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Abstrakt 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra sociální a klinické farmacie 

 

Název diplomové práce: Analýza samoléčení antibiotiky v Kaliningradské oblasti – pilotní 

studie 

Student: Kira Matveicheva 

Školitel: prof. PharmDr. Jiří Vlček, Ph.D. 

Konzultant: Tatiana Belkina, Ph.D. 

 

Cíle: V teoretické části se zaměřím na samoléčení antibiotiky, včetně jeho příčin a důsledků, a 

problematiku spojenou se vznikem antibiotické rezistence. Cílem praktické části je 

analyzovat pravděpodobnost samoléčby antibiotiky a faktory, které ho ovlivňují 

v Kaliningradské oblasti. 

Metody: Daná studie probíhala mezi farmaceuty a farmaceutickými asistenty v červenci a 

srpnu 2015 v Kalinigradské oblasti v Rusku. Teoretická část obsahuje literární rešerši na 

téma samoléčení antibiotiky a antibioticka rezistence za použití informačního zdroje 

PubMed. Klíčová slova používána k vyhledávaní byla: "self-medication; antibiotics use; 

antimicrobial resistance". V praktické části byl použit dotazník pro posouzení ochoty 

farmaceutů/farmaceutických asistentů poskytnout antibiotikum bez lékářského předpisu a 

zjistit příčiny samoléčení antibiotiky pacienty. 

Výsledky: Bylo vyplněno 80 dotazníků, response rate tvořil 70%,dotazovaná skupina se 

skládala z 16 (20%) farmaceutů a 64 (80%) farmaceutických asistentů. Z 80 respondentů 69 

(86%) uvedlo, že vydávají antibiotika bez lékařského předpisu. Byla provedena analýza 

odpovědí k věku, vzdělávaní a pracovní zkušenosti respondetů. Nejčastější příčinou pro 

výdej antibiotik sloužili infekce dýchacích cest (35% a 30%). Hlavním důvodem pro výdej 

antibiotik ve skupině farmaceutů byla snaha zabránit samoléčení pacienta 9 (43%), když ve 

skupině farmaceutických asistentů byl ten fakt, ža pacient užíval dříve dané antibiotikum 29 

(34%). 

Závěry: Daná studie ukazuje, že výdej antibiotik bez lékařského předpisu je běžnou praxí 

farmaceutů a farmaceutických asistentů v Kaliningradské oblasti. Proto samoléčení 

antibiotiky je relativně častým problémem v této oblasti. 
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Title of diploma thesis: The analysis of self-medication with antibiotics in Kaliningrad region 

– pilote study 

Student: Kira Matveicheva 
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Objectives: In the theoretical part, I will focus on the self-medication with antibiotics, 

including its causes and consequences, and the problems associated with the emergence of 

antibiotic resistance. The aim of the practical part is to analyze the probability and reasons of 

self-medication with antibiotics in the Kaliningrad region. 

Methods: A study was conducted from July-August 2015 of community pharmacists and 

pharmaceutical assistants in Kaliningrad region, Russia. The theoretical part contains a 

literature research about self-medication with antibiotics and antibiotic resistance which was 

performed through using PubMed. The main keywords which were used were: "self-

medication; antibiotics use; antimicrobial resistance". In practical part was used a self-

administered questinnaire to assess antibiotic dispensing without a medical prescription by 

pharmacists/ pharmaceutical assistants  and causes of self-medication practices. 

Results: Eighty questionnaires were completed, with a response rate of 70%, consisting of 16 

(20%) pharmacists and 64 (80%) pharmaceutical assistants. Of the total of 80 participants 

who completed the questionnaire, 69 (86%) dispense antibiotics without a medical 

prescription. Characteristics such as age, education and experience were related to antibiotic 

dispensing without a medical prescription. Antibiotics were mostly used to self-medication 

respiratory tract infections (35% and 30% ). The main reason for dispense antibiotics in a 

group of pharmacists was to avoid self-medication with antibiotics 9 (43%) and in a group of 

pharmaceutical assistants was based on a previous experience indicating that these patients 

29 (34%). 

Conclusions: This study confirms that dispensing antibiotics  without a medical prescription is 

a common practice among pharmacists and pharmaceutical assistants in Kaliningrad region. 

Therefore self-medication with antibiotics is an relatively frequent problem in this region. 
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1 Úvod 
 

Daná pilotní studie se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické, které souvísejí se 

samoléčením antibiotiky a vznikem bakteriální rezistence. V teoretické části se budu zabývat 

problematikou samoléčby antibiotiky a jejími důsledky. Dále se zaměřím na neracionální 

používání antibiotik, mechanizmy vzniku a příčiny antibiotické rezistence, diagnostické metody 

používané k její detekci. 

Hlavním úkolem praktické části této pilotní studie bude sběr údajů od lékárníků a 

farmaceutických asistentů v západní části Ruska s cílem posoudit jejich ochotu poskytnout 

pacientovi antibiotikum bez lékařského předpisu. Následně zjistit důvody a posoudit 

pravděpodobnost samoléčení a faktory, které ho ovlivňují v Kaliningradské oblasti. Tohoto bylo 

dosaženo za použití dotazníku na celkem 80 lékárníků. Osobní údaje, informace týkající se 

znalostí a postoje lékárníků ohledně používání antibiotik a základních principů jejich vydání 

byly shromážděny a zanalyzovány. Získaná data poskytnou představu o tom, jak dobře jsou 

lékárníci v Rusku informováni o vhodném užívání antibiotik a jejich vedlejších účincích.  
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2 Teoretická část - Samoléčení antibiotiky 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Antibiotika 

Antibiotika lze jednoznačně považovat za jeden z nejdůležitějších objevů v historii 

moderní medicíny. Ačkoliv se název antibiotikum z řečtiny překládá jako "proti životu", 

antibiotika zachránila miliony životů na celém světě. Antibiotikum, tak jak je známe dnes, je 

přirozená látka vytvořená jedním mikroorganismem, která inhibuje jiný mikroorganismus [1]. 

V současné době původní pojem antibiotika zahrnuje nejen látky přírodního, ale i chemického 

původu (chemoterapeutika), které působí proti bakteriím, některé fungují proti houbám a 

parazitickým prvokům, ale neúčinkují při onemocnění viry. Antibiotika lze na základě účinku 

rozdělit na bakteriostaticky (reverzibilně zabraňují dalšímu růstu a množení mikroorganismů) 

nebo baktericidně působící (ireverzibilně zabíjí mikrobiální buňku). Nejvýznamnější vlastností 

antibiotik je selektivita jejich účinku. Selektivitou se rozumí schopnost antibiotik působit pouze 

na patogenní mikroorganismy, které jsou pro člověka, zvířata nebo rostliny škodlivé, s minimální 

toxicitou pro pacienta. Se selektivitou se úzce souvisí pojem citlivost antibiotik, která mohou být 

úzkospektrá, účinná pouze proti menšímu spektru bakterií, a širokospektrá, působící proti celé 

řadě bakterií. Hlavní cíle antibakteriálního účinku jsou: syntéza buněčné stěny, syntéza 

nukleových kyselin (zde se někdy jako zvláštní cíl vyčleňuje replikace DNA), funkce buněčné 

membrány, syntéza bílkovin, tradičně se jako zvláštní skupina berou antimetabolity působící na 

základě kompetitivní inhibice [2].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1. Mechanismus účinku antimikrobiálních látek. 
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2.1.2 Samoléčení antibiotiky 
 

Dnes dostáváme léky od lékárníka na základě lékařského předpisu. Lékař a lékárník  

společně zajišťují podávání léků pacientovi. V některých zemích však lze některé léky získat 

rovnou bez receptu, což narušilo vztah obou profesí a podpořilo samoléčbu [1]. Samoléčení lze 

definovat jako léčení lehkých zdravotních obtíží prostřednictvím volně prodejných léčiv, které 

jsou dostupné bez receptu a jejich výběru nepředchází návštěva lékaře [3]. Lidé ve snaze o 

rychlou úlevu od příznaků nemoci zneužívají OTC (Over-the-counter medicinal products) léčiva, 

která jsou dostupná a relativně levná. Tak je tomu i s antibiotiky.   

Vyhláška N578 Ministerstva zdravotnictví obsahuje seznam léčiv, která se v Rusku 

vydávají bez lékařského předpisu [4]. Antibiotika nejsou oficiálně uvedeny na tomto seznamu. 

Nicméně, celostátnímu užití této vyhlášky čelí některé překážky a lidé mohou nakupovat 

antibiotika bez předpisu ve většině státních a veřejných lékáren [5]. V důsledku vysoké 

dostupnosti antibakteriálních látek dochází k samoléčbě prostřednictvím antibiotik až jejich 

zneužívání, což není zodpovědný způsob používání antibiotik. Proto je velmi důležitá role 

lékárníka, který může na základě svých odborných znalostí posoudit zda je vhodné se samoléčit. 

Samoléčení má několik potenciálních rizik, jako například nesprávná diagnóza, nevhodná 

terapie, nemožnost posoudit rizika farmakoterapie a další [6]. Pokud se pacient rozhodne 

samoléčit antibiotiky, může dojit k jejich nesprávnému zvolení, užívání nedostatečných dávek 

nebo zcela zbytečné terapii [2]. Největší hrozbou samoléčby antibiotiky je selekce rezistentních 

bakterií, vznik a rozvoj rezistence vůči antibiotikům.  

 

2.2 Faktory ovlivňující samoléčení antibiotiky 
 

Každý den lidé ve snaze o rychle řešení svých zdravotních problémů kupují volně 

dostupná léčiva. Činí tak, protože je to pro ně jednodušší, levnější, ušetří tím čas a myslí si, že 

jejich stav nevyžaduje odbornou pomoc nebo prostě nemají jinou možnost [7]. To však nejsou 

všechny důvody, proč se pacienti rozhodnou pro samoléčbu, zejména tu antibiotiky.  

V současné době přístup k antibiotikům je nejvíce kontrolován ve Spojených Státech na 

rozdíl od ostatních zemí [8]. V mnoha zemích lze antibiotika legálně koupit bez lékařského 

předpisu [8]. Jedna studie poukazuje souvislost mezi používáním antibiotik a kvalitou kontroly 

spotřeby antibiotik státy [9]. Ve státech s vysokou mírou korupce a politické nestability, jakož i 

nízkým respektováním zákonů a předpisů v kombinaci s nedemokratickým řízením je spotřeba 
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antibiotik pro samoléčení vyšší [9]. Tohle samozřejmě svědčí o nedokonalosti systému státního 

dohledu nad přístupem k antibiotikům, což vede k jejich zneužívání.  

Také z jedněch faktorů ovlivňujících rozhodnutí jednotlivce o samoléčbě může být i 

úroveň jeho vzdělání. Bylo prokázano, že v zemích s vyšší spotřebou antibiotik je míra 

vzdělanosti nižší [9]. Nicméně by měl být kladen velký důraz nejen na vzdělání pacientů, ale i na 

míru odbornosti a komunikační dovednosti lékařů, setříček a farmaceutů. Úkolem zdravotníků je 

umět nastavit správný vztah "pacient - lékař". Používání antibiotik k samoléčbě je menší v těch 

zemích, kde lékař je představován spíše jako poradce, než osoba s vyššim společenským 

postavením a autoritou, tedy osoba nadřízená [10]. Pacient by měl pociťovat spíše rovnoprávnost 

v procesu rozhodování o způsobu léčby a důvěru, aby nepreferoval namísto odborného vyšetření 

samoléčbu. Často se také stává, že pacienti nechtějí být vyšetřeni, obzvlášť ženy s cystitidami, 

protože se domnívají, že problémy spojené s urogenitálním traktem jsou "společensky 

nepřípustné" a nehodí se k rozebírání s cizími lidmi, včetně lékařů [11].  

Je zajímavé, že i míra náboženství může významně souviset s užíváním antibiotik. Čím 

větší je podíl obyvatel, které sami sebe charakterizují jako věřící, tím větší je spotřeba antibiotik 

[12]. Navíc spotřeba antibiotik je vyšší v těch zemích, kde je vyšší procento obyvatel, které 

nevěří ostatním lidem [12]. 

Často pacienti začínají užívat antibiotika ještě před návštěvou lékaře [11]. Důvodem je, že 

jim zbyla antibiotika z předchozí terapie anebo je sdílí mezi příbuznými a přáteli [2].  

 

2.3 Důsledky samoléčení antibiotiky 
 

Léčbu antibiotiky nelze ničím nahradit. Ne každý však ví, jak vážná jsou rizika jejich 

nevhodného, nadměrného nebo zcela zbytečného užívání. Nesprávným užíváním se snižuje 

účinnost antibiotik, protože se objevují bakterie k antibiotikům rezistentní. Následky jsou 

závažné, infekce způsobené rezistentními mikroby nereagují na léčbu, což má za následek 

přetrvání nemoci a větší riziko úmrtí [13]. Z čeho vyplývá zdravotní riziko nejen pro osobu, 

která antibiotika nevhodně užívala, ale také pro kohokoliv dalšího, kdo se může odolnou bakterií 

následně nakazit [1]. Vzhledem k tomu vznik antibiotické rezistence a její následky hrozí všem, 

kteří sdílejí životní prostředí. 
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2.4 Zásady správného užívání antibiotik pacienty 
 

Pro prevenci a kontrolu šíření rezistence vůči antibiotikům jednotlivce se doporučuje : 

• používat pouze ATB vázané na lékařský předpis; 

• nikdy nevyžadovat ATB, pokud Váš lékař ríká, že je nepotřebujete; 

• při užívání ATB vždy dodržovat pokyny svého lékaře; 

• nikdy nepoužívat zbylá ATB; 

• předcházet infekcím pravidelným mytím rukou, bezpečnou přípravou jídla, 

kontaktu s infikovanou osobou, provozovat bezpečný sex a nechávat se 

pravidelné očkovat; 

• nikdy nekupovat ATB bez lékařského předpisu; 

• nikdy nenechávat ATB pro další použití; 

• nikdy nepoužívat ATB z předchozí terapie; 

• nikdy nesdílet zbylá ATB s ostatními lidmi; 

• nenechávat si zbytky ATB [2, 14]. 

3 Teoretická část - Antibiotická rezistence 
 

3.1 Antibiotický paradox 
 

"Zlatá éra antibiotik" bere svůj začátek od roku 1928, kdy byl objeven "zázračný lék" 

penicilin. Penicilin se stal symbolem vítězství lidstva nad světem mikrobů. Nicméně, objevitel 

penicilinu, britský bakteriolog Alexander Fleming, varoval, že zneužívání tohoto léku může vést 

k selekci a pomnožení rezistentních mutantů [1]. Dnes nastává situace že v důsledku 

nekontrolovaného užívání antibiotik dochází k selekce rezistentních mikrobů a šíření této 

rezistence mezi bakteriemi. Tomuto nepříznivému výsledku používání antibiotik americký 

profesor Stuart B. Levy říkat "antibiotický paradox". Za tu dobu, co se antibiotika používají 

v klinické praxi, bylo vyvinuto velké množství antimikrobiálních přípravků, ale i přes to léčba 

antibiotiky představuje závažný problém. Rezistence narůstá se zvyšujícím množstvím 

aplikovaných antibiotik. Objevují se super-rezistentní bakterie, které jsou odolné ke všem 

dostupným druhům antibiotik (Klebsiella pneumoniae produkující karbapenemázu, KPC) [15]. 

Zároveň se stále zvyšuje četnost multirezistentních bakteriálních kmenů. WHO (World Health 

Organization) dokonce prohlásila rezistenci vůči antibiotikum za jednu z největších hrozeb pro 
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globální zdraví a bezpečnost potravin [14]. APUA (Alliance for the Prudent Use of Antibiotics) s 

podporou WHO vypracovala Světovou strategii potlačení antimikrobní rezistence s vyznačením 

příčin rezistence a přístupy k ní. 

 

3.2 Incidence 
 

První zpráva o penicilinové rezistenci pochází z roku 1947, kdy v britské nemocnici se 

objevila rezistentní bakterie Staphylococcus pyogenes [16]. Tehdy bylo izolováno již 12,5% 

rezistentních kmenů stafylokoků [16]. Po půl století se stala účinnost penicilinu proti více než 90 

procentům různých kmenů této bakterie neúčinná [17]. Rychlost, s jakou vzniklá rezistence k 

penicilinu u stafylokoků, podnítila vědce k vývoji nových forem tohoto antibiotika. Následně 

byly objeveny deriváty penicilinu, na které původce nejdůležitějších infekčních onemocnění byli 

citliví. Zdálo se, že problém bakteriální rezistence je v podstatě zanedbatelný, pokud se v roce 

1973 v různých častech světa (USA, Anglie, Nový Zéland) neobjevil Haemophilus influenzae 

odolný k ampicilinu [18]. Ve stejnou dobu byla nalezena i rezistentní Neisseria gonorrhoeae, 

původce kapavky [1]. Však kdykoli byla na trh zavedena nová antibakteriální látka, dříve či 

později se začaly objevovat rezistentní kmeny (Tabulka č.1) [19]. 

 

Antibiotikum Objev Klinická praxe Rezistence  

Streptomycin  1944 1947 1947 

Tetracyklin  1948 1952 1956 

Erytromycin  1952 1955 1956 

Vankomycin  1956 1967 1987 

 

Tabulka č.1. Příklady zavedení antibiotik do klinické praxe a výskyt rezistence na ně [19]. 

 

Časem se však staly bakterie rezistentní také proti modifikovaným penicilinům (methicillin, 

oxacillin a flucloxacillin) [17].  Kmeny Staphylococcus aureus, které si rozvinuly rezistenci proti 

těmto antibiotikům jsou známé pod názvem MRSA (Methicilin-rezistentní Staphylococcus 

aureus) [17]. MRSA je zatím přitomná zvláště v nemocnicích, ale k nákaze může dojít kdekoliv. 

Léčba MRSY spočívá v podání tzv. antibiotik  poslední linie, což jsou vankomycin a teikoplanin. 

Nicméně ani tato léčiva nemohou zaručit úspěšnou terapii. Objevují se tzv. "superMRSA", jsou 
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to VRSA (Vankomycin-rezistentní Staphylococcus aureus) odolné dokonce vůči antibiotikům  

poslední linie. WHO uvádí, že lidé s infekcí způsobené MRSA mají o 64% vyšší 

pravděpodobnost úmrtí, než lidé s nerezistentními formy infekce [20]. 

Během téměř sedmdesáti let užívání antibiotik v klinické praxi běžné bakterie získaly 

rezistenci k mnoha antibiotikům; některé jsou rezistentní až k deseti různým antibiotikům. Dnes 

existují kmeny různých patogenních bakterií rezistentních ke všem antimikrobiálním látkám, 

které lékaře mají k dispozici [1]. Proto 27. února 2017 WHO zveřejnila celosvětový seznam 12 

rezistentních bakterií, pro které je zapotřebí najít nová antibiotika. Bakterie byly rozděleny do tří 

kategorií s kritickou, vysokou a střední prioritou (Tabulka č.2). 

 

Priorita 1: Kritická 

1. Acinetobacter baumannii, karbapenem-rezistentní 

2. Pseudomonas aeruginosa, karbapenem-rezistentní 

3. Enterobacteriaceae, karbapenem-rezistentní, ESBL produkující 

Priorita 2: Vysoká 

1. Enterococcus faecium, vankomycin-rezistentní 

2. Staphylococcus aureus, stafylokoky rezistentní na vankomycin 

3. Helicobacter pylori, klarithromycin-rezistentní 

4. Campylobacter spp., fluorchinolonům odolné 

5. Salmonely, flourochinolonům odolný 

6. Neisseria gonorrhoeae, cefalosporinům, flourochinolonům odolný 

Priorita 3: Střední 

1. Streptococcus pneumoniae, penicilin-non-citlivý 

2. Haemophilus influenzae, ampicilin rezistentní 

3. Shigella spp., fluorchinolonům odolné 

 

Tabulka č.2. Seznam prioritnícn patogenů pro výzkum a vývoj antibiotik podle WHO [21]. 

Do nejkritičtější skupiny patří multirezistentní bakterie, které představují hrozbu 

v nemocnicích, domovech důchodců a u pacientů, jejichž péče vyžaduje používání zařízení jako 

jsou ventilátory nebo katetry. Patří jsem Acinetobacter, Pseudomonas a různé Enterobacteriaceae 

(Klebsiella, E.coli, Serratia, Proteus), které mohou způsobit závažné a často i smrtelné infekce 

např. infekce krevního řečiště a zápal plic. Tyto bakterie se stali rezistentní k velkému množství 

ATB, včetně karbapenemů a cefalosporinů IΙI.generace. Podle WHO v některých zemích u více 
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než poloviny pacientů jsou karbapenemová antibiotika neúčinná proti Klebsiella pneumoniae  a 

fluorchinolony proti E.coli [20]. Kolistin je poslední možnosti léčby život ohrožujících infekcí 

způsobených Enterobacteriaceae odolných vůči karbapenemům. Přesto se nedávno v některých 

zemích a regionech objevila rezistence i na kolistin. Skupiny s vysokou a střední prioritou 

obsahují původce běžných onemocnění jako jsou kapavka nebo potravinové otravy způsobené 

salmonelou. Selhání léčby kapavky cefalospotiny třetí generace byla potvrzena nejméně v 10 

zemích (Austrálie, Rakousko, Kanada, Francie, Japonsko, Norsko, Slovinsko, Jižní Afrika, 

Švédsko a Spojené království Velké Británie a Severní Irsko)  [20]. 

 

3.3 Antibiotická rezistence 
 

Rezistence na antibiotika je podle definice Světové zdravotnické organizace schopnost 

bakteriální populace přežit účinek inhibiční koncentrace příslušného antimikrobiálního preparátu 

[22]. Výsledkem intenzivního a dlouhodobého užívání antibiotik se fenomén bakteriální 

rezistence stává celospolečenským problémem. Antibiotika jsou jakožto hospodárný, levný a 

bezpečný lék již leckde na světě podávána bezúspěšně, protože se k nim vyvinula rezistence [1]. 

Dnes nenajdeme zemi kde by se rezistence na antibiotika nevyskytla.  

3.3.1 Mechanismy vzniku rezistence vůči antibiotikům 
 

Rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám je v podstatě dvojí: primární (přirozená) a 

sekundární (získaná). Rezistence primární odpovídá geneticky podmíněné necitlivosti bakterií na 

dané antibiotikum, a to bez ohledu na to, zda došlo k předchozímu kontaktu bakterií 

s antibiotikem či nikoliv [23]. Gramnegativní střevní tyčinky jsou přirozeně rezistentní vůči 

penicilinům, makrolidům a linkosamidům, klebsiely jsou rezistentní na ampicilin, Pseudomonas 

aeruginosa na co-trimoxazol, streptokoky jsou rezistentní na aminoglykosidy, enterokoky a 

listerie na cefalosporiny [24]. Více závažnějším problémem je rezistence sekundární. Znamená, 

že původně citlivá bakteriální populace se během léčby antibiotikem stane vůči tomuto preparátu 

rezistentní [22]. Sekundární rezistence vzniká v průběhu dlouhodobé a nekontrolované léčbě, 

následkem předchozí antibiotické léčby nebo při nevhodné antibiotické profylaxi [23,25]. 

Podle stupně a rychlosti vzniku můžeme získanou rezistenci rozdělit na dva typy: 

1. Penicilinový typ (multiple step mutation) – rezistence se vyvíjí postupně a laboratorně ji lze 

prokázat pasážováním bakteriálního kmene v mediích se vzrůstajícími koncentracemi antibiotik. 
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Tento typ rezistence bývá reverzibilní a setkáváme se s ním nejčastěji u penicilinu, bacitracinu, 

chloramfenikolu apod.; 

2. Streptomycinový typ (one step mutation) – je charakterizován rychlým vznikem vysoce 

rezistentních kmenů. Změny jsou reverzibilní. Kromě u streptomycinu vzniká takto rezistence i u  

erytromycinu, linkomycinu, rifampicinu apod [25]. 

Mechanismy, kterými bakterie získávají rezistence vůči antibakteriálním látkám, jsou 

uvedeny v tabulce č.3. Mechanizmy rezistence závisejí na druhu bakterie a na vlastnostech 

antibiotika [23]. První bariérou vstupu antimikrobiálních látek do bakteriální buňky je buněčná 

stěna. Buněčná stěna grampozitivních bakterií je poměrně silná, ale pro většinu antibiotik 

průchodná. Buněčná stěna gramnegativních bakterií je tenčí, zato však složitější. Rozdíly ve 

složení buněčné membrány mezi G+ a G- bakteriemi jsou odpovědné nejen za rozdíly v přirozené 

průchodnosti nejrůznějších látek, ale také za rozdíly v přirozené rezistenci vůči antibiotikům 

[19]. 

Navíc vstup antibiotik do G- bakterií může být zhoršen strukturální změnou porinů, 

membránových přenašečů bílkovinné povahy, nebo jejich sníženou expresi [26]. Další možnosti 

jak lze snížit koncentraci ATB v buňce je aktivní exkrece ATB "ven" z buňky pomocí efluxních 

transportérů. To platí např.pro bílkoviny nazývané Tet, které vypuzují antibiotikum z buňky 

[19]. Aktivní eflux působí u TTC, erytromycinu, chloramfenikolu, ciprofloxacinu. Však 

nejběžnější je rezistence bakterií v důsledku produkce enzymů inaktivujících antibiotikum. 

V optimálních podmínkách jedna molekula enzymu dokáže rozložit 100.000 molekul penicilinu 

za minutu [19]. Nejčastějšími typy enzymatické rezistence je inaktivace beta-laktamových 

antibiotik beta-laktamazami, nebo inaktivace aminoglykosidů, na níž se podílejí 

acetyltransferázy, fosfotransferázy a nukleotidyltransferázy [26]. Existuje více než 90 různých 

enzymů inaktivujících PEN a CEF, a každý z nich je kódován svým specifickým genem [1]. 

Ještě jedním mechanizmem rezistence je změna cílové struktury na vnější časti buněčné stěny, 

která znemožní vazbu ATB na místo svého zásahu. Na základě mutace genů může dojit např. ke 

změně vazebných proteinů (penicilin-binding-ptotein, PBP) nebo ke změně ribosomální RNA, 

což tím pádem snižuje vazbu beta-laktamů, makrolidů a linkosamidů. 
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MECHANIZMY VZNIKU REZISTENCE NA ANTIBIOTIKA 
Změna cílové struktury 

Zhoršený průnik do buňky 

Aktivní vyčerpání z buňky 

Inaktivace vlivem enzymů 

Beta-laktamy, makrolidy, limkosamidy 

Aminoglykosidy, tetracykliny, chinolony 

Aminoglykosidy, tetracykliny, chinolony 

Enzymy modifikující AMG, enzymy rozkládající bety-

laktamy 

 

Tabulka č.3. Mechanizmy vzniku rezistence na antibiotika [24].  

 

ANTIBIOTIKUM MECHANIZMY REZISTENCE 
 

beta-laktamová antibiotika 

změna penicilin-vazebných proteinů  

snížená permeabilita 

produkce beta-laktamáz 

 

aminoglykosidy a makrolidy   

snížená vazba na cílové ribozomy 

snížená permeabilita buněčné stěny 

            produkce inaktivujících enzymů 

 

chloramfenikol 

snížená vazba na ribozomy 

            snížená permeabilita  

            produkce chloramfenikol-acetyltransferázy 

 

tetracykliny 

            nedostupnost cílových ribozomů 

 aktivní buněčný eflux (vylučování 

antibiotika z    buňky) 

 

inhibory gyrázy 

chinolony 

rezistence DNK-gyrázy 

snížená permeabilita pro antibiotikum 

            aktivní buněčný eflux 

        

                       sulfonamidy 

trimetoprim 

rezistence syntetázy kyseliny dihydrolistové 

rezistence reduktázy kyseliny dihydrolistové 

            snížená permeabilita 

 

Tabulka č.4. Mechanizmy rezistence nejdůležitějších skupin antibiotik [23]. 

Genetickým podkladem vzniku rezistence je buď mutace ovlivňující geny na 

bakteriálním chromozomu, nebo přenesení genu pro rezistenci pomocí plazmidu nebo 

transpozonu [19,24].  
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Chromozomální mutace se vyskytují spontánně s různou frekvencí, aniž by byly závislé 

na přítomnosti farmaka [23].  Mutační procesy vedou k omezení funkci transportních proteinů  či 

porinů, ke změně zásahového místa antibiotika a ke změně aktivity enzymů. Tak vzniká 

spontánní odolnost např. M.tuberculosis vůči streptomycinu změnou ribosomálního proteinu, 

pneumokoků vůči penicilinu změnou PBP,  některých bakterií vůči fluorchinolonům mutací 

genů pro DNA-gyrázu. Spontanní mutanty vykazující rezistenci proti antibiotikům se ukázaly 

jako biologicky defektní, jejich růst je zpomalen a postrádá virulenci [25].   

Mutace se však vyskytují zřídka, jedna za 10 až 100 milionů dělení bakterií, což vyžaduje 

velmi dlouhý čas, a je v rozporu s praktickým poznáním o velmi rychlém výskytu kmenů s 

rezistencí [1,25]. Proto byly hledány jiné mechanizmy jakými se bakterie adaptují na zevní 

podmínky. Tak byl nalezen mechanismus přijetí externí genetické informace pomocí přenosných 

genetických elementů – plazmidů, které se přenášejí z rezistentních buněk na citlivé, čímž 

umožňují přežití bakteriální buňky [25]. Plazmidy jsou minichromozomální samostatně se 

duplikující elementy, které nesou od tří do tří set různých přídatných genů [1].  Tyto částice 

představují kruhovitou dvojprovazcovou molekulu DNA. V buňce může být až několik tisíc 

kopií jednoho plazmidu nebo dokonce několik různých plazmidů [1]. Některé plazmidy, episony, 

se množí uvnitř bakterie buď nezávisle na chromozomu v cytoplazmě, nebo jako součást 

bakteriálního chromozomu (integrace). Plazmidy se přenášejí konjugací, transdukcí pomocí 

bakteriofágů nebo transformací DNA bez jakéhokoli nosiče [19]. Tyto elementy lze přenášet 

uvnitř druhu i mezidruhově [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2. Schematické znazornění stavby plazmidu. 

Konjugace neboli kopulace bakterií je jeden ze způsobu přenosu plazmidu z donoru 

(buňka nesoucí plazmid) na recipienta (buňka přijímací plazmid). Ke kontaktu dochází pomocí 

vláknitého bílkovinného útvaru donorové buňky, sex pilu. Dárcovská bakterie pak vytvoří kopii 
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(může být i několik) svého plazmidu a předá ji druhé bakterii. Přenos probíhá v několika 

minutách a výsledkem je nově rezistentní kmen a jeho nová schopnost být dárcem [1]. Jiný 

způsob přenosu genů rezistence je transdukce. Transdukce spočívá v přenosu genetické 

informace z plazmidů a chromozomu bakteriálními viry – bakteriofágy. Fágy se vážou na ty 

bakterie, které mají na membráně specifické místo, a následně infikují svou DNA do buňky [1]. 

Tento přenos genetické informace je významným mechanismem šíření především u 

gramnegativních tyček [26]. K přenosu rezistence může dojít ještě jinými způsoby. Geny 

rezistence mohou být lokalizovány na ještě menších částech DNA, transpozonech, které se 

mohou pohybovat z jedné replikační jednotky (chromozomu nebo plazmidu) na druhou a na 

rozdíl od plazmidu nepotřebují pro přežívání a množení určitou hostitelskou buňku nebo určitou 

molekulu DNA hostitele [1]. Transpozony také mohou být přenašeny pomocí fágu. Další 

možnosti přenosu genetické informace je transformace, při které bakterie získává volnou 

nukleovou kyselinu z prostředí nebo jiné bakterie a začlení ji do své DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3. Mechanizmy bakteriální rezistence. Konjugace zprostředkovaná 

plasmidem, transpozice transpozonem, transformace "volnou" DNA a transdukce fágem; 

způsoby přenosu genetické informace z jedné bakteriální buňky do druhé. Geny se 

přenášejí mezi bakteriemi všech druhů [1]. 
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3.3.2 Mechanismy šíření rezistence vůči antibiotikům 
 

Profesor Bereznyakov popisuje dvě hlavní cesty šíření rezistence vůči antibiotikům: 

1. Neracionální používání antibiotik; 

2. Používání antibiotik v zemědělství, živočišné a rostlinné výrobě [11]. 

Pojem "neracionální používání antibiotik" zahrnuje mnoho faktorů. Patří sem jak 

neadekvátní předepisování antibiotik lékaři, zejména při infekcích virového původu, tak i 

nesprávné nebo zcela zbytečné užívání antibiotik pacienty. Poté, co se rezistentní bakterie objeví, 

může dojit k jejich sdílení mezi lidi v nemocnicích a domácnosti. Však se antibiotika používaní 

nejenom v medicíně, ale i v zemědělství. Používání antibiotik u prasat, drůbeže a v živočišné 

výrobě vede k selekce rezistentních bakteriálních kmenů. Dnes MRSA nacházíme jak u lidí, tak i 

u hospodářských zvířat. Před patnácti léty v Nizozemí byl prokázán přenos rezistentní bakterie 

přímým kontaktem s prasaty [27]. V dnešní době je přenos těchto bakterií nejčastěji spojován 

s chovy brojlerů a k přenosu dochází spíše prostřednictvím potravy než přímým kontaktem [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.4. Hlavní cesty šíření rezistence bakterií k antibiotikům [28]. 
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3.4 Příčiny antibiotické rezistence 
 

Globální problém bakteriální rezistence vůči antibiotikům je sice multifaktoriální. Tak se 

rozličnými mechanismy, které se mohou navzájem kombinovat, získávají bakterie rezistenci. 

V důsledku zneužívání antimikrobiálních látek se mnoho infekčních onemocnění mohou stát 

neovlivnitelné. S růstem globálního obchodu a cestování se odolné mikroorganismy mohou 

dostat do kterékoliv části světa. Na jednu stranu vznik rezistence může být podmíněn geneticky, 

na druhou stranu může být způsoben nadužíváním, nedostatečným užíváním anebo zneužíváním 

antibiotik. Navíc se sub-terapeutické dávky antibiotik používají u zvířat určených k výrobě 

potravin pro podporu růstu nebo k prevenci onemocnění. Nedostatečná prevence a kontrola 

šíření infekce je další příčinou rezistence. Hospitalizovaní pacienti jsou jedním z hlavních zdrojů 

rezistentních mikroorganismů. Jak prevence, tak i nevčasné zaznamenávání nových případů 

lékové rezistence může přispět k šíření této rezistence. Některé země občas ani nemají 

laboratorní zařízení, které by dokázali přesně identifikovat rezistentní mikroorganismy a 

napomoci k přijmutí okamžitých opatření. Je důležité také zmínit i nedostatečnou kvalitu léků. 

V důsledku nedokonalých systémů zajišťování jakosti, léky postrádají kvalitu, tím pádem 

účinnost a bezpečnost.  Zároveň investice do výzkumu a vývoje nových antimikrobiálních látek 

jsou naprosto nepostačující. Také chybí výzkum nových diagnostických metod k detekci 

rezistentních mikroorganismů a nové vakcíny pro prevenci a kontrolu infekcí. Pokud tento trend 

bude přetrvávat, brzy dojde k vyčerpání arzenálu nástrojů pro boj s rezistentními bakteriemi [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5. Vztah mezi používáním antibiotik a rozvojem rezistence [29]. 
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3.4.1 Neracionální používání antibiotik  
 

WHO definuje racionální používání léčiv jako užívání léčiv pacienty v souladu s jejich 

diagnózou, v dávkách potřebných k vyléčení a to po dostatečně dlouhou dobu a za co nejnižší 

náklady pro ně a jejich komunitu [30]. Tím je zaručeno, že jsou původci nemocí odstraněni co 

možná nejrychleji, ještě dříve, než si mohou vytvořit rezistenci; pacienti tak mohou být léčení 

rychleji a tím i rychleji opět nastoupit do zaměstnání; náklady ve zdravotnickém systému a také 

sociálně-ekonomické zatížení musí být minimalizovány [17]. Však by se zde chtělo položit 

otázku: "Je tomu tak v běžné klinické praxi?". 

 

3.4.2 Nevhodné předepisování antibiotik praktickými lékařy 
 

Pro léčbu antibiotiky zásadně platí, že tato léčiva podáváme u prokázaných bakteriálních 

infekcí (ne při virových nebo jen lehkých infekcích), a to tehdy, je-li původce antimikrobiální 

látkou vůbec postižitelný. Nicméně antibiotika patří mezi nejčastěji předepisovaná léčiva 

používana v humanní medicíně a více než 50% všech předepsaných antibakteriálních léčiv 

vzhledem k volbě antibiotik nebo indikace nejsou optimálně účinné [31]. Pacienti s virovou 

infekcí, např. při nachlazení, antibiotikum nepotřebují a to že pacient má zvýšenou teplotu, ještě 

není indikací k zahájení antibiotické léčby [17, 24]. Však nedostatek informací o etiologie 

onemocnění nebo delší doba provedení bakteriologických testu často nutí lékaře k předepisování 

antibiotik na základě empirické zkušenosti. Empirická antibiotická léčba vychází ze dvou 

předpokladu: 

1. určité infekční onemocnění je s jistou pravděpodobností vyvoláno určitým agens, 

2. toto agens je s jistou pravděpodobností citlivé na určitá antibiotika [24]. 

V tomto případě je důležitá přesná klinická diagnóza a dostatečné znalosti o základních 

vlastnostech antibiotik včetně jejich farmakokinetiky. Avšak v některých případech zvolená 

léčba může selhat, proto se nasadí jiná antibiotická terapie [17]. Při volbě antibiotik je důležité 

vědět, že se klinický efekt po podání baktericidního antibiotika dostavuje rychleji než po podání 

antibiotika bakteriostatického. Při neúspěchu léčby se mění empiricky nasazené antibiotikum až 

za 2-3 dny po jejím zahájení [24]. Běžnou chybou je výměna antibiotika za látku z téže skupiny, 

ba někdy dokonce za totéž antibiotikum jiného firemního názvu [24]. Tím se může zvýšit 

pravděpodobnost rozvoje bakteriální rezistence a pacient se hůře uzdravuje.  
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Doc.MUDr.Otto Lochmann,CSc. píše, že rozhodujícím ukazatelem cílené antimikrobiální 

terapie však zůstává přesná bakteriologická diagnóza [25]. Ale ani skutečnost, že výběr 

antibiotika bude v souladu s výsledky bakteriologického vyšetření, neručí úspěšnost terapie. 

Musíme si ovšem uvědomit, že bakteriologické výsledky mohou být pouze tak kvalitní, jak 

kvalitní je zaslaný materiál, proto nevhodně odebraný materiál nebo dlouhým transportem 

znehodnocený materiál může vést k chybným laboratorním výsledkům a tím i k mylné diagnóze 

[25]. 

Dalším důležitým faktorem je určení dávkování a délky terapie. Dávka antibiotik musí 

být taková, aby bylo cíleně postiženo infekční agens a aby byl zaručen minimální vedlejší efekt 

na makroorganismus [25]. Potřebné dávky a intervaly mezi nimi zajistí dostatečnou koncentrací 

antibiotika v místě infekce. Pokud tyto zásady nebudou dodržovány může dojít k vytvoření 

podmínek pro možnou selekci rezistentních bakterií. Lékař by měl také dobře znát 

farmakokinetiku zvoleného antibiotika. Zamyslíme se nad tím, co se stane jestli zaměnit 

ciprofloxacin na norfloxacin. Obě tyto látky patří do skupiny fluorchinolonů, ale mají různé 

indikace. Podání norfloxacinu by se pacientce s cystitidou neublížilo, ale co se stane pokud ho 

podáme pacientu s pneumonii?  
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ANTIBIOTICKÉ LÉČBĚ 

Podání antibiotika u neinfekčních stavů              

Podání antibiotika u běžných respiračních 

onemocnění    

Podání antibiotika před odběrem materiálu       

Předčasná změna antibiotika  

     

Chybná výměna antibiotika      

 

 Zbytečné prodlužování terapie  

 

Poddávkování antibiotika            

Podání dle výsledku citlivosti bez ohledu na 

farmakokinetiku     

Použití širokospektrého antibiotika, kde by 

stačil preparát s užším spektrem  

Použití injekční formy, kde by stačila perorální       

Dávkování bez ohlade na změněné ledvinové 

nebo jaterní funkce     

Použití kombinace antibiotik, kde by stačilo 

jedné     

Jen lokální podání antibiotika, kde lze dávat 

celkově   

Neznalost místní situace, pokud jde o rezistenci  

    

Nedostatečný počet mikrobiologických 

vyšetření     

antibiotikum není antipyretikum 

v naprosté většině jde o banální virózy 

 

pak nelze prokázat etiologické agens 

efekt u baktericidních lze čekat za 1-2 dny, 

u statických za 3-4 dny 

za látku z téže skupiny, resp.stejného 

spektra 

anebo naopak, zvl.z pochybení pacienta, 

nedostatečná doba léčby 

vznik rezistentních klonů 

dostane se vůbec do místa infekce? 

 

s kanonem na vrabce 

 

nepříjemné pro pacienta, nákladnější 

vysoké nebezpečí toxicity 

 

špatná interpretace nálezu více druhů 

mikrobů 

vznik alergie a rezistence 

 

počáteční empirická léčba pak nemůže mít 

úspěch 

mnohdy z krátkozrace úsporných důvodu 

  

Tabulka č.5. Nejčastější chyby v antibiotické léčbě [24]. 

Velká pozornost by měla být věnována zkvalitnění předepisování antibiotik, což je 

v rukou každého lékaře. Racionální používání antibiotik je nezbytným předpokladem zachování 

účinnosti této terapie pro budoucí generace. Nevhodně indikovaná antibiotika s sebou nesou 

nejen riziko mikrobiální rezistence, ale také lékové toxicity, nežádoucích interakcí i jiných 

komplikací terapie. Dalším nepříznivým jevem je i zbytečné zvýšení nákladů na léčbu. Nezbytné 
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předpoklady úspěchu ve snaze alespoň zpomalit antimikrobiální rezistenci jsou známé, nejsou 

však vždy dosažené a respektované [32].  

 

3.4.3 Nevhodné užívání antibiotik veřejností 
 

Jednou z hlavních příčin proč se antibiotika nesprávně užívají je rozhodnutí pacienta o 

samoléčbě. K tomuto rozhodnutí ve velké míře přispívá jak snadná dostupnost antibakteriálních 

preparátu, tak i ochota lékařů tyto léky předepisovat. V některých zemích s nedostatečnou státní 

kontrolou nad spotřebou antibiotik jsou tato léčiva dostupná dokonce i bez lékařského předpisu a 

dochází k jejich zneužívání [6].  Lidé v těchto zemích často sami sobě diagnostikují onemocnění 

a kupují antibiotika v množstvích příliš malých pro zabití všech bakterií, ale dostatečných pro 

rozvoj rezistence [6]. Také v důsledku nedostatečných odborných znalostí pacienti zaházejí 

s antibiotiky lehkomyslně. Nepochopení rozdílu mezi bakteriemi a viry ovlivňuje používání 

antibakterálních léčiv, proto se veřejnost domnívá, že se antibiotiky dá léčit prosté nachlazení 

žpůsobené virem [1]. Pacienti často na lékaře naléhají aby dostali antibiotikum i když k tomu 

není dostatečná indikace [17]. Tím pádem dochází k poddávkování, předávkování a chybnému 

užívání léků.  

Častou chybou je nesprávné užívání antibakteriálních látek. Mnoho pacientů nedodržuje 

doporučení lékaře, tedy hovoříme o nízké compliance. Jakmile odezní symptomy nemoci 

pacienti předčasně přerušují léčbu, dochází k poddávkování a vytvoření ideálních podmínek 

k tomu, aby se bakterie přizpůsobily a vytvořily si rezistenci. Ta sama situace nastává, pokud 

pacient užívá antibiotikum po zbytečně dlouhou dobu. Většinou stačí v antimikrobiální terapii 

pokračovat 2-3 dny po úpravě klinického stavu [24]. Opakované podání antibiotik také 

podporuje rozvoj rezistence. Často se stává, že pacienti jednoduše zapomenou vzít lék v danou 

dobu, což přispívá ke ztrátám účinnosti léku. Někteří si pak zbytky léčiv nechávají "na příště". 

Tyto situace, poznamenané nevědomostí a nejistotou, nastávají zpravidla tehdy, když ošetřující 

lékař nevěnuje dostatek času rozsáhlému poučení pacienta [17]. 

V chudých zemích je situace ještě komplikovanější, neboť si pacienti často vůbec 

nemohou úplnou léčbu dovolit, lék se dělí mezi členy rodiny nebo jsou používány lacinější nebo 

padělané léky [17].  
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3.4.4 Používání antibiotik v nemocnicích 
 

Nemocniční zařízení spolu s ústavy sociální péče a velkochovy zvířat patří mezi lokality 

c nejvyšším rizikem výskytu a šíření rezistence [26]. Právě v prostředí s vysokou koncentrací lidí 

nebo zvířat, kde se často aplikují antibiotika nebo dezinfekční prostředky nejúspěšnější probíhá 

selekce a šíření rezistentních kmenů. 

V nemocnicích lékaři často musí okamžitě nasadit léčbu u pacientů s těžkými infekcemi, 

aniž by věděli původce, aby zabránili zhoršení stavu pacienta. Jestliže proběhne léčba, která 

neodpovídá obrazu nemoci, nebo se lék nasadí příliš pozdě, nebo je použito chybné 

antibiotikum, rezistentní bakteriální kmeny se často rozšíří [17]. 

 

3.4.5 Používání antibiotik ve výživě hospodařských zvířat  
 

Lékaře a pacienti nejsou jedinými viníky vzniku bakteriální rezistence. Antibiotika se 

také podávají zvířatům k léčení různých onemocnění. Avšak ve snaze dosáhnout vyšší 

užitkovosti hospodářských zvířat se antibiotika od počátku padesátých let jim začala podávat 

v dávkách nižších než léčebných pro podporu růstu [1]. Takto nízké dávky se užívají po týdny až 

měsíce. Dnes nastává situace, že je zapotřebí tyto stimulační dávky stále zvyšovat, aby bylo 

dosaženo stejného účinku. Hodnoty těchto dávek se postupně blíží k hodnotám určeným pro 

prevenci a terapii. Navíc dlouhodobé podávání ATB může mít za následek multirezistenci. 

Výsledkem je, že ročně připadá na stimulaci růstu až 80% celkového množství antibiotik 

podávaných zvířatům [1]. 

Domácích a hospodářských zvířat, které užívají antibiotika, je zcela jistě více než lidí. Po 

podání antibiotika střevní bakterie přežívají a získávají k danému antibiotiku rezistenci. Je proto 

nutno si uvědomit, že zvířata pak svými exkrementy přispívají do prostředí rezistentními 

bakteriemi mnohem větším podílem než lidé. Bakterie se z prostředí šíří na nové hostitele a do 

dalších oblastí rozličnými cestami – kontaktem s jinými zvířaty i s hmyzem a prostřednictvím 

krmiva [1]. Lidé pak mohou získat tyto rezistentní bakterie buď kontaktem se zvířaty, anebo 

konzumací kontaminovaných potravin, zvláště nejsou-li tepelně upraveny. Avšak přenos 

rezistentních mikroorganismů může také probíhat od lidí na zvířata.  
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Obrázek č.6. Následkem trojího uřžívání antibiotik u zvířat proniknou antibiotika a 

rezistentní bakterie do nik v životním prostředí, mohou se nakonec dostat do styku s lidmi 

a působit na ně [1]. 
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3.5  Současné diagnostické metody používané k detekci antibiotické rezistence 
 

 Ke správné antibiotické terapii je bezpodmínečně nutné zjistit citlivost konkretních 

bakterií k antibiotikům a laboratorně sledovat nárůst antibiotické rezistence. Laboratorní signály 

o aktuálním stavu citlivosti a rezistence jednotlivých infekčních agens by se tedy měly stát 

rozhodujícím činitelem pro řízení celé antibiotické politiky [25].  

 Nejsou všechny bakterie na antibiotika stejně citlivé. Navíc existují rezistentní bakterie, 

proti nimž dané antibiotikum prostě nestačí. Proto se zjišťuje minimální inhibiční koncentrace 

(MIC), tj.nejnižší koncentrace antimikrobiální látky, která je schopna inhibovat testovaný 

organismus [25]. MIC ukazuje míru rezistence mikroorganismů na antibakteriální látky. Kromě 

toho existuje ještě minimální baktericidní koncentrace (MBC), která usmrtí bakteriální kulturu 

v průběhu 24 hodin. Antibiotikum je v těle účinné pouze tehdy, dosahují-li koncentrace 

v cílových strukturách MIC\MBC. 

 Dnes, v době rychle se narůstající bakteriální rezistence vůči antibiotikům, nelze 

odhadnout citlivost patogenů bez ověření účinnosti in vitro. Proto pro stanovení citlivosti bakterií 

k antimikrobiálním látkám slouží řada nejrůznějších laboratorních metod. V klinické praxi se 

používá difúzní disková metoda, diluční metoda  a E-test.  

V rutinní praxi se nejčastěji používá difúzní disková metoda. Je to kvalitativní metoda, 

pomocí které určujeme citlivost nebo rezistenci podle velikosti inhibiční zóny růstu 

mikroorganismu po 18-20hodinové inkubaci na pevné agarové plotně [25]. Metoda poskytuje 

pouze kvalitativní výsledek, zdá mikroorganismus citlivý nebo rezistentní. Tato metoda je sice 

jednoduchá, ale může být zatížena celou řadou chyb [11, 25]. Laboratoře se proto snaží přejít na 

kvantitativní metody, které umožňují stanovení MIC. Proto se provádí diluční mikrometoda za 

použití jednorázových mikrotitračních destiček. Po 18-20hodinové inkubaci se odečítá MIC jako 

nejnižší koncentrace antimikrobiální látky, která inhibovala růst testovaného infekčního agens 

[25]. Další možnosti je provedení E-testu (epsilometr test), který se provádí pomocí 

diagnostického proužku umístěného do Petriho misky i na živné půdě. Po inkubaci se vytvoří 

inhibiční zóna kapkovitého tvaru, na stupnici proužku se odečítá MIC. Tato metoda je kombinaci 

difúzní diskové metody a dilučního testu. Ke stanovení racionální antibiotické terapie provádějí 

laboratoře ještě testování kombinací antibiotik a určování hladin v tělních tekutinách [25]. 
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Obrázek č.7. Laboratorní kontrola rezistence.1- Difúzní disková metoda; 2- Diluční 

mikrometoda; 3- E-test. 

 

Jak z hlediska epidemiologického, tak i klinického je důležité zjišťování a určení R-

plazmidů, podílejících se na vzniku a šíření bakteriální rezistence. Používají se biologická (test 

inkompatibility) a fyzikální (elektoforéza) metoda na základě provedení konjugace divokého 

kmene izolovaného z klinického materiálu se známým recipientem, což umožňuje následně 

selekcí prokázat recipientní klony s převzatými R-plazmidy [25]. Při testu inkompatibility se 

vnese testovaný plazmid do bakterie obsahující standardní plazmid. Principem testu je známá 

skutečnost, že příbuzné plazmidy nemohou trvale koexistovat v jedné buňce. Zjištění míry 

příbuzenství plazmidu se provádí podle fenotypických projevů nebo elektroforeticky. 

Elektroforéza je založena na rychlosti migrace molekuly DNA v gelu, která je různá pro různé 

typy DNA. Dnes nejcitlivější metodu představují genetické sondy, při kterých se plazmidová 

nebo chromozomální DNA štěpí restrikčními endonukleázami a jednotlivé fragmenty jsou 

detekovány pomocí radioaktivně označené DNA. Metoda umožňuje určit, zda jde o rezistenci 

vázanou na plazmid nebo na chromozomální DNA, přesně lokalizovat umístění transpozonů 

apod [25]. 

 

3.6  Vývoj nových typů antibiotik 
 

 Antibiotika jsou jedinečné léky schopné zabránit smrtelným infekčním onemocněním 

způsobeným mikroorganismy. V ideálním případě by se široké spektrum antibiotických 

přípravků na trhu mělo stačit k léčbě většiny bakteriálních infekcí. Avšak nesprávné používání 

antibiotik způsobilo v posledních několika desítkách let katastrofický nárůst rezistentních 

bakterií. Antibiotika totiž zvráceně selektují ty druhy bakterií, které nemohou usmrtit [1]. Dnes 

už nelze očekávat, že se jakákoliv infekce vyléčí prvním podaným antibiotikem. Proto naším 
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cílem je jednak racionální užívání antimikrobiálních látek, jednak vyhledávání stále nových 

léčiv. 

  Od doby objevu prvního antibiotika k narůstajícímu množství přirozených 

antibakteriálních látek z mikroorganismů, rostlin či živočichů, kterých nyní je známo asi 10.000, 

přibylo dalších 100.000 polosyntetických a syntetických látek syntetizovaných chemickou cestou 

[1]. Z toho se v klinické praxi používá jen malá část. I tak je počet nových nebo modifikovaných 

léčiv na trhu každoročně vysoký (asi 6-7 %), v USA je například podíl antibiotik vůči ostatním 

léčivům asi 13% [19]. Však se rezistence k antibiotikům zvyšuje mnohem rychleji, než výzkum 

stačí připravovat nové typy antimikrobiálních látek [24].  

Nicméně boj proti bakteriím má několik překážek. Zaprvé jde o návratnost investic. 

Náklady na vývoj antibiotik využívaných v humánní medicíně se pohybují v rozmezí desítek 

miliard amerických dolarů. Novému léku trvá přes deset let, než se po ukončení stadia vývoje 

dostane do klinické praxe. Jen málo léků se podaří dovést až k praktickému užívání. Navíc je to 

dostatečná doba, aby se bakterie získaly odolnost vůči staré generaci léčiv. Aby se uhradily 

ohromné náklady na vývoj nového léku, musí se ho co nejvíce prodat, a proto je prosazován na 

trhu. Antibiotikum se začne hodně předepisovat u lékaře a je užíváno pacienty. Do ekosystému 

bakterií se pak dostává ve velkém množství, načež se selektují a pomnožují mutanty, vyskytující 

se dosud v nízké frekvenci [1]. Z toho pak vyplývá krátká doba existence těchto léčiv na trhu. 

Proto jiné indikace léčiv mají u investorů větší oblíbenost a vyšší návratnost peněz. 

 Další problém spočívá v tom, že najít opravdu novou antibakterální látku je stále těžší. 

Přírodní látky a jejich deriváty jsou totiž do značné míry vyčerpány. Dnes se objevují antibiotika, 

která nejsou originály, nýbrž deriváty již zavedených antibiotik. Chemická modifikace antibiotik 

je reálným přístupem k vývoji dalších derivátů a skutečnost je taková, že se pokud nové 

antibiotikum od těch dřívějších neliší podstatně, stávající mechanismy rezistence zmaří jeho 

účinnost [1].  

 V důsledku aktivního vyhledávání nových zdrojů antibiotik byly objeveny 

antimikrobiální peptidy. Tyto nové typy "antibiotik" jsou v přírodě všudepřítomné a jsou složkou 

první obranné linie organismů proti infekčním mikroorganismům. Antimikrobiální peptidy 

poměrně spolehlivě rozlišují savčí buňky od buněk mikrobiálních, pronikají membránou bakterií 

prostřednictvím pórů a vedou k jejímu narušení. Po proniknutí do cytoplazmy dochází k buněčné 

smrti např. porušením DNA, RNA syntézy proteinů. Mezi tato peptidová antibiotika můžeme 

zařadit magaininy a defenziny. Určitý optimismus dává skutečnost, že antimikrobiální peptidy 

mohou být použité v boji proti širokému spektru mikroorganismů včetně multiresitentních 

kmenů Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. Vedle toho na antimikrobiální 

peptidy nevzniká rezistence tak často a snadno jako na klasická antibiotika, až na výjimku 
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přirozeně rezistentníck kmenů Burkholderia, Proteus a Serratia spp. [33]. Další možnost je 

pokusit se získat léky, které by mohly odstranit z bakterie determinanty rezistence. Například 

existují látky, které zabraňují replikaci plazmidů, avšak neovlivňují přenos rezistence pomocí 

transpozonů. Objevení látky, která by zamezila replikaci či šíření transpozonů, pomohlo by 

selektivně odstranit mnoho determinant rezistence, aby se místo usmrcení buněk by jen 

selektivně odstranily geny rezistence beze změny normální flóry [1]. 

 

3.7 Řízení samoléčení antibiotiky a antibiotické rezistence 
 

Samoléčba antibiotiky je jedním z nejdůležitějších faktorů vedoucích k rozvoji rezistenci 

vůči antibiotiikům. Rezistence stojí peníze a životy, ohrožuje efektivitu poskytování zdravotní 

péče a nedávno byla popsána jako hrozba pro globální stabilitu a bezpečnost států [34]. Proto je 

důležité stanovit cíle pro racionální a bezpečné používání antibakteriálních látek. Tyto cíle 

zahrnují: 

• prevenci infekcí a prevenci šíření rezistence; 

• zodpovědné použití antibiotik u lidi a zvířat; 

• sledování rezistentních bakterií; 

• podporu vývoje nových antibiotik, vakcín a nových diagnostických metod 

k detekci rezistentních kmenů; 

• posilování systému zdravotní péče a dohledu nad ni; 

• prosazování pravidel a pravních předpisů [31, 35, 36]. 

 

Za účelem dosažení výše uvedených cílů je nezbytné stanovit vhodnou strategii. Vyhnout 

se použití antibiotik v první řadě umožňuje prevence infekcím. Mezi způsoby jak se zabránit 

infekcím patří např. imunizace, bezpečná příprava potravin, mytí rukou [14]. Kromě toho, 

prevence infekcím také zabraňuje šíření rezistentních bakterií [31]. Pokud k nákaze infekčním 

agens dojde, léčba antibiotiky by měla probíhat v souladu s požadavky na racionální 

farmakoterapii. Zodpovědné používání antibiotik je hlavním úkolem zdravotníků. Všichni, kteří 

léky předepisují a všichni, kteří léky vydávají, mají být poučení o významu vhodného používání 

antibiotik a rizicích antibiotické rezistence [35]. Je důležité vytvořit model obecné 

informovanosti o užívání antibiotik, který by měl pohánět k rozvážnějšímu, efektivnějšímu 

užívání antibiotik, přiměřenému původci nemoci a jeho citlivosti [1]. 

Cestou ke správnému používání antibakteriálních látek je sledování aktuálních informací 

o rezistenci vůči antibiotikům, zavedení a dodržování doporučených postupů sloužících jako 
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vodítko pro empirickou antibiotickou léčbu [35]. Dále je důležité shromažďovat data o výskytu 

rezistentních původcích infekcí, rizikových faktorech, které umožnili získání rezistence. 

Následně mohou odborníci vypracovat konkretní strategii, aby se zabránilo šíření rezistentních 

bakterií [31]. 

Čím více jsou antibiotika dnes zneužívana, tím menší je pravděpodobnost, že budou i 

nadále stále účinná. Naším cílem by měla být snaha udržet účinnost stávajících antibiotik tím, že 

určíme, které nemoci ještě lze eradikovat a které mikroorganismy jsou ještě převážně citlivé [1]. 

I přes to by se měl iniciovat a podporovat výzkum nových antibiotik k udržení rozvoje 

rezistentních bakterií, stejně jako nových diagnostických testů ke sledování vývoje rezistence 

[31]. A takto nově vyvinutá antibiotika bychom měli užívat přísně podle pravidel [1]. 
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4 Praktická část 

4.1 Cíl 
 

Hlavním úkolem praktické části této pilotní studie byl sběr údajů od lékárníků a 

farmaceutických asistentů v zapadní části Ruska s cílem posoudit jejich ochotu poskytnout 

pacientovi antibiotikum bez lékařského předpisu. Následně zjistit důvody a posoudit 

pravděpodobnost samoléčení a faktory, které ho ovlivňují v Kaliningradské oblasti.. 

4.2 Metoda 

4.2.1 Sběr dat 
 

Daná studie byla provedena mezi farmaceuty a farmaceutickými asistenty v průběhu 8 

týdnů, v červenci a srpnu roku 2015 v Kaliningradské oblasti v Rusku. Studie se zúčastnilo 80 

respondentů. Respondenti, kteří chyběli v době průběhu sběru dat nejsou zahrnuti do studie. Data 

byla sebrána pomocí dotazníků, vytvořených v českém jazyce a schválených na katedře Sociální 

a klinické farmacie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Za účelem sběru dat byl dotazník 

přeložen do mateřského jazyka země, ruštiny, a následně získané výsledky byly zpětně přeloženy 

do češtiny za účelem analýzy a interpretace dat. Dotazování probíhalo osobně. 

4.2.2 Účastníci studie 
 

Lékárny, ve kterých studie probíhala byly náhodně vybrány v pěti různě velkých městech 

Kaliningradské oblasti: Zelenogradsk, Svetlogorsk, Kaliningrad, Gusev a Nestěrov (obrázek č.8). 

Na dotazník odpovědělo 80 respondentů, z nichž 16 (20%) farmaceutů a 64 (80%) 

farmaceutických asistentů. Každý respondent byl individuálně osloven a požádán o anonymní 

účast studie pro výzkumné účely na základě souhlasu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8. Mapa Kaliningradské oblasti s vyznačením měst, ve kterých probíhal 
sběr dat. 
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4.2.3 Struktura dotazníku 
 

Osnova dotazníku byla převzata z obdobné studie, která probíhala na severu Španělska [31], 

a následně upravena. Dotazník se skládá ze tří částí. První část charakterizuje respondenta, 

obsahuje osobní a odborné informace jako je věk, vzdělání a délka praxe v oboru. Ve druhé části 

se zjišt´ují znalosti a postoje farmaceutů a farmaceutických asistentů vůči antibiotikům a 

antibiotické rezistence prostřednictvím odpovědí na jedenáct tvrzení (T1–T11). Pro měřění 

postojů respondentů byla použita Likertova pětibodová škála od "Naprosto souhlasím" ke 

"Naprosto nesouhlasím". Třetí část poskytuje informace zda farmaceuti a farmaceutičtí asistenti 

vydávají antibiotika bez lékařského předpisu s upřesněním, pro která onemocnění (infekce 

dýchacích cest, kožní, urogenitální, ústní dutiny nebo jakákoliv ihfekce pokud pacient slíbí 

přinést recept později), jak často (nikdy, občas, často, vždy) a z jakých důvodů (zabránění 

samoléčení pacienta, pacient je znám, pacient dříve užíval dané antibiotikum nebo z jiných 

důvodů).  

4.2.4 Analýza dat 
 

Hodnocení osobních a odborných informací všech respondentů; příčin a důvodů pro 

poskytování antibiotika bez lékařského předpisu bylo provedeno pomocí deskriptivní analýzy. 

K hodnocení postojů a znalostí farmaceutů a farmaceutických asistentů o rizicích používání 

antibiotik byla použitá Likertova škála vyjádřena verbálně, kde "1 = naprosto souhlasím, 2 = 

souhlasím, 3 = nevím, 4 = spíše nesouhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím". 

 

4.3 Výsledky 

Studie se rozhodlo zúčastnit 80, ze 115 oslovených respondentů. Response rate tvořil 70%. 

Jak bylo zmíněno dříve, první část dotazníku obsahvala osobní a odborné údaje respondentů, 

které jsou shrnuty v tabulce níže (Tabulka č.5). Jak je vidět z tabulky, mezi respondenty 

převažovaly ženy 69 (86%) oproti mužům 11 (14%). Po analýze dat byli respondenti rozděleni 

do 4 věkových kategorií (<30, 30-40, 41-50, >50), z nichž ve větším počtu byli respondenti ve 

věku do 30 let. Dotazovaná skupina se skládala z 16 (20%) farmaceutů a 64 (80%) 

farmaceutických asistentů. Další charakteristikou respondentů byla délka jejich odborné praxe 

vyjadřena v letech. Více než polovina respondentů 58 (73%) měla praxi v oboru do 10 let, 14 

(17%) respondentů má praxi v rozsahu od 10 do 20 let a 8 (10%) zbývajících respondentů více 

než 20 let. Převážné množství respondentů 58 (73%) pracuje v lékárenských řetězcích, ale u 7 

(9%) dotazovaných se nepodařilo zpětně zjistit typ lékárny, ve které poskytují lékárenskou péči.  
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Charakteristika Celkový počet 
respondentů (N=80) 

Procenta % 

Pohlaví 
Muž 11 14 
Žena 69 86 

Věk 
< 30 39 49 

30-40 19 24 
41-50 17 21 
> 50 5 6 

Vzdělání 
Farmaceut 16 20 

Farmaceutický asistent 64 80 
Praxe v oboru (v letech) 

< 10 58 73 
10-20 14 17 
> 20 8 10 

Typ lékárny 
Nemocniční 1 1 
Sít´ lékáren 58 73 

Státní 6 7 
Soukromá 8 10 

Počet obyvatel ve městě s lékárnou 
< 10.000 3 4 

10.000 – 50.000 23 29 
> 50.000 54 67 

 

         Tabulka č.6. Osobní a odborné charakteristiky respondentů (N=80). 

Z 80 respondentů, kteří vyplnili dotazník, 69 (86%) uvedlo, že vydávají antibiotika bez 

lékařského předpisu (Obrázek č.9). Respondenti, vydávající antibiotika bez lékařského předpisu, 

byli po analýze dat rozděleni do dvou skupin – farmaceuti 13 (19%) a farmaceutičtí asistenti 56 

(69%). Dále hodnocení probíhalo v těchto zvolených skupinách. Výdej antibiotik bez lékařského 

předpisu byů vyšší ve skupině farmaceutů u mladších respondentů a u respondentů s kratší praxi 

v oboru (Tabulka č.6). Zatímco ve skupině farmaceutických asistentů byl vyšší výdej antibiotik 

bez lékařského předpisu u starších respondentů s delší praxi v oboru (Tabulka č.7). V obou 

skupinách byl výdej ATB bez receptu zaznamenán v menších městech. 
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                     Obrázek č.9. Procentuální podíl respondentů, kteří vydávají antibiotika bez  
lékařského předpisu (N=80) 

 

Charakteristika Celkový počet 
respondentů  

(N=80) 

Počet farmaceutů, 
kteří vydávají ATB 
bez receptu (N=13) 

Procenta % 

Pohlaví 
Muž 11 1 9 
Žena 69 12 17 

Věk 
< 30 39 8 20 

30-40 19 4 21 
41-50 17 1 6 
> 50 5 0 0 

Praxe v oboru (v letech) 
< 10 58 10 17 

10-20 14 2 14 
> 20 8 1 13 

Typ lékárny 
Nemocniční 1 1 100 
Sít´ lékáren 58 7 12 

Státní 6 0 0 
Soukromá 8 3 36 

Počet obyvatel ve městě s lékárnou 
< 10.000 3 1 33 

10.000 – 50.000 23 3 13 
> 50.000 54 9 17 

 

Tabulka č.7. Osobní a odborné charakteristiky farmaceutů, kteří vydávají ATB bez 
lékařského předpisu (N=13) 

86%

14%

Bez lékařského předpisu

S lékařským předpisem
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Charakteristika Celkový počet 
respondentů  

(N=80) 

Počet farmaceutických 
asistentů, kteří vydávají 
ATB bez receptu (N=56) 

Procenta 
% 

Pohlaví 
Muž 11 8 73 
Žena 69 48 70 

Věk 
< 30 39 26 67 

30-40 19 10 53 
41-50 17 15 88 
> 50 5 5 100 

Praxe v oboru (v letech) 
< 10 58 41 71 

10-20 14 8 57 
> 20 8 7 88 

Typ lékárny 
Nemocniční 1 0 0 
Sít´ lékáren 58 42 72 

Státní 6 5 83 
Soukromá 8 5 63 

Počet obyvatel ve městě s lékárnou 
< 10.000 3 2 67 

10.000 – 50.000 23 17 74 
> 50.000 54 37 69 

 

Tabulka č.8. Osobní a odborné charakteristiky farmaceutických asistentů, kteří 
vydávají ATB bez lékařského předpisu (N=56) 

 

       Dále v jednotlivých skupinách byly hodnoceny nejčastější příčiny pro výdej antibitotik. Jak 

ve skupině farmaceutů 13 (35%), tak i ve skupině farmaceutických asistentů 46 (30%), pacienti 

nejčastěji chtěli samoléčit infekční onemocnění dýchacích cest (Obrázek č.10, Obrázek č.11). 

Poté ve skupině farmaceutů následovaly kožní infekce 8 (22%) a ve skupině farmaceutických 

asistentů infekce urogenitálního traktu 20 (24%). Nejméně často se antibiotika vydávala 

v případě, že pacient slíbil donést recept později. 
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Obrázek č.10. Příčiny pro výdej antibiotik ve skupině farmaceutů (N=13). 

 

                          

 

 

Obrázek č.11. Příčiny pro výdej antibiotik ve skupině farmaceutických asistentů 
(N=56). 
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Následně bylo analyzováno, jak často (nikdy, občas, často, vždy) a u kterých onemocnění 

(infekce dýchacích cest, kožní, urogenitální, ústní dutiny nebo jakákoliv infekce, pokud pacient 

slíbí přinést recept později) se v jednotlivých skupinách vydávala antibiotika bez receptu. Ve 

skupině farmaceutů se antibiotika vydávala při infekci dýchacích cest občas 7 (54%) nebo často 

6 (46%), občas při kožních infekcích 8 (62%), nikdy 6 (46%) nebo občas 4 (31%) při infekci 

urogenitálního traktu a převážně nikdy při infekci ústní dutiny 8 (62%) a jakékoliv infekci pokud 

pacient slíbil, že donese recept později 9 (69%) (Obrázek č. 12). 

    

            Poznámka: DC – dýchací cesty, UGT – urogenitální trakt, ÚD – ústní dutina. 

 

Obrázek č. 12. Častota poskytování antibiotik bez lékařského předpisu ve skupině 
farmaceutů (N=13).  

 

Ve skupině farmaceutických asistentů se antibiotika vydávala při infekci dýchacích cest 

občas 35 (62%), nikdy 28 (50%) nebo občas 21 (38%) při kožních infekcích, občas 27 (48%) při 

infekci urogenitálního traktu a převážně nikdy při infekci ústní dutiny 33 (59%) a jakékoliv 

infekci, pokud pacient slíbil, že donese recept 36 (64%) (Obrázek č. 13). Žádný z farmaceutů 

neoznačil, že vydává antibiotika bez receptu vždy. Žádný z farmaceutických asistentů neoznačil, 

že vydává antibiotika bez receptu vždy. 
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            Poznámka: DC – dýchací cesty, UGT – urogenitální trakt, ÚD – ústní dutina. 

 

Obrázek č. 13. Častota poskytování antibiotik bez lékařského předpisu ve skupině 
farmaceutických asistentů (N=56).  

 

Dále byly posouzeny důvody (zabránit samoléčení pacienta, pacient je znám, pacient 

dříve užíval dané antibiotikum a jiné důvody) pro výdej antibiotik bez lékařského předpisu. 

Nejčastější důvodem pro výdej antibiotika ve skupině farmaceutů byla snaha zabránit samoléčení 

pacienta 9 (43%) (Obrázek č.12). Ve skupině farmaceutických asistentů hlavním důvodem pro 

výdej antibiotika byl ten fakt, že pacient dané antibiotikum dříve užíval 29 (34%) (Obrázek 

č.13).  
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   Poznámka: ATB – antibiotikum. 

Obrázek č.14. Důvody pro výdej antibiotik bez lékařského předpisu ve skupině 
farmaceutů (N=21, celkový počet označených odpovědí). 

 

                

 

        Poznámka: ATB – antibiotikum. 

Obrázek č.15. Důvody pro výdej antibiotik bez lékařského předpisu ve skupině 
farmaceutických asistentů (N=98, celkový počet označených odpovědí). 
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Hodnocení postojů a znalostí farmaceutů a farmaceutických asistentů o rizicích používání 

antibiotik znazorňuje tabulka č.8. Pro zjištění míry stupňe souhlasu či nesouhlasu byly výsledky 

převedeny na procenta, od 0% = naprosto souhlasím  až 100% = naprosto . 

 

Tvrzení (T1 – T11) Farmaceuti (%) Farmaceutičtí asistenti 
(%) 

(1) Antibiotická rezistence je závažným 
problémem pro  veřejné zdraví 

31 32 

(2) Výdej ATB na předpis neovlivňuje 
vznik antibiotické rezistence 

51 58 

(3) Při vydání antibiotika upozorňuji 
pacienta o důležitosti compliance 

40 34 

(4) Při vydání antibiotika je nutné brát 
do úvahy možné interakce s jinými 
léčivy 

28 33 

(5) Antibiotikum někdy lze vydat, 
pokud pacient nemá možnost dostat 
předpis na dané ATB 

60 50 

(6) Hlavní příčinou vzniku antibiotické  
rezistence je nesprávné užívání ATB 

43 41 

(7) Lékárník záměrně vydává jiné ATB, 
protože nemá čas vysvětlovat proč není 
potřebné ATB 

75 72 

(8) Jsem si jistá\ý, že budou vyvinuta 
nová antibiotika 

     37         39 

(9) Používání antibiotik u zvířat je 
jednou z příčin rozvoje antibiotické 
rezistence 

     52 48 

(10) Pokud pacient nedostane potřebné 
antibiotikum, půjde pro něj do jiné 
lékárny 

     29 33 

(11) Fenomén antibiotické rezistence  je 
důsledkem léčby antibiotiky 
v nemocničních zařízeních 

     50 64 

 

Tabulka č.9. Vyjádření míry souhlasu či nesoulasu s tvrzením (T1 – T11), kde 0% = 
naprosto souhlasím až 100% = naprosto nesoulasím. 

 

Respondenti obou skupin spíše souhlasili s tvrzením T1, že antibiotická rezistence je 

závažným problémem pro veřejné zdraví (Obrázek č.14). Farmaceuti a farmaceutičtí asistenti 

vykázali nejistotu s tvrzením T2, že výdej antibiotika na předpis neovlivňuje vznik antibiotické 

rezistence, přičemž farmaceutičtí asistenti byli skoro nesouhlasní. S dalším tvrzením T3, že při 

vydání antibiotika upozorňují pacienta o důležitosti compliance, byli spíše soulasní respondenti 
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obou skupin. Všichni respondenti byli spíše souhlasní s tvrzením T4, že při vydání antibiotika je 

nutné brát do úvahy možné interakce s jinými léčivy. Farmaceutičtí asistenti byli spíše 

nesoulasní s tvrzením T5, že antibiotikum lze vydat v případě , že pacient nemá možnost dostat 

předpis na dané ATB, když většina farmaceutů zůstala nerozhodnuta. Respondenti obou skupin 

zůstali nerozhodnutí s tvrzením T6, že hlavní příčinou vzniku antibiotické  rezistence je 

nesprávné užívání antibiotik. Jak farmaceuti, tak i farmaceutičtí asistenti byli spíše nesoulasní 

s tvrzením T7, že lékárník záměrně vydává jiné ATB, protože nemá čas vysvětlovat proč není 

potřebné. Respondenti byli nejisti s tvrzením T8, že budou vyvinutá nová antibiotika, a s 

tvrzením T9, že používání antibiotik u zvířat je jednou z příčin rozvoje antibiotické rezistence. 

Dotazované byli spíše souhlasní s tvrzením T10, že pacient půjde do jiné lékárny, pokud  

nedostane potřebné antibiotikum. Farmaceutičtí asistenti byli spíše nesoulasní s tvrzením T11, že 

fenomén antibiotické rezistence je důsledkem léčby antibiotiky v nemocničních zařízeních, 

zatímco farmaceuti nevěděli. 

 

  

Poznámka: od 0 = naprosto souhlasím až 100 = naprosto nesoulasím 

 

Obrázek č.16. Porovnání míry souhlasu či nesoulasu s tvrzením (T1 – T11) mezi 
farmaceuty a farmaceutické asistenty. 
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5 Diskuse 
  

 Rezistence bakterií na antibiotika je celosvětový problém nadužívání ATB, který vede ke 

ztrátě jejich účinnosti [36]. Dostupnost ATB bez lékařského předpisu v různých státech mimo 

USA a Evropu může dosahovat až 90% [37], přičemž čím vyšší je spotřeba antibiotik, tím vyšší 

je i úroveň antibiotické rezistence [38]. V letech 2000-2010 byl zaznamenán razantní nárůst 

spotřeby antibiotik v rozvojových zemích jako Jihoafrická republika (219%), Indie (66%) a 

Rusko (19%) [37], kde ATB je možné koupit bez receptu. 

 Velká část studií hodnotících dostupnost antibitik bez lékařského předpisu byla 

prováděna na laické populaci. Tak například až 78% učitelů z Jemenu a Uzbekistánu [39] a 44% 

návštěvníků mezinarodního knižního veletrhu v Abu Dhabi [13] uvedlo, že používají 

nepředepsaná antibiotika. Farmaceuti však mají odlišné postavení – mají zdravotnické vzdělání a 

jsou pokládáni dle legislativy za zdravotnické pracovníky [40]. Farmaceut je poslední v řetězci 

zdravotníků podílejících se na podání ATB pacientovi, proto jeho úkolem je podporovat 

racionální používání antibiotik [36], aby byly co nejdéle účinné. Pouze v některých zemích je 

legislativně dovoleno farmaceutovi za určitých podmínek předepisovat léčiva. Od roku 2003  ve 

Spojeném království farmaceut, absolvovavší speciální akredotovaný kurz, pak může předepsat 

lék na základě třístranné dohody s pacientem a praktickým lékařem [41]. Tento vztah se však 

netýká antibiotik. Některé země včetně Ruska však nemají statut předepisujícího lékárníka 

v legislativě zakotven a antibiotika je dle práva možno předepisovat pouze lékařem. Přesto jsou 

tam antibiotika dostupná bez lékařského předpisu. Tak výsledky prospektivní studie provedené 

v Jordánsku  naznačují, že 74% farmaceutů vydávají ATB bez receptu [42]. Další průřezové 

studie ukazují, že 77,6%  farmaceutů  z Rijádu, Saúdská Arábie [43] a 95% z Abu Dhabi, SAE 

také vydávají ATB jako OTC [44]. Studie provedené v  Rusku uvádí, že například v Smolensku 

57% respondentů používají ATB bez receptu [45], když v Petrohradu se antibiotiky samoléčí 

dokonce 73% respondentů [46]. Proto nás zajímalo jak se tento problém vyskytuje v jiné části 

Ruska, která je geograficky odlišná. 

 Daná studie ukázala, že signály o tom, že výdej antibiotik bez lékařského předpisu je 

běžnou praxí farmaceutů a dokonce i farmaceutických asistentů v Kaliningradské oblasti. Více 

než 80% respondentů z obou skupin uvedlo, že vydávají antibiotika bez receptu. Výsledky 

ukazují, že ani úroveň vzdělání významně neovlivnila rozhodnutí o výdej ATB. V Rusku jak 

farmaceut, tak i farmaceutický asistent mohou vydávat léčiva vázaná na předpis, ale pouze 

farmaceut může plnit funkci vedoucího [47]. Nicméně farmaceut/farmaceutický asistent může 

ovlivnit výběr léku a zabránit  užívání nevhodného ATB [5], dokonce je to jeho povinností [47]. 
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Však i sami praktičtí lékaři předepisují antibiotika empiricky na základě epidemiologických dat 

o výskytu určitých patogenů a předpokladu o pravděpodobném původce onemocnění dle 

charakteru potíží [11]. Proto je důležité nejen zlepšit kontrolu lékárenské péče, ale i provést 

změny v samotném systému zdravotnictví. Dnes je Rusko na posledním místě ratingu účinnosti 

zdravotnického systému [48] a rating důvěry pacientů lékařům v Rusku je velmi nízký. Pohybuje 

se okolo 69% [49]. Mohou to být důvody proč pacienti nevyhledávají pomoc lékaře a obrácejí se 

přímo na lékárníka. Avšak nemůžeme zanedbat to, zda striktní zákaz vydávání ATB v lékárně 

bez lékařského předpisu pak nepůsobil kontraproduktivně. Pacient je schopen nyní získat léky i 

jinou cestou než přes lékárnu například po Internetu nebo ve veterinárních klinikách. 36% 

antibiotik prodávaných po Internetu jsou dostupná bez receptu [50]. 

Zdá se, že se nejčastěji antibiotika vydávala ve městech s menším počtem obyvatel. 

Jednou z příčin tohoto faktu může být i dostupnost lékařské péče. 8% obyvatel žijících na 

vesnicích má teritoriálně omezenou dostupnost lékařské péče (nejbližší zdravotnické zařízení se 

nachází ve 2 a více hodinách cesty) [51] a 40% respondentů ve městech do 20.000 obyvatel 

uvádí, že v daných městech nejsou lékáři některých specializovaných způsobilostí [52]. Proto 

farmaceut/farmaceutický asistent je jediný, kdo může antibiotikum "předepsat".   

Hlavním požadavkem na antibiotika v lékárně byly infekce dýchacích cest, což odpovídá 

výsledkům statistiky nemocnosti v Kaliningradské oblasti v roce 2015 [53]. Výsledky jiné 

multicentrické průřezové studie také ukázaly, že se antibiotika v Rusku nejčastěji použávají 

k samoléčení infekcí dýchacích cest (12,3%) [5]. 

 Nejčastějším důvodem pro výdej antibiotik ve skupině farmaceutů byla snaha zabránit 

samoléčení pacienta. Farmaceutičtí asistenti vydávali antibiotika hlavně pokud pacient 

v minulosti lék užíval. Farmaceuti zdůvodňovali při vyplňování dotazníku vydávání ATB bez 

předpisu i empirickými zkušenostmi, že pacienti často ke stanovení diagnózy a výběru 

antibiotika používají informace z internetu nebo doporučení příbuzných a kamarádů, a že jen 

takto lze předejít absolutně nevhodnému použití antibiotika. Zdá se, že farmaceuti si více 

uvědomují rizika podávání antibiotik ve srovnávání se farmaceutickými asistenty, což se 

projevilo i v našem souboru, kde častější znalosti o rizicích byly uváděny ve skupině farmaceutů.  

Výsledky studie by měli být interpretovány v kontextu několika omezení. Výsledky 

mohou být ovlivněny i tím, že do studie nebyli zahrnuti konzultanti, absolventi středních škol, 

středních a vyšších zdravotnických škol, jejichž povinnosti je poskytování neodborné konzultace 

nikoliv zacházení s léčivy [54]. Avšak se nedá vyloučit možnost, že i tito pracovníci se mohou 

spolupodílet na výdeje antibiotik. Provedená analýza je pouze pokládána za pilotní, protože se 
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podařilo sesbírat jen odpovědi z 34 (9%) lékáren v Kaliningradské oblasti [55]. Při tom i když 

70% respondentů vyplnilo dotazník, je to jen malá část od předpokládaného počtů farmaceutů a 

farmaceutických asistentů v dané oblasti. I když respondenti pokrývají rozložení obyvatel na 

vesnici a ve městě – jsou tato čísla malá. Vyplňování dotazníku je citlivá záležitost a jsem ráda 

že se podařilo ukončit tuto pilotní studii. Bez přispění odborných  lokálních institucí se budou 

tato citlivá data špatně sbírat i když šlo o anonymní dotazníky. 
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6 Závěr 
 

Výsledky dané pilotní studie ukázaly na snadnou dostupnost antibiotik bez lékařského 

předpisu v lékárnách Kaliningradské oblasti, přičemž výdej antibiotik bez receptu provádí jak 

farmaceuti, tak i farmaceutičtí asistenti. Antibiotika jsou obvykle vydávána na základě předchozí 

zkušenosti s ATB. Znalost rizik při používání antibiotik se ukázala vyšší u vysokoškolsky 

vzdělaných farmaceutů. Avšak edukace v této oblasti je vhodná jak mezi pracovníky lékáren, tak 

i mezi pacienty. Pro vysokou nedůvěru obyvatel Ruska k lékařům a zdravotnictví jako celku, je 

pravděpodobně bezpečnější diskutovat možnost dostupnosti antibiotik v lékárně, než je získávat i 

jinými formami, například nákup na internetových serverech. Už dnes se tímto způsobem 

prodala více jak třetina antibiotik bez doporučení lékaře. 
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7 Seznam použitých zkrátek 
 

ATB – antibiotikum 

OTC  over-the-counter medicinal products 

KPC – Klebsiella pneumonie karbapenemáza 

WHO  World Health Organization 

APUA  Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 

MRSA  Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus 

VRSA  Vankomycin- rezistentní Staphylococcus aureus 

G +    grampozitivní bakterie 

G -  gramnegativní bakterie 

PBP  penicilin-binding-protein 

TTC  tetracykliny 

PEN  peniciliny 

CEF  cefalosporiny 

AMG  aminoglykosidy 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

RNA  ribonukleová kyselina 
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