebo shodnou  s  hraničním  průměrem, který je stanoven pro příslušný druh nebo 

příslušnou skupinu mikroorganismů, s určitými výjimkami. 

Rezistentní – označujeme, vytvoří-li testovaný kmen inhibiční zónu menší neţ je  

hraniční průměr inhibiční zóny stanovený pro příslušný druh nebo příslušnou skupinu 

mikroorganismů. 

Slabě citlivé - velkou pozornost je nutno věnovat kmenům s hraničními zónami. 

V některých případech se můţe jednat o kmeny s výrazně sníţenou citlivostí, proto je 

nutno pro potvrzení klinicky závaţné rezistence doplnit vyšetření  kvantitativními testy 

citlivosti nebo speciálními  vyhledávacími metodami pro  průkaz  rezistence.   

Vytvoření inhibiční zóny kolem disku ještě neznamená, ţe je bakteriální kmen 

k testovanému antibiotiku dobře citlivý. Při interpretaci vţdy přihlíţíme k druhově 

specifické primární rezistenci  mikroorganismů. 

 

Limitace diskové difúzní metody   

 Nezbytným předpokladem pro získání spolehlivých výsledků je přesné dodrţování 

metody a průběţná kontrola kvality. Diskovou difúzní metodu lze pouţít spolehlivě    

pro rychle rostoucí bakterie a s určitými výjimkami i u některých růstově náročnějších 

bakterií. Dle závaţnosti klinického stavu pacienta a závaţnosti kultivačního nálezu či 
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v případě závaţné rezistence mikroba je nutno vyšetření doplnit vhodnou kvantitativní 

metodou pro stanovení  MIC a dalšími metodami pro průkaz rezistence [34]. 

  

 

8.3. Vyšetření kvantitativní citlivosti k antibiotikům mikrodiluční metodou 

 

Bujónová mikrometoda slouţí ke kvantitativnímu stanovení MIC a hodnotíme ji 

v jamkách mikrotitrační destičky, které obsahují zvolené koncentrace antibiotik 

v bujónu. Do jamek očkujeme standardní inokulum vyšetřovaných bakterií. Po inkubaci 

odečítáme MIC jako nejniţší koncentrace antibiotika, která inhibuje viditelný růst         

a rozhoduje se o citlivosti nebo rezistenci vyšetřovaného kmene k antibiotikům. 

Pro vyšetření kvantitativní citlivosti u růstově náročných agens, které v tekutém 

prostředí autolyzují, je diluční mikrometoda méně vhodná. 

Přehled používaných mikrotitračních destiček 

Mikrotitrační destičky  s antibiotiky vlastní výroby :    

 mikrotitrační destičky se sestavou chinolonových antibiotik [37]. 

 

8.3.1. Koncentrace a příprava inokula 

Cílem je dosáhnou koncentraci buněk přibliţně 5 x 10 
4 – 5

  v jamce s objemem půdy  

přibliţně 100 µl, coţ odpovídá přibliţně koncentraci 5 x 10 
5-6

  ICU /ml. K tomuto účelu 

si musíme připravit výchozí inokulum, které odpovídá stupni 0,5 nebo 0,5–1 

McFarlandova zákalového standardu.  

Přípravu inokula metodou kultivační provádíme roztěrem potřebného mnoţství 

(lehkým dotykem 1-5 kolonií) čerstvé bakteriální kultury vyrostlé na neselektivním 

agaru do 2 ml Brain Heart Infusion (BHI) a pomnoţením kultury. Pomnoţení kultury 

vyšetřovaného kmene trvá 2-8 hodin v termostatu při 35±
 
2

o
C. Zředíme bujónovou 

kulturu  fyziologickým roztokem  na zákal odpovídající stupni  0,5  nebo 0,5 -1  

McFarlandova zákalového standardu v celkovém objemu cca 12 ml. Inokulum 

přelijeme do P. misky o průměru 90 mm [37]. 
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8.3.2. Vlastní pracovní postup 

Inokulaci provádíme inokulátorem se 48 jehlami. Sterilní jehly inokulátoru 

ponoříme do inokula v P.misce. Následně přeneseme inokulum na hrotech jehel          

do kultivačního media v jamkách mikrotitrační destičky (otiskem čili vnořením jehel   

do jamek). Pomocí hrotů jehel inokulátoru se přenese obvykle 1 - 5 µl inokula. Konečná 

koncentrace buněk po naočkování jamky s objemem 100 µl je přibliţně 5 x 10 
4 -

 
5 

ICU/ 

100 ml.  

Inokulátor se ponoří do P. misky s denaturovaným ethanolem pro odstranění zbytku 

inokula. Objem den. ethanolu v P. misce o průměru 90 mm je  přibliţně 30 ml. 

Následně se inokulátor ponoří do další  P. misky s denaturovaným ethanolem - objem 

v P. misce o průměru 90 mm je přibliţně rovněţ 30 ml. Nakonec provedeme sterilizaci 

jehel inokulátoru  protaţením v plameni kahanu . 

Naočkované destičky stohujeme do sloupců po 5 ks a horní destičku přikryjeme 

víčkem pro ochranu před vypařováním. Destičky není vhodné skládat na sebe v počtu 

vyšším neţ pět, protoţe teplota uprostřed sloupce při inkubaci v termostatu nemusí 

dosáhnout  poţadované hodnoty 35±2
 o

C . Sloupce destiček nejpozději do 30 min.        

po inokulaci umístíme do termostatu [37]. 

 

8.3.3. Odečítání hodnot MIC  

Po příslušné době inkubace destičky umístíme na podloţku s tabulkou pro odečítání 

MIC (se schématem rozvrţení zvolených koncentrací jednotlivých antibiotik v příslušné 

mikrotitrační destičce a s uvedením korekce dle poslední kontroly příslušné výrobní 

šarţe. 

Růst vyšetřovaného mikroba se projevuje jako zákal jamky nebo sediment na dně 

jamky. Růst v jamce bez antibiotika porovnáme s růstem v jamkách s antibiotiky. MIC 

je vyjádřena číselně obsahem antibiotika v mg/l kultivačního média [37].     

 

8.3.4. Interpretace hodnot MIC  

Pro všechna antibiotika pouţívaná k testování  jednotlivých skupin a druhů  bakterií 

jsou stanoveny hraniční koncentrace (breakpointy), které určují, zda můţeme 

mikroorganismus označit za  ještě citlivý nebo je jiţ  rezistentní ve vztahu k sérovým 

koncentracím příslušných antibiotik dosaţených při průměrném dávkování [26].    
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Citlivost k fluorochinolonům byla testována na základě citlivosti k nalidixinové 

kys., která byla stanovena diskovou difúzní metodou. V případě rezistence byla              

u kmenů rezistentních ke kys. nalidixinové stanovena MIC ofloxacinu a ciprofloxacinu. 

Pro klinické účely jsme pouţili přísná kritéria uvedená v následující tabulce. 

 

Tab. 3. Klinická kritéria hodnocení MIC fluorochinolonů (v mg/l) 

 citlivé slabě citlivé rezistentní 

ofloxacin ≤ 0,5 1,0-2,0 ≥4,0 

ciprofloxacin ≤ 0,125 0,5-1,0 ≥2,0 

  

Pro statistické účely hodnoty MIC slabě citlivých kmenů k fluorochinolonům byly 

však zahrnuty do kategorie rezistentních kmenů.  

  

Kategorie používané pro klinické hodnocení     

Citlivý - je-li hodnota MIC menší nebo je rovna hraniční koncentraci, která 

vymezuje rozmezí MIC pro citlivé kmeny určitého druhu nebo skupiny bakteriálních 

agens k danému antibiotiku.  

Rezistentní - je-li hodnota MIC větší neţ je hraniční hodnota  pro citlivé kmeny, 

která vymezuje rozmezí MIC pro citlivé kmeny určitého druhu nebo skupiny 

bakteriálních agens k danému antibiotiku (s výjimkou intermediární rezistence). 

Slabě citlivý - je rozmezí MIC určující sníţený stupeň citlivosti [37].  

 

 

8.4. Kontrolní systém 

 

Ke kontrole přesnosti provádění metod vyšetřování citlivosti v rutinní praxi 

pouţíváme kontrolní kmeny se stabilními vlastnostmi a známou citlivostí 

k antibiotikům. Je-li výsledek vyšetření citlivosti kontrolních kmenů v rozporu s danými 

hodnotami, je nutno analyzovat příčiny a provést nápravu.  

Výsledek kontroly kvality disků je závislý na standardnosti provedení vyšetřovacího 

postupu a kvalitě testovacích půd. Proto nedílnou součástí kontroly biologické aktivity 

disků je i kontrola kvality pouţitých půd. Kmeny pro kontrolu kvality vyšetření 

citlivosti pocházejí z American Type Culture Collection (ATCC). Jejich kopie 

objednáváme z České sbírky mikroorganismů (CCM) BRNO nebo z  České národní 
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sbírky typových kultur (CNCTC) PRAHA. Odpovídající čísla kmenů různých sbírek a 

jejich pouţití je přehledně uvedeno následující tabulce [36]. 

 

Tab. 4. Seznam referenčních  kmenů  pro kontrolní vyšetření 
 

 

Druh 

číslo kmene podle sbírky metoda 

CCM ATCC CNCTC disková diluční*/ 

Esch. coli 1/ 3954 25922 5276 + + 

Esch. coli  2/ 4225 35218 5321 + + 

Pseudomonas aeruginosa 3/ 3955 27853 5482 + + 

Staphylococcus aureus    4/ 4223 29213 5480 - + 

Staphylococcus aureus    5/ 3953 25923 5481 + - 

Staphylococcus aureus    6/ 4750 43300 - - + 

Streptococcus faecalis     7/ 4224 29212 5483 + + 

Streptococcus faecalis     8/ 4647 51299 5530 - + 

Streptococcus pneumoniae 9/ 4501 49619 5043 + + 

Haemophilus influenzae    10/ 4456 49247 5063 + + 

Haemophilus influenzae   11/ 4457 49766 5105 + + 

Neisseria gonorrhoeae     12/ 4500 49226 5194 + + 

Candida albicans   13/ 8261 90028 - + Etest 

Candida parapsilosis  13/ 8260 22019 - + Etest 

Bacteroides fragilis  14/ 4712 25285 - - diluční 

Bacteroides thetaiotaomicron 

14/ 
4713 29741 - - diluční 

Eggerthella lenta  14/ 4714 43055 - - diluční 

Escherichia coli 15/ 

 
  7376   ESBL 

+AmpC 

- 

Morganella morganii 15/   7375 ESBL 

+AmpC 

- 

Escherichia coli  16/   7374 ESBL  

Klebsiella pneumonie 16/ 4415   ESBL  

Stenotrophpmonas 

maltoph.17/ 
 13637 5821  MBL  

Vysvětlivky: 

*/ mikrodiluční metota , E test ,  diluční agarová metoda  

Další vysvětlivky jsou uvedeny na následující straně :                          
 

 

Vlastnosti a další použití některých kontrolních kmenů: 

1/ Escherichia coli CCM 3954 - kmen citlivý ke všem antibiotikům s účinnosti            

na gramnegativní bakterie  

2/ Escherichia coli CCM 4225 - producent TEM-1 betalaktamázy pro kontrolu 

účinnosti kombinace betalaktamových antibiotik s inhibitory  

3/ Pseudomonas aeruginosa CCM 3955 - kmen rovněţ pro kontrolu obsahu iontů 

hořčíku a vápníku v kultivační  půdě   

4/ Staphylococcus aureus CCM 4223 - slabý producent TEM-1  betalaktamázy  
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5/ Staphylococcus aureus CCM  3953- kmen citlivý ke všem antibiotikům s účinkem   

na stafylokoky   

6/ Staphylococcus aureus CCM 4750 - kmen MRSA (mecA gen kódující rezistenci 

k oxacilinu a všem ostatním betalaktamovým antibiotikům) 

7/ Streptococcus faecalis CCM 4224 - kmen pro kontrolu antagonistů trimethoprimu       

a sulfomanidů v půdě  

8/ Streptococcus faecalis CCM  4647 - kmen rezistentní k vankomycinu (vanB)              

a s vysokou rezistencí  k aminoglykosidům  

9/ Streptococcus pneumoniae CCM 4501- kmen s intermediární rezistencí k penicilinu  

10/ Haemophilus influenzae CCM 4456 - kmen s neenzymatickou (chromosomální) 

rezistencí k aminopenicilinům a cefalosporinům II. generace   

11/ Haemophilus influenzae CCM 4457 - kmen citlivý k aminopenicilinům                     

a cefalosporinům II. generace      

12/ Neisseria gonorrhoeae CCM 4500 - kmen s neenzymatickou (chromosomální) 

rezistencí k penicilinu 

13/, 14/ u kontrolních kmenů kvasinek a anaerobních bakterií rozmezí  inhibičních zón 

nejsou dostupná . 

15/ producenti ESBL + AmpC, Morganella morganii - poskytuje spolehlivější výsledky  

16/ producenti ESBL  

17/   producent metalo-betalaktamázy  (zkratka MBL) [36]. 
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9. Výsledky 

 

 

Bakteriální patogeny a údaje o stavu jejich rezistence k perorálním antibiotikům 

jsem získala z mikrobiologických vyšetření močí pacientů z ambulancí praktických 

lékařů okresu Karviná v období od 1.1.2008 do 31.12.2010. V současné době má naše 

laboratoř v evidenci 205 spolupracujících praktických lékařů pro děti a dorost a dospělé. 

Analýzu stavu rezistence jsem provedla zvlášť pro skupinu populace dětských a 

dospívajících pacientů (0-19 let) a zvlášť pro skupinu dospělých pacientů. Pro 

zjednodušení označuji dále v textu skupinu děti a dorost jako dětskou populaci nebo 

děti. Počty vzorků vyšetřených močí za sledované období rozdělené podle jednotlivých 

populací ukazuje následující tabulka. 

 

 

Tab. 5. Počty vyšetřených vzorků močí v období 2008 - 2010 

Počet vyšetřených vzorků močí v ambulancích 

 praktických lékařů  

pro dospělé 

praktických lékařů 

pro děti a dorost 

2008 4656 8244 

2009 3024 5271 

2010 3312 5616 

 

 

 Jako nejčastějšími původci infekcí močových cest byly identifikovány 

z gramnegativních bakterií kmeny Escherichia coli, Klebsiella pneumonie a Proteus 

mirabilis a z grampozitivních koků Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus saprophyticus a Staphylococcus aureus. Mezi populacemi dospělých i 

dětských pacientů jsem zjistila určité rozdíly v procentuálním zastoupení jednotlivých 

patogenů, zejména v případě kmenů Streptococcus agalactiae a Staphylococcus 

saprophyticus. (Graf 1,2).  Podrobný přehled všech identifikovaných kmenů je uveden 

v příloze 1. 
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Graf 1. Identifikovaní původci močových infekcí v dospělé populaci v procentuálním 

vyjádření za období 2008-2010  
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Graf 2. Identifikovaní původci močových infekcí v populaci dětí a dospívajících 

v procentuálním vyjádření za období 2008-2010 
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Escherichia coli 

Nejvyšší rezistenci u obou populací jsem zaznamenala u ampicilinu. Kolísala 

v rozmezích 42-47% u dospělé populace a 44-51% u dětské populace.                            

U kotrimoxazolu byly hodnoty téměř shodné v obou populacích od 24% do 28%. 

Rezistence k tetracyklinu kolísala u dospělých mezi 20 – 30%, ale v dětí byly rozdíly 

minimální od 24 do 26%. Patrnější rozdíly mezi populacemi jsou viditelné pouze           

u fluorochinolonových antibiotik, kde jsem v dětské populaci zjistila rezistenci s mírně 

vzrůstající tendencí u ofloxacinu 8-11% a u ciprofloxacinu kolísala mezi 2-5%. 

V dospělé populaci došlo u obou antibiotik k mírnému poklesu, v případě ofloxacinu 

z 23% na 20% a u ciprofloxacinu z 19% na 15%. Nejniţší rezistenci jsem zjistila            

u furantoinu 1-2% (Graf 3,4,5).  
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U kmenů Escherichia coli jsme zaznamenala i výskyt multirezistentních kmenů 

s produkcí ESBL a hyperprodukcí betalaktamázy typu AmpC. Výskyt kmenů 

s produkcí ESBL se pohyboval u dospělé populace od 0,7% do 3,2% a u dětské 

populace od 0,3%  do 1,1%. Kmeny s hyperprodukcí betalaktamázy typu AmpC se 

vyskytovaly sporadicky opět u obou populací. U dospělých se vyskytovaly jen v roce 

2008  0,3% a v roce 2010 0,2% . U dětí ve sledovaném období  se pohybovaly od 0,2% 

do 0,3%.   

 

 

Graf 3. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Escherichia coli v roce 2008 
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Graf 4. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Escherichia coli v roce 2009 
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Graf 5. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Escherichia coli v roce 2010 
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Klebsiella pneumoniae 

Tato gramnegativní tyčka je přirozeně rezistentní k ampicilinu.  Nejvyšší rezistenci 

jsem zaznamenala u furantoinu. U dospělé populace vzrostla z 33% v roce 2008          

na 42% v roce 2010. V dětské populaci byla situace opačná. Rezistence k furantoinu 

klesla z 31% v roce 2008 na 22% v roce 2010. U dospělých došlo k narůstání rezistence 

také u kotrimoxazolu z 25% na 34%, u tetracyklinu z 18% na 28%, u ciprofloxacinu 

z 19% na 27%. V dětské populaci jsou hodnoty rezistencí k antibiotikům, s výjimkou jiţ 

zmíněného furantoinu, bez větších výkyvů (Graf 6,7,8). 

 Také u kmenů Klebsiella pneumoniae jsem zaznamenala multirezistentní kmeny 

s produkcí ESBL. V roce 2008 to bylo 4,2% v dospělé populaci a 1,7% v dětské 

populaci. V roce 2009 došlo k nárůstu na 9,7% u dospělých a 7,9% u dětí. V roce 2010 

bylo zastoupení těchto kmenů 7% u dospělé a 4,8% u dětské populace. Kmenů                

s hyperprodukcí cefalosporinázy bylo méně. U dospělých jsem zaznamenala 4,1% 

v roce 2008 a 2,8% v roce 2010 a u dětí 1,7% v roce 2008 a 2,6% v roce 2009. 
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    Graf 6. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Klebsiella pneumoniae v roce 2008 
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Graf 7. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Klebsiella pneumoniae v roce 2009 
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Graf 8. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Klebsiella pneumoniae v roce 2010 
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Proteus mirabilis 

Přirozeně rezistentní je k furantoinu a tetracyklinu. Výrazná je rezistence                  

u kotrimoxazolu, kde se u dospělé populace pohybovala od 49% do 51% a u dětské 

populace došlo k výraznému nárůstu z 30% v roce 2008 na 57% v roce 2009. 

Narůstající tendenci má i rezistence k ampicilinu u dětské populace z 30% na 37%,       

u dospělých se pohybovala od 38% do 41%. Rozdíl v rezistenci mezi analyzovanými 

populacemi u fluorochinolonů je výraznější neţ u předchozích kmenů. V dospělé 

populaci dosáhla hodnoty aţ 49% v roce 2008 u ofloxacinu a 44% u ciprofloxacinu. 

V dětské populaci se pohybovala u ofloxacinu v rozmezí 16-17% a v případě 

ciprofloxacinu dokonce klesla z 13% v roce 2008 na 7% v roce 2009 a v roce 2010 

nebyl zjištěna vůbec (Graf 9,10,11). 

Multirezistentní kmeny s produkcí ESBL jsem zaznamenala pouze u dospělé 

populace se vzrůstající tendencí  od 2,2% v roce 2008 do 5,1% v roce 2010. Kmeny 

s hyperprodukcí cefalosporinázy AmpC jsem zjistila pouze v dětské populaci 1,6% 

v roce 2008.  

 

 

Graf 9. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Proteus mirabilis v roce 2008 
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Graf 10. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Proteus mirabilis v roce 2009 
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Graf 11. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Proteus mirabilis v roce 2010 
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Enterococcus faecalis 

Je přirozeně rezistentní k sérovým koncentracím penicilinu při běţném perorálním 

dávkování. Velmi vysoké hodnoty rezistence jsem zjistila u erytromycinu a 

tetracyklinu u obou populacích. V roce 2009 byla rezistence k erytromycinu dokonce 

99% u dospělých a 90% u dětí. Na ampicilin a amoxicilin/kys. klavulanovou byly 

všechny kmeny citlivé. Také u furantoinu nebyla rezistence zjištěna, s výjimkou 1% 

hodnoty v roce 2008 u dospělé populace (Graf 12,13,14). 
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Graf 12. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Enterococcus faecalis v roce 2008 
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Graf 13. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Enterococcus faecalis v roce 2009 
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Graf 14. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Enterococcus faecalis v roce 2010 
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Streptococcus agalactiae 

V tomto případě jsem zaznamenala výraznou rezistenci u dětské populace                

u tetracyklinu, a to od 77% do 90%. U dospělých byla stabilní na hodnotě 82-83%.           

U erytromycinu měla vzrůstající charakter v dospělé populaci od 17% do 30%, u dětí 

zůstávala v rozmezí 22-25%. Ostatní testovaná antibiotika byla citlivá (Graf 15,16,17).  

 

 

Graf 15. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Streptococcus agalactiae v roce 2008 
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Graf 16. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Streptococcus agalactiae v roce 2009 
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Graf 17. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Streptococcus agalactiae v roce 2010 
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Staphylococcus saprophyticus 

U těchto kmenů jsme zjistili míru rezistence minimální. Nejvyšší rezistence byla      

u erytromycinu od 45% do 58% v obou populacích. U tetracyklinu v dospělé populaci 

klesla z 18% v roce 2008 na nulovou hodnotu v roce 2010. V dětské populaci                 

u penicilinu a ampicilinu dosáhla míra rezistence v roce 2008 22%. (Graf  18,19,20). 

 

Graf 18. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Staphylococcus saprophyticus v roce 

2008 
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Graf 19. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Staphylococcus saprophyticus v roce 

2009 
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Graf 20. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Staphylococcus saprophyticus v roce 

2010 

 

počet izolátů u dospělých=18

počet izolátů u dětí=44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PAM OXA AIN CLT ERY TET COT FUR

% dospělí

děti

 

 

 

 

Staphylococcus aureus 

Tyto kmeny tvoří malý soubor, který nelze statisticky hodnotit.  Jeho význam je ale 

epidemiologický, protoţe zachycuje frekvenci výskytu závaţných multirezistentních 

kmenů MRSA i mezi pacienty praktických lékařů. V roce 2009 jsme tyto kmeny 

dokonce identifikovali i v dětské populaci (Graf 21,22,23). 
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Graf 21. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Staphylococcus aureus v roce 2008 
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Graf 22. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Staphylococcus aureus v roce 2009 
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Graf 23. Rezistence k antimikrobiálním látkám u kmene Staphylococcus aureus v roce 2010 
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10.  Diskuze 

 

 

Podle konsensu pouţívání perorálních antimikrobiálních látek jsou u komunitních 

infekcí doporučovány antibiotika a chemoterapeutika ze skupin: 

 aminopeniciliny, 

 amoxicillin/kys. klavulanová, 

 cefalosporiny I., případně II. generace, 

 kotrimoxazol, 

 fluorochinolony, 

 nitrofurany [1]. 

Cílem této bakalářské práce bylo ověřit stav rezistence nejběţnějších bakteriálních 

původců komunitních močových infekcí v okrese Karviná v období od 1.1.2008          

do 31.12.2010. Analýzu stavu rezistence jsem provedla zvlášť pro skupinu populace 

dětských pacientů (0-19 let) a zvlášť pro skupinu dospělých pacientů u těchto 

bakteriálních původců: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 

Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus              

a Staphylococcus aureus. 

Ampicilin 

Naprostou citlivost k ampicilinu jsem zaznamenala u kmenů Enterococcus faecalis    

a Streptococcus agalactiae. Nejmenší rezistenci jsem dále zjistila u kmenů 

Staphylococcus saprophyticus, kde se hodnoty pohybovaly od 7% do 22% u dětské 

populace a 6% u dospělé populace. Kmeny Escherichia coli (42-51%) i Proteus 

mirabilis (30-41%) vykazovaly rezistenci k ampicilinu téměř shodnou v obou 

populacích. 100% hodnoty měly jen přirozeně rezistentní kmeny Klebsiella 

pneumoniae. 

Amoxicillin/kyselina klavulanová 

Ke kombinaci těchto dvou sloţek byly neomezeně citlivé kmeny Enterococcus 

faecalis, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus a Staphylococcus 

aureus s výjimkou MRSA kmenů. Také u gramnegativních bakterií byla rezistence 

poměrně nízká u obou populací. Nejvyšší jsem zjistila u kmenů Klebsiella pneumoniae, 

kde se v populaci dospělých pohybovala v rozmezí 16-21% a v populaci dětí 10-16%. 
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Kmeny Escherichia coli a Proteus mirabilis byly opět dobře citlivé. Rezistenci jsem 

zaznamenala do 5% v populaci dětí a do 9% u dospělých pacientů. 

Cefalotin 

K tomuto cefalosporinovému antibiotiku I. generace jsou citlivé všechny kmeny 

Staphylococcus saprophyticus a Staphylococcus aureus s výjimkou MRSA kmenů.  

Kmeny Klebsiella pneumoniae vykazovaly rezistenci do 19% v dospělé a do 16%         

v dětské populaci. U kmenů Escherichia coli a Proteus mirabilis nepřesáhla míra 

rezistence 12% u dospělých a 7% u dětí. 

Kotrimoxazol 

Minimální rezistenci (do 6%) jsem zjistila u kmenů Staphylococcus saprophyticus     

u obou populací. Kmeny gramnegativních bakterií mají rezistenci ke kotrimoxazolu 

poněkud vyšší. U kmenů Escherichia coli se pohybovala v rozmezí 24-28% u dětí i 

dospělých. Rozdíl mezi analyzovanými populacemi jsem zaznamenala u kmenů 

Klebsiella pneumoniae. U dětí se hodnoty pohybovaly od 18% do 20% a u dospělých     

od 25% do 34%. Nejvyšší rezistenci jsem zjistila u kmenů Proteus mirabilis, od 30%        

do 57% v populaci dětí a do 51% u dospělých. 

Nitrofurantoin 

K furantoinu byly citlivé všechny grampozitivní kmeny v tomto souboru, 

s výjimkou 1 kmene Enterococcus faecalis v dospělé populaci v roce 2008. Velmi 

dobré výsledky měly i kmeny Escherichia coli, kde se rezistence pohybovala do 2%. 

Podstatně rezistentnější byly kmeny Klebsiella pneumoniae, kde byly navíc i rozdíly 

mezi populacemi. U dospělých rezistence během testovaného období stoupla ze 33%    

na 42%, u dětské populace rezistence pro změnu klesla ze 31% na 22%. Přirozeně 

rezistentní byly všechny kmeny Proteus mirabilis.  

Fluorochinolony 

V dospělé populaci jsem nejvyšší míru rezistence zaznamenala u kmenů Proteus 

mirabilis. V případě ofloxacinu se pohybovala v rozmezí 37-49% a v případě 

ciprofloxacinu 26-44%. Kmeny Klebsiella pneumoniae byly citlivější. Hodnoty 

rezistence byly u ofloxacinu od 24% do 27% a u ciprofloxacinu od 19% do 27%. 

Nejcitlivější z analyzovaných gramnegativních bakterií byly kmeny Escherichia coli, 

u ofloxacinu do 23% a u ciprofloxacinu do 19%. 

Pro dosud nevyjasněné působení na vyvíjející se pohybový aparát dětí, případně 

další neţádoucí účinky, platí pro všechny chinolony kontraindikace pouţití do 18 let 

věku [19]. I přesto jsem zjistila rezistenci k fluorochinolonům i v dětské populaci           
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u analyzovaných gramnegativních bakterií. U kmenů Escherichia coli měla rezistence 

k ofloxacinu mírně vzrůstající tendenci z 8% na 11%, rezistence k ciprofloxacinu 

kolísala v rozmezí 2-5%. Kmeny Klebsiella pneumoniae vykazovaly hodnoty do 11%    

u ofloxacinu i ciprofloxacinu. Nejvyšší rezistenci jsem zjistila u kmenů Proteus 

mirabilis. V případě ofloxacinu byla míra rezistence do 17%, u ciprofloxacinu měla 

klesající tendenci z 13% a v roce 2010 jsme nezjistili dokonce ţádný kmen rezistentní 

k tomuto antibiotiku. 

Erytromycin 

U grampozitivních koků je rezistence k tomuto antibiotiku poměrně vysoká.            

U kmenů Enterococcus faecalis se pohybovala v rozmezí 81-99% u dospělých pacientů 

a 70-90% v dětských pacientů a obou skupin má vzestupný trend. Totéţ platí i             

pro kmeny Streptococcus agalactiae u dospělé populace, kdy vzrostla ze 17% na 30%    

a  u dětí kolísala mezi 22-25%. Kmeny Staphylococcus saprophyticus nevykazovaly 

rozdíly v rezistenci mezi populacemi a hodnoty se pohybovaly od 45% do 58%. 

Tetracyklin 

Toto antibiotikum je kontraindikováno pro děti do 8 let [20]. I přesto míra rezistence 

byla téměř shodná jako u dospělé populace. Tetracyklin sice není doporučován              

pro léčbu močových infekcí, ale můţe být alternativou u alergických pacientů nebo 

v případě, kde rozsáhlé spektrum rezistence neumoţní podání jiných antibiotik. Zjistila 

jsem, ţe 24-30% kmenů Escherichia coli bylo rezistentních k tetracyklinu v obou 

populacích. Vzrůstající trend byl zřejmý u kmenů Klebsiella pneumoniae u dospělých 

z 18% na 28%, u dětí byl v rozmezí 22-24%. Kmeny Proteus mirabilis potvrdily 

přirozenou rezistenci k tomuto antibiotiku. Z grampozitivních koků měly nejvyšší míru 

rezistence kmeny Enterococcus faecalis. Pohybovala se v rozmezí 81-93% u dospělých, 

u dětí vzrostla ze 70% na 90%. V případě kmenů Streptococcus agalactiae bylo 

v dospělé populaci rezistentních aţ 83% kmenů a dětské populaci kolísaly hodnoty mezi 

77-90%. Kmeny Staphylococcus saprophyticus byly k tetracyklinu nejcitlivější.  

Hodnoty rezistence byly u dětí do 12% a u dospělých dokonce klesly z 18% v roce 2008 

na nulu, kdy všechny kmeny byly v roce 2010 citlivé na tetracyklin. 

 

 Výskyt multirezistentních kmenů 

U izolovaných kmenů gramnegativních bakterií jsem taky analyzovala výskyt 

multirezistentních kmenů s produkcí ESBL a hyperprodukcí betalaktamázy typu AmpC. 

Tyto kmeny jsem zjistila v obou populacích. Celkem jsme identifikovali za období 
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2008-2010 u ambulantních pacientů v dospělé populaci 48 kmenů ESBL a 6 kmenů 

s hyperprodukcí cefalosporinázy AmpC. Z toho bylo 34 ESBL kmenů prvním záchytem 

v naší laboratoři, ale z přehledu ostatních laboratorních bakteriologických vyšetření 

jsem zjistila, ţe 41% těchto pacientů bylo v minulosti hospitalizováno v lůţkových 

zdravotnických zařízeních v našem okrese. U 14 kmenů se jednalo o opakované nálezy, 

kde se mi u 13 podařilo zjistit souvislost s hospitalizací a k prvnímu záchytu došlo jiţ 

v lůţkových zdravotnických zařízeních. Také v dětské populaci jsme identifikovali 17 

kmenů ESBL a 8 kmenů s hyperprodukcí cefalosporinázy AmpC. U všech kmenů se 

jednalo o první záchyty v naší laboratoři. Souvislost s hospitalizací v lůţkových 

zařízeních v našem okrese jsem zjistila u 29% pacientů. 

Nemohu také opomenout výskyt 8 methicillin-rezistentních kmenů Staphylococcus 

aureus vyskytujících se ve shodném počtu v obou populacích. 

Procentuální zastoupení těchto epidemiologicky závaţných kmenů v jednotlivých 

letech sledovaného období je uvedeno v příloze 4. 

 

Jak je zřejmé jiţ z výše uvedených výsledků, pokusila jsem se porovnat stav 

rezistence v dětské a dospělé populaci. Nejvýraznější rozdíl ve stavu rezistence byl 

zjištěn u fluorochinolonů, kdy v dětské populaci bylo zastoupení rezistentních kmenů 

k fluorochinolonům niţší neţ v populaci dospělých pacientů. Zajímavým zjištěním byla 

i shoda obou populací ve stavu rezistence u kmenů Escherichia coli, s výjimkou 

fluorochinolonů, Enterococcus faecalis a Streptococcus agalactiae.   
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11.  Závěr 

 

 

 Cílem této bakalářské práce byla analýza stavu a vývoje rezistence k perorálním 

antibakteriálním látkám u vybraných nejčastějších původců močových infekcí 

izolovaných z močí dětí a dorostu léčených v ambulancích praktických pediatrů a 

z močí  dospělých pacientů léčených v ambulancích praktických lékařů v okrese 

Karviná v letech 2008-2010.   

 

 Dosaţené výsledky lze shrnout do následujících bodů: 

1. Bez ohledu na věk pacientů praktických lékařů v okrese Karviná patří 

k nejčastějším původcům močových infekcí z čeledi Enterobacteriaceae kmeny 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Proteus  mirabilis.   

Stav rezistence na většinu sledovaných antimikrobiálních preparátů, zejména však    

na ampicilin, kotrimoxazol, případně i tetracyklin, se stal limitujícím faktorem, 

který významně omezuje pouţívání těchto antibakteriálních látek v léčbě 

močových infekcí  způsobených výše uvedenými bakteriálními původci.  

Mnohem lepší pozici vzhledem k nejniţšímu stavu zjištěné rezistence zaujímá 

nitrofurantoin, amocixilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou, cefalosporiny I. 

generace a částečně i ciprofloxacin, který má klinické vyuţití jen  u dospělé 

populace. Výjimkou jsou ale kmeny Proteus mirabilis a Klebsiella pneumonie. 

 

2. Ve skupině grampozitivních původců - Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis je výběr vhodných antibiotik     

pro léčbu limitován  nejen určitou mírou získané rezistence, ale i druhově 

specifickou primární  přirozenou rezistencí k určitým antibakteriálním látkám. 

Nejvyšší stav získané rezistence byl zjištěn u Enterococcus faecalis na tetracyklin                        

a erytromycin. K lékům volby, ampicilinu nebo amoxicilinu s kys. klavulanovou, 

rezistence nebyla zjištěna. 

U souborů kmenů Streptococcus agalactiae lze konstatovat  trvale dobrou citlivost       

k penicilinu, ampicilinu a cefalosporinům I. generace. Pouţití makrolidů je však 

limitováno poměrně vysokým stavem rezistence.  

Staphylococcus saprophyticus vykazuje nejvyšší stav rezistence k erytromycinu a 

tetracyklinu. Citlivost k  cefalosporinům I. generace a inhibitorem chráněným 
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aminopenicilinům byla zachována. Všechny izoláty sledovaných grampozitivních 

druhů byly dobře citlivé k nitrofurantoinu s výjimkou ojedinělé rezistence              

u Enterococcus faecalis.   

 

3. Výsledky sledování bakteriální rezistence v průběhu tříletého období potvrdily      

u sledovaných původců močových infekcí určitou ustálenost. Nebyl zaznamenán 

významný nepříznivým trend ve vývoji rezistence. Pozoruhodný je téměř shodný 

stav rezistence kmenů Escherichia coli v populaci dětí a dorostu a v populaci 

dospělých. Výjimkou je rezistence k fluorochinolonům, která je u populace dětí a 

dorostu  niţší neţ u dospělých pacientů.  

 

4. Jediným nepříznivým zjištěním je výskyt klinicky a epidemiologicky závaţných, 

multirezistentních kmenů Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae s produkcí 

ESBL. Jejich výskyt byl zatím nízký, u dospělých činil v případě Escherichia coli 

0,7-3,2% a v případě Klebsiella pneumoniae 4,2-9,7%. Tyto závaţné kmeny byly 

zjištěny nejen u dospělých, ale i u dětí. Epidemiologickým šetřením ve většině 

případů byla prokázána souvislost s hospitalizací pacienta.  

Kromě tohoto nepříznivého jevu jsme z močí pacientů v obou sledovaných 

skupinách zachytili v ojedinělých případech výskyt multirezistentních kmenů         

s hyperprodukcí betalaktamázy typu AmpC. 

 

 S určitými výjimkami je současný stav bakteriální rezistence nejčastějších  původců   

močových infekcí  pacientů praktických lékařů  natolik závaţný, ţe v současné době 

není vhodné podávat antibiotika a chemoterapeutika bez laboratorního vyšetření moče, 

identifikace původů  a současně i testování citlivosti k antimikrobiálním látkám.   
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Příloha 1. 

 

Podrobný přehled identifikovaných kmenů v období 2008-2009 

 

 

Identifikované kmeny Ambulance praktického 

lékaře pro dopělé 

Ambulance praktického 

lékaře pro děti a dorost 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Acinetobacter baumanii 1  1 1 1  

Acinetobacter sp. 9 8 8 11 9 4 

Citrobacter freundii 1      

Citrobacter sp. 5 3 2 3 5 2 

Enterobacter aerogenes   1 1   

Enterobacter asburiae   1    

Enterobacter cloacae 1  1 2 1 2 

Enterobacter sp. 8 12 20 15 24 21 

Escherichia coli 632 561 537 664 647 635 

Klebsiella oxytoca 5 8 6 23 27 15 

Klebsiella pneumoniae 72 62 71 59 38 41 

Morganella morganii 5 13 4 21 10 18 

Proteus mirabilis 42 46 39 63 61 43 

Proteus vulgaris 3 3  2 1 3 

Providencia stuartii 1 1 1    

Pseudomonas aeruginosa 7 1 2 12 14 11 

Pseudomonas putida      1 

Pseudomonas sp.   1    

Serratia marcescens 1   2 2 3 

Serratia sp. 1    1  

Stenotrophomonas 

maltophilia 

  1 1 1  

Corynebacterium sp. 1 1 2  3 2 

Enterococcus faecalis 75 77 60 127 108 131 

Enterococcus faecium 1      

Haemophilus influanzae    1 5 2 

Staphylococcus aureus 1 8 10 13 22 21 

Staphylococcus 

saprophyticus 

11 19 18 37 49 44 

Staphylococcus sp. 

koaguláza-negat. 

11 7 5 18 18 9 

Streptococcus agalactiae 54 66 77 48 59 47 

Streptococcus pnemoniae      4 

Streptococcus pygenes  1 1 3 5 5 

Streptococcus sp.-viridující 5 16 21 20 10 32 

Candida albicans  10 12  6 9 

Candida glabrata  8 7  2  

Candida kefyr      1 

Candida krusei  5 7  1  

Candida lusitaniae  0 2    

Candida parapsilosis   1    
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Identifikované kmeny Ambulance praktického 

lékaře pro dopělé 

Ambulance praktického 

lékaře pro děti a dorost 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Candida tropicalis  1     

Rhodotulla sp.   1    

Sacharomyces cerevisiae  1    1 
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Příloha 2. 

 

Hraniční inhibiční zóny pro citlivé kmeny i diskové difúzní metody 
 

 

Hraniční inhibiční zóny (IZ) testovaných antibiotik  pro citlivé kmeny a přípustné rozmezí IZ  

(v mm) kontrolních referenčních kmenů 

Escherichia  coli   CCM 3954   (ATCC 25922) 
Pseudomonas aeruginosa  CCM 3955  (ATCC 27853) 

Escherichia coli    CCM 4225   (ATCC 35218) 

 

 
 

Antibiotikum 

 

Zkratky 

Hraniční inhibiční 

zóny 

pro citlivé kmeny 

v mm  

Esch. coli 

CCM 3954 

(ATCC 25922) 

Ps. aeruginosa 

CCM 3955 

(ATCC 27853) 

Esch. coli 

CCM 4225 

(ATCC 35218) 

Ampicilin  10 µg AMP >=17 16 - 22 -  
Amoxicilin /klav. 20/10 µg AMC >=18 - - 18 - 22 

Cefalotin  30ug  CLT >=18 15 - 21 -  
Kotrimoxazol 25 µg  COT >=16 24 - 32 -  
Nalidixinová kys. 30ug  NAL >=19 22 - 28 -  
Nitrofurantoin 300ug FUR >=17 20 - 25 -  
 

 

 

Hraniční inhibiční zóny (IZ) antibiotik  pro citlivé kmeny a přípustné rozmezí IZ  (v mm) 

kontrolního referenčního kmene  

Staphylococcus aureus  CCM 3953   (ATCC 25923) 

 

 
 

Antibiotikum 

 

       Zkratky  

Hraniční inhibiční 

zóny 

pro citlivé kmeny 

v mm 

 

Staph. aureus  CCM 3953 

(ATCC 29213) 

Amoxicilin / klav. 20/10 µg AMC >=20 28 - 36 

Erytromycin  15ug ERY >=23 22 - 30 

Kotrimoxazol  25 µg COT >=16 24- 32 

Nitrofurantoin  300ug FUR >=17 18- 22 

Oxacilin  1 µg OXA >=13 18- 24 

Penicilin  10 j PEN >=29 26- 37 

Tetracyklin  30ug TET >=19 24- 30 

Cefalotin 30 ug CLT >=18 29-37 
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Hraniční inhibiční zóny (IZ) antibiotik  pro citlivé kmeny a přípustné rozmezí IZ ( v mm) 

kontrolních referenčních kmenů  

Enterococcus  faecalis   CCM 4224  (ATCC 29212) 

Enterococcus faecalis    CCM 4647  (ATCC 51299) 
Staphylococcus aureus  CCM 3953  (ATCC 25923) 

 

 
 

Antibiotikum 

 

     Zkratky  

Hraniční 

inhibiční zóny 

pro citlivé kmeny 

v mm 

E. faecalis 

CCM 4224 

(ATCC 29212) 

E. faecalis 

CCM 4647 

(ATCC 51299) 

Staph. aureus  

CCM 3953    

(ATCC 25923) 

 

Ampicilin  10ug AMP >=17 - - 27- 35 

Erytromycin  15ug ERY >=21 -  22- 30 

Nitrofurantoin  300ug FUR >=17 -  18- 22 

Tetracyklin  30 µg TET >=19 - - 24 -30 

 

 

Hraniční inhibiční zóny (IZ) antibiotik  pro citlivé kmeny a přípustné rozmezí IZ (v mm) 

kontrolního referenčního kmene 

Streptococcus pneumoniae   CCM 4501  (ATCC 49619) 
 

 
 

Antibiotikum 

 

      Zkratky  

 

Hraniční inhibiční 

zóny 

pro citlivé kmeny 

v mm 

 

Streptococcus pneumoniae 

CCM 4501 

(ATCC 49619) 

 

 
Staph. aureus  

 CCM 3953   

 (ATCC 29213) 

 

Erytromycin  15ug ERY >=21 25 - 30  

Penicilin  10j  PEN >=35 

>=28 /* 

24 - 30  

Tetracyklin  30 µg TET >=23 27 - 31  

Ampicilin 10ug AMP >=26 /*   
Nitrofurantoin FUR >=17   

 

 
/* platí pro močové infekce u Streptococcus sp., s výjimkou Streptococcus pneumoniae 
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Příloha 3. 

 

Podrobný přehled rezistence analyzovaných bakteriálních patogenů  

 

Escherichia coli  - 2008 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 296 47 632 310 47 664 

AIN 61 10 632 35 5 664 

COT 164 26 632 169 25 664 

FUR 6 1 632 6 1 664 

TET 173 27 632 171 26 664 

CLT 75 12 632 49 7 664 

OFL 148 23 632 56 8 664 

CIP 118 19 632 35 5 664 

 

Escherichia coli  - 2009 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 236 42 561 333 51 647 

AIN 53 9 561 45 7 647 

COT 157 28 561 167 26 647 

FUR 9 2 561 4 1 647 

TET 170 30 561 170 26 647 

CLT 49 9 561 46 7 647 

OFL 125 22 561 57 9 647 

CIP 88 16 561 12 2 647 

 

Escherichia coli  - 2010 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 249 46 537 277 44 635 

AIN 34 6 537 40 6 635 

COT 145 27 537 152 24 635 

FUR 8 1 537 5 1 635 

TET 135 25 537 151 24 635 

CLT 29 5 537 31 5 635 

OFL 107 20 537 67 11 635 

CIP 78 15 537 26 4 635 
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Klebsiella pneumoniae  - 2008 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 72 100 72 59 100 59 

AIN 15 21 72 7 12 59 

COT 18 25 72 12 20 59 

FUR 24 33 72 18 31 59 

TET 13 18 72 14 24 59 

CLT 14 19 72 8 14 59 

OFL 19 26 72 6 10 59 

CIP 14 19 72 4 7 59 

 

Klebsiella pneumoniae  - 2009 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 62 100 62 38 100 38 

AIN 10 16 62 6 16 38 

COT 21 34 62 7 18 38 

FUR 23 37 62 10 26 38 

TET 16 26 62 9 24 38 

CLT 11 18 62 6 16 38 

OFL 15 24 62 4 11 38 

CIP 13 21 62 4 11 38 

 

Klebsiella pneumoniae  - 2010 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 71 100 71 41 100 41 

AIN 14 20 71 4 10 41 

COT 24 34 71 8 20 41 

FUR 30 42 71 9 22 41 

TET 20 28 71 9 22 41 

CLT 13 18 71 5 12 41 

OFL 19 27 71 4 10 41 

CIP 19 27 71 4 10 41 
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Proteus mirabilis  - 2008 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 17 38 45 19 30 63 

AIN 0 0 45 3 5 63 

COT 23 51 45 19 30 63 

FUR 45 100 45 63 100 63 

TET 45 100 45 63 100 63 

CLT 2 4 45 3 5 63 

OFL 22 49 45 11 17 63 

CIP 20 44 45 8 13 63 

 

Proteus mirabilis  - 2009 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 19 41 46 22 36 61 

AIN 4 9 46 2 3 61 

COT 23 50 46 35 57 61 

FUR 46 100 46 61 100 61 

TET 46 100 46 61 100 61 

CLT 5 11 46 2 3 61 

OFL 17 37 46 10 16 61 

CIP 12 26 46 4 7 61 

 

Proteus mirabilis  - 2010 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

AMP 16 41 39 16 37 43 

AIN 3 8 39 0 0 43 

COT 19 49 39 23 53 43 

FUR 39 100 39 43 100 43 

TET 39 100 39 43 100 43 

CLT 2 5 39 0 0 43 

OFL 17 44 39 7 16 43 

CIP 13 33 39 0 0 43 
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Enterococcus faecalis  - 2008 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PEN 75 100 75 127 100 127 

AMP 0 0 75 0 0 127 

AIN 0 0 75 0 0 127 

ERY 61 81 75 89 70 127 

TET 63 84 75 94 74 127 

FUR 1 1 75 0 0 127 

 

Enterococcus faecalis  - 2009 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PEN 77 100 77 108 100 108 

AMP 0 0 77 0 0 108 

AIN 0 0 77 0 0 108 

ERY 76 99 77 97 90 108 

TET 60 78 77 87 81 108 

FUR 0 0 77 0 0 108 

 

Enterococcus faecalis  - 2010 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PEN 60 100 60 131 100 131 

AMP 0 0 60 0 0 131 

AIN 0 0 60 0 0 131 

ERY 56 93 60 118 90 131 

TET 47 78 60 94 72 131 

FUR 0 0 60 0 0 131 
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Streptococcus agalactiae  - 2008 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PEN 0 0 54 0 0 48 

AMP 0 0 54 0 0 48 

AIN 0 0 54 0 0 48 

ERY 9 17 54 12 25 48 

TET 45 83 54 37 77 48 

FUR 0 0 54 0 0 48 

 

Streptococcus agalactiae  - 2009 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PEN 0 0 66 0 0 59 

AMP 0 0 66 0 0 59 

AIN 0 0 66 0 0 59 

ERY 16 24 66 13 22 59 

TET 55 83 66 53 90 59 

FUR 0 0 66 0 0 59 

 

Streptococcus agalactiae  - 2010 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PEN 0 0 77 0 0 47 

AMP 0 0 77 0 0 47 

AIN 0 0 77 0 0 47 

ERY 23 30 77 11 23 47 

TET 63 82 77 37 79 47 

FUR 0 0 77 0 0 47 
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Staphylococcus aureus  - 2008 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PAM 1 100 1 7 54 13 

OXA 0 0 1 0 0 13 

AIN 0 0 1 0 0 13 

CLT 0 0 1 0 0 13 

TET 0 0 1 2 15 13 

ERY 0 0 1 3 23 13 

COT 0 0 1 0 0 13 

FUR 0 0 1 0 0 13 

 

Staphylococcus aureus  - 2009 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PAM 6 75 8 20 91 22 

OXA 2 25 8 4 18 22 

AIN 2 25 8 4 18 22 

CLT 2 25 8 4 18 22 

TET 0 0 8 1 5 22 

ERY 2 25 8 6 18 22 

COT 0 0 8 1 5 22 

FUR 0 0 8 0 0 22 

 

Staphylococcus aureus  - 2010 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PAM 6 60 10 17 81 21 

OXA 2 20 10 0 0 21 

AIN 2 20 10 0 0 21 

CLT 2 20 10 0 0 21 

TET 1 10 10 3 14 21 

ERY 4 40 10 8 36 21 

COT 1 10 10 0 0 21 

FUR 0 0 10 0 0 21 
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Staphylococcus saprophyticus  - 2008 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PAM 0 0 11 8 22 37 

OXA 0 0 11 1 3 37 

AIN 0 0 11 0 0 37 

CLT 0 0 11 0 0 37 

TET 2 18 11 3 8 37 

ERY 5 45 11 17 46 37 

COT 0 0 11 0 0 37 

FUR 0 0 11 0 0 37 

 

Staphylococcus saprophyticus – 2009 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PAM 0 0 19 2 4 49 

OXA 0 0 19 0 0 49 

AIN 0 0 19 0 0 49 

CLT 0 0 19 0 0 49 

TET 3 16 19 6 12 49 

ERY 11 58 19 27 55 49 

COT 1 5 19 3 6 49 

FUR 0 0 19 0 0 49 

 

Staphylococcus saprophyticus – 2010 

 populace dospělých populace dětí 

 rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

rezistence 

abs. počet 

rezistence 

% 

počet 

izolátů 

PAM 1 6 18 3 7 44 

OXA 0 0 18 0 0 44 

AIN 0 0 18 0 0 44 

CLT 0 0 18 0 0 44 

TET 0 0 18 5 11 44 

ERY 9 50 18 24 55 44 

COT 1 6 18 1 2 44 

FUR 0 0 18 0 0 44 
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Příloha 4. 

 

Přehled multirezistentních kmenů gramnegativních bakterií v období 2008-2010 

Populace dospělých 

 

 

 

2008 

kmeny s produkcí ESBL kmeny s hyperprodukcí 

betalaktamázy typu AmpC  

abs. 

počet 

% počet 

izolátů 

abs. 

Počet 

% počet 

izolátů 

Escherichia coli 20 3,2 632 2 0,3 632 

Klebsiella 

pneumoniae 

3 4,2 72 3 401 72 

Proteus mirabilis 1 2,2 45 0 0 45 

 

2009 

 

Escherichia coli 5 0,9 561 0 0 561 

Klebsiella 

pneumoniae 

6 9,7 62 0 0 62 

Proteus mirabilis 2 4,3 46 0 0 46 

 

2010 

 

Escherichia coli 4 0,7 537 1 0,2 537 

Klebsiella 

pneumoniae 

5 7 71 2 2,8 71 

Proteus mirabilis 2 5,1 39 0 0 39 

 

Populace dětí 

 

 

 

2008 

kmeny s produkcí ESBL kmeny s hyperprodukcí 

betalaktamázy typu AmpC  

abs. 

počet 

% počet 

izolátů 

abs. 

Počet 

% počet 

izolátů 

Escherichia coli 4 0,6 664 2 0,3 664 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 1,7 59 1 1,7 59 

Proteus mirabilis 0 0 63 1 1,6 63 

 

2009 

 

Escherichia coli 2 0,3 647 1 0,2 647 

Klebsiella 

pneumoniae 

3 7,9 38 1 2,6 38 

Proteus mirabilis 0 0 61 0 0 61 

 

2010 

 

Escherichia coli 7 1,1 635 1 0,2 635 

Klebsiella 

pneumoniae 

2 4,8 41 0 0 41 

Proteus mirabilis 0 0 43 0 0 43 

 


