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Zkratky

Seznam zkratek:
ABC protein
ARE rodina
CLI

(ATP-binding casette) ATP-vazebný protein
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CSLI
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iMLSB
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ISLE
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inzerčním sekvencím podobný element
linkomycin

LSA

rezistence k linkosamidům a streptograminům A

MLSB

rezistence k makrolidům linkosamidům a streptograminům B

MSB
PFGE

rezistence k makrolidům a streptograminům B
pulzní gelová elektroforéza
rezistence k florfenikolům, linkosamidům, oxazolidinonům
pleuromutilinům a streptograminům A
pristinamycin IIA
quinupristin a dalfopristin
streptograminy A
streptograminy B
Státní ústav pro kontrolu léčiv
telithromycin
levá terminální invertovaná repetice
(colony forming unit) jednotka tvořící kolonii
(ribosom binding site) vazebné místo pro ribozóm
pravá terminální invertovaná repetice
transmembránová doména

PhLOPSA
PIIA
Q/D
SgA
SgB
SÚKL
TEL
TIRL
CFU
RBS
TIRR
TM doména
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ÚVOD

Na počátku dvacátého století byly infekce celosvětově hlavní příčinou úmrtí. Teprve s nástupem
antibiotické éry významně klesla mortalita způsobená bakteriálními infekcemi. Všeobecně se
předpokládalo, že problém infekčních chorob je objevem antibiotik definitivně vyřešen. Při slyšení v
Kongresu v r. 1969 hlavní lékař zdravotnických zařízení USA William H. Stewart prohlásil: „Přišel čas
uzavřít kapitolu infekčních nemocí.“ (44). Protože existující spektrum antibiotik bylo v té době pro
kontrolu infekčních chorob dostatečné, obrátila se pozornost farmaceutických firem na výzkum
lukrativnějších skupin léčiv zaměřených na léčbu chronických chorob. Za posledních třicet let tak byla
na trh uvedena pouze dvě skutečně nová antibiotika linezolid a daptomycin (139, 191). V souvislosti s
celosvětovým nárůstem používání antibiotik se však u mikroorganismů začaly objevovat a hromadit
rezistence k těmto látkám. Zatím ke každé skupině antibiotik, která byla do roku 2004 uvedena na trh,
se časem u patogenních mikroorganizmů objevil rezistenční mechanismus, který je důvodem řady
terapeutických selhání (94). Enormní a často neuvážené používání antibiotik vedlo k selekci
multirezistentních baktérií, zejména v nemocnicích kde jsou ideální podmínky pro jejich vznik a šíření.
Ve Spojených státech byla zaznamenána rezistence alespoň k jednomu antibiotiku u 70% původců
nosokomiálních infekcí (90). Dokonce i vankomycin používaný pouze jako antibiotikum poslední volby
zejména proti problematickým methicilin rezistentním stafylokokům ztrácí svoji účinnost. V roce 1997
byly objeveny první částečně rezistentní kmeny Staphylococcus aureus (61). O dva roky později byl
dokonce popsán první klinický případ plně vankomycin rezistentního kmene tohoto původce vážných
postoperačních infekcích (16). Methicilin rezistentní stafylokoky jsou běžně rezistentní i k ostatním
beta-laktamům, gentamicinu. 80% z nich je také rezistentní alespoň k jednomu z pěti následujících
antibiotik: erythromycinu, klindamycinu, cotrimoxazolu, ciprofloxacinu a tetracyklinu. Zatímco biologie
a způsob šíření methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MSRA) byly podrobně
studovány jak ve světě tak i na území ČR (114, 115), rezistence u koaguláza negativních stafylokoků
(CoNS) je prostudována jen okrajově. Přitom právě tyto blízce příbuzné mikroorganismy mohou sloužit
jako zdroj nových rezistenčních determinant pro klinicky významnější patogen. Mimoto jsou CoNS
důležitým infekčním agens u hospitalizovaných imunokomprimovaných pacientů a stejně tak u
pacientů s intravenózními katétry.
V roce 1996 byl v rámci rozsáhlé epidemiologické studie rezistence k methicilinu Národní referenční
laboratoří pro stafylokoky shromážděn soubor 2234 klinických izolátů stafylokoků (1315 izolátů S.
aureus a 919 izolátů CoNS). Hlavním záměrem epidemiologické studie, která byla realizována
Národní referenční laboratoří pro antibiotika, bylo zmapovat klonální strukturu methicilin rezistentních
izolátů Staphylococcus aureus na území ČR (113-115). My jsme využili tutéž sbírku izolátů pro
studium mechanismů rezistence k makrolidům a linkosamidům u methicilin rezistentních CoNS.
Protože jsme mezi izoláty zjistili neobvyklou distribuci rezistenčních mechanismů a také jsme objevili
nový rezistenční fenotyp naznačující přítomnost doposud neznámé rezistenční determinanty rozhodli
jsme se pokračovat v podrobnějším studiu těchto jevů. Výsledky studia jsou shrnuty ve třech přijatých
a jedné připravované publikaci, které jsou prezentovány v předkládané disertační práci. Uplatněním
postupů klinické mikrobiologie, molekulární biologie i bakteriální genetiky jsme se pokusili o ucelený
pohled na problematiku vzniku a šíření rezistencí k antibiotikům u klinicky významných
mikroorganizmů
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1.

Koaguláza

negativní

stafylokoky

-

nozokomiální

infekce,

rezistence a terapeutické možnosti.

Koaguláza negativní stafylokoky (CoNS) patří mezi nejčastěji izolované mikroorganismy v
laboratořích klinické mikrobiologie. Vzhledem ke své všudypřítomnosti a relativně nízké virulenci byly
dlouho považovány za klinicky nevýznamné kontaminanty klinických vzorků. Avšak postupem času
začaly být CoNS vnímány jako důležité etologické agens nozokomiálních infekcí a nyní patří dokonce
mezi nejčastější příčinu infekcí u hospitalizovaných pacientů s intravenózními katétry a u
imunokomprimovaných pacientů. Podle studie National Nosocomial Infections Surveillance System
byly v letech 1990-1999 CoNS nejčastějšími pozorovanými patogeny (37,7 %, v porovnání s 12,6 %
pro S. aureus) izolovanými z infekcí krevního řečiště na jednotkách intenzivní péče (189). Jejich
význam jako etiologické agens nozokomiálních infekcí je dán zejména výskytem na površích lidského
těla ve velkých koncentracích, až 103 - 106 CFU/cm2 (82), dále pak selekcí, která je výsledkem
používání širokospektrých antibiotik v nemocnicích, schopností adherovat a tvořit biofilm na površích
intravaskulárních katétrů a jiných lékařských nástrojů a relativně nízkými nutričními nároky (137).
Protože až 85 % izolátů CoNS je výsledkem kontaminace, zejména při odběru krve, je velmi
problematické odlišení takovýchto kontaminací od skutečných původců infekcí krevního řečiště (195).
Pokud je tentýž mikroorganismus alespoň dvakrát po sobě izolován z nezávislých hemokultur, může
být považován za původce infekce. U katétrové infekce je nutný průkaz stejného mikroorganismu z
hemokultury a kultury z povrchu katétru. Pro druh S. epidermidis je pro potvrzení nutné kromě
druhové identifikace také ověření totožnosti kmene jeho typizací (81). Mezi nejčastěji izolované
stafylokokové izoláty v Evropě v letech 2002-2004 patřily tyto druhy: S. epidermidis, S. haemolyticus,
S. hominis, S. capitis, S. warnerii, S. xylosis (156). Jednotlivé druhy CoNS se liší svojí virulencí. Velké
zastoupení izolátů identifikovaných jako infekční agens bylo pozorováno u S. lugundensis (91 % z
celkového počtu izolátů tohoto druhu) a S. saprophyticus (88 %), naproti tomu poměr klinicky
významných izolátů ke kontaminantům byl menší u S. epidermidis (52 %) a S. haemolyticus (11 %)
(180). Tyto dva posledně zmíněné druhy však často tvoří většinu (až 90 %) všech CoNS izolátů.
Zatímco patogenita druhu S. epidermidis je spojena zejména se schopností adheze a tvorby biofilmu
na polymerních površích zdravotnického materiálu, u podstatně virulentnějších druhů S. lugdunensis a
S. schleiferi, které způsobují agresivní a až život ohrožující infekce, jsou patogenní mechanismy
podobné těm z S. aureus (produkce clumping faktoru a termostabilní DNásy (189)). S. saprophyticus
je významným oportunním patogenem způsobujícím infekce močových cest. Specifická afinita k
uroepitealním buňkám je dána řadou povrchových proteinů typických pro tento druh.
Problémem nozokomiálních infekcí je vysoký výskyt kmenů mnohočetně rezistentních k
antibiotikům. Stejně jako u S. aureus je hlavním problémem infekcí způsobených CoNS rezistence k
oxacilinu. Zatímco u S. aureus se rezistence vyskytuje u necelých 30 %, u CoNS to je až 77 %
rezistentních izolátů (Tab. 1.1.). Navíc rezistence k oxacilinu s sebou nese výrazně vyšší podíl
rezistence k dalším antibiotikům. Kromě všech β-laktamů jsou oxacilin-rezistentní CoNS často
rezistentní také k erythromycinu (72,7 %), ciprofloxacinu (67,5 %), levofloxacinu (62,9 %),
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trimethoprim-sulfamethoxazolu (47,4 %) a klindamycinu (32,5 %). Naopak některá novější antibiotika
vankomycin

a

teikoplanin

(glykopeptidy),

quinupristin/dalfopristin

(streptograminy),

linezolid

(oxazilidony) a daptomycin (lipopeptidy) si zachovávají dobrou účinnost, a jsou tedy považovány za
antibiotika poslední volby pro léčbu nozokomiálních stafylokokových infekcí (Tab. 1.2.).

Tab.1.1. Evropský průměr četností rezistence k oxacilinu u CoNS a S. aureus. Data převzata z rozsáhlých
studií SENTRY antimicrobial surveillance programme.

Izolovány v
letech:
1997-1999
2002-2004
2005

CoNS
Oxacilin
Počet rezistentní
izolátů
(%)
2068
73,1
1942
77
941
71,5

S. aureus
Oxacilin
Počet rezistentní
izolátů
(%)
3477
26,9
(35)
4842
26,7
(156)
2746
29,1
(157)

Reference:

Nicméně i k těmto antibiotikům se u stafylokoků vyvíjí rezistence. Rezistence ke
glykopeptidům u klinických izolátů byla poprvé pozorována již v roce 1979 a 1983 u S. epidermidis
(175) a v roce 1986 u S. haemolyticus (168). Teprve v roce 1997 byly objeveny částečně rezistentní
kmeny S. aureus (61) a o dva roky později byl dokonce popsán první klinický případ plně vankomycin
rezistentního kmene tohoto původce vážných postoperačních infekcí (16). Mechanismus intermediární
glykopeptidové rezistence u stafylokoků je způsoben strukturními změnami v buněčné stěně,
konkrétně zvýšením počtu vazebných míst pro vankomycin. To má za následek jeho "vychytání" ještě
před navázáním do zásahového místa, jímž je prekurzor buněčné stěny (59). Rezistence k vysokým
hladinám glykopeptidů je u stafylokoků způsobena získáním enterokokového shluku genů vanA, které
kódují alternativní část biosyntetické dráhy buněčné stěny (194). Také mechanismy rezistence ke
streptograminům jsou poměrně dobře prostudovány. I přes dlouholeté používání streptograminových
antibiotik ve veterinární praxi si kombinace streptograminů A a B quinupristin/dalfopristin zachovává
dobrou účinnost. A to díky synergistickému účinku obou antibiotik, který je zachován i přes získání
rezistence k jednomu ze streptograminů (25). Linezolid a daptomycin jsou prvními zástupci dvou
nových skupin antibiotik oxazilidonů a cyklických lipopeptidů. Mechanismus antibakteriálního účinku
oxazolidinových antibiotik spočívá v jejich vazbě na 50S podjednotku bakteriálního ribozómu v
peptidyl-tRNA vazebném místě P, což zabraňuje vazbě molekuly fMet-tRNA a tvorby iniciačního
komplexu (176). Rezistence k linezolidu u S. aureus je popisována ojediněle a to v souvislosti s
dlouhodobou linezolidovou léčbou a přítomností cizorodých materiálů (133). Výskyt rezistence u
CoNS se dle různých surveillančních programů pohybuje pod 0,1 %, avšak lokálně může být i vyšší a
to díky šíření linezolid-rezistentních klonů v nemocničním prostředí (138). Daptomycin je proti CoNS,
včetně oxacilin rezistentních izolátů, neúčinnějším z výše popsaných "nových" antibiotik. Jeho
mechanismus účinku spočívá ve vazbě na membránu a tvorbě pórů propustných pro ionty, následná
depolarizace membrány způsobuje narušení energetického metabolismu buňky a její smrt. Doposud
bylo popsáno pouze pár ojedinělých případů daptomycin-rezistentních klinických izolátů S. aureus, u
nichž se rezistence vyvinula během antibiotické léčby (101, 105).
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Tab.1.2. Četnosti rezistencí k antibiotikům u klinických izolátů CoNS a S. aureus citlivých nebo
rezistentních k oxacilinu v Evropě. Data z rozsáhlých studií SENTRY antimicrobial surveillance
programme

Organismus
Koaguláza negativní stafylokoky
Oxacilin citlivé (počet izolátů)
Erythromycin
Ciprofloxacin
Tetracyklin
Levofloxacin
Trimethoprim-sulfamethoxazol
Klindamycin
Rifampin
Chloramfenikol
Vankomycin
Teikoplanin
Quinupristin-Dalfopristin
Linezolid
Daptomycin
Oxacilin rezistentní (počet izolátů)
Erythromycin
Ciprofloxacin
Tetracyklin
Levofloxacin
Trimethoprim-sulfamethoxazol
Klindamycin
Rifampin
Chloramfenikol
Vankomycin
Teikoplanin
Quinupristin-Dalfopristin
Linezolid
Daptomycin

1997-1999a

Rezistentní (%)
2002-2004b

2005c

(556)
30,6
10,1
15,8
9,7
2,7
6,3
0
0,4
(1512)
72
50,5
22,2
47,9
15,1
24,5
0
0,5
-

(447)
28
8,7
16,2
7,8
11
3,8
0
0
0
0
0
(1495)
70,5
63,9
17,4
58,7
49,1
36,6
0
0,6
0,5
0
0

(268)
44
11,9
10,4
8,2
4,5
2,6
2,6
0
0
0
0
0
(673)
72,7
67,5
62,9
47,4
32,5
13,4
13
0
0,6
0,4
0
0

a

Diekema, DJ a kol., 2001 (35)
Sader, HS a kol., 2006 (156)
c
Sader, HS a kol., 2007(157)
b
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2. Makrolidy, linkosamidy a streptograminy (MLS)
Makrolidy, linkosamidy a streptograminy jsou chemicky velmi různorodé antibakteriální látky,
které mají podobný mechanismus účinku spočívající ve vazbě antibiotika na velkou podjednotku
bakteriálního ribozómu. V souvislosti s tím se vyvinuly i některé společné mechanismy rezistence
bakterií k těmto antibiotikům. Producenty těchto látek jsou mikroorganismy rodu Streptomyces spp.
Biologická aktivita těchto tří skupin látek je také velice podobná.

2.1. Makrolidy
V letech 1999-2005 byly makrolidy třetí nejpoužívanější skupinou antibiotik v České republice
a jejich spotřeba stále stoupá (SÚKL). Tyto antibiotika jsou tvořena 14-, 15-, nebo 16-členným
laktonovým kruhem nesoucím jeden nebo více cukrů a několik dalších substitucí. Nejznámějším
zástupcem makrolidů je erythromycin A (Obr.2.1.), který byl zaveden do klinické praxe již v roce 1952.
Od té doby bylo vyvinuto několik generací makrolidů lišících se schopností indukovat rezistenci,
rozšířeným spektrem účinku a lepší stabilitou v kyselém prostředí (198) (Tab. 2.1.). Tyto antibiotika
jsou účinná hlavně proti grampozitivním kokům.

Tab.2.1. Přehled vlastností nejčastěji používaných makrolidových antibiotik.

Generace

Velikost
laktonového
kruhu

Název
antibiotika
erythromycin

1. generace

14 členný
oleandomycin
spiramycin

2. generace

16 členný

tylosin
karbomycin A

Saccharopolyspora
erythraea
Streptomyces
antibioticus
Streptomyces
ambofaciens
Streptomyces
fradiae
Streptomyces
thermotolerans

klarithromycin

semisyntetický

roxithromycin

semisyntetický

15 členný

azithromycin

semisyntetický

14 členný

telithromycin

semisyntetický

14 členný
3. generace

4. generace
(ketolidy)

Producent

Charakteristické vlastnosti

indukce rezistence, malá
stabilita v kyselém prostředí

neindukují rezistenci, malá
stabilita v kyselém prostředí

indukují rezistenci, vylepšená
stabilita v kyselém prostředí,
širší antimikrobiální spektrum
také proti mykobakteriím a
chlamydiím.
neindukují rezistenci, dobrá
stabilita v kyselém prostředí,
účinné i proti některým
erythromycin rezistentním
kmenům
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Obr. 2.1. Chemické struktury některých
streptograminových antibiotik (PubChem, NCBI)

makrolidových,

linkosamidových

a

Mechanismus účinku makrolidů spočívá ve vazbě antibiotika na velkou ribozomální
podjednotku v blízkosti peptidyltransferasového místa, čímž inhibuje proteosyntézu (197). Avšak
detailní mechanismus inhibice nebyl ještě zcela objasněn. Nedávno publikované krystalové struktury
velké podjednotky ribozómu s navázanými antibiotiky potvrdily již dřívější biochemické analýzy vazby
makrolidů na ribozóm (14, 51, 52, 162). Důležitým místem pro vazbu je interakce C5 mono- nebo
disacharidového postranního řetězce 14-, 15- a 16-členných makrolidů s dusíkovými bázemi
nukleotidů v pozicích A2058 a A2059 v doméně V molekuly 23S rRNA (E. coli číslování). Toto místo je
pro vazbu antibiotik klíčové a vysvětluje, proč mutace či modifikace v tomto místě způsobují rezistenci
k makrolidům. Na vazbě makrolidů se podílejí také ribozomální proteiny L4 a L22, což opět vysvětluje,
proč mutace v těchto proteinech způsobují částečnou rezistenci (46).
U makrolidů byly popsány čtyři různé mechanismy inhibice proteosyntézy: 1) Inhibice
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prodlužování nascentního peptidu, 2) Stimulace disociace peptidyl-tRNA z ribozómu 3) Inhibice tvorby
peptidové vazby a 4) zabránění správného složení velké ribozomální podjednotky. Všechny tyto
mechanismy přispívají k celkovému účinku makrolidů. Nejdůležitější mechanismus inhibice
pravděpodobně souvisí s vazbou makrolidů do tunelu, který vytváří velká podjednotka ribozómu (Obr.
2.2. a 2.3.). Dříve se předpokládalo, že tento tunel je pouze inertní struktura, kterou prochází právě
syntetizovaný peptid, avšak nyní se zdá, že jde o dynamickou strukturu ovlivňující průběh
proteosyntézy. Ačkoli je tento tunel relativně široký, obsahuje dvě zúžení, která jsou tvořena proteiny
L4 a L22. Makrolidy vázající se do tohoto zúžení tak můžou blokovat cestu pro rostoucí peptid.

2.2. Linkosamidy
Tato skupina antibiotik zahrnuje linkomycin a jeho semisyntetické deriváty (Obr. 2.1.).
Linkomycin byl poprvé izolován v roce 1963 z kmene Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis
(106). Skládá se ze dvou stavebních jednotek, cukerné (methylthiolinkosaminid) a aminokyselinové
(derivát prolinu), spojených amidovou vazbou. Jedinými používanými antibiotiky této skupiny v klinické
praxi jsou linkomycin a mnohem účinnější klindamycin. Klindamycin je semisyntetický derivát
připravený chlorací linkomycinu na sedmém uhlíku aminocukerné části. Derivátem klindamycinu je
pirlimycin, který je používán výhradně ve veterinární medicíně.
Mechanismus účinku linkosamidů je stejný jako u makrolidů a je způsoben disociací peptidyltRNA z ribozómu. Rozdíl spočívá ve vzdálenosti místa vazby antibiotika od peptidyltransferasového
místa, a tedy i v délce disociovaného nascentního peptidu (Obr. 2.2.) (182). Kromě grampozitivních
koků jsou linkosamidy účinné také proti anaerobním bakteriím.
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Obr. 2.2. Struktura 50S podjednotky v
komplexu s analogem peptidyl-tRNA a s
různými MLS antibiotiky.
Z obrázku je patrná různá vzdálenost antibiotik
od peptidyltransferasového místa, konkrétně od
dusíku N3 adeninu v pozici A2451(adenin ČEVENĚ, N3 - ŽLUTĚ) V tabulce je vzdálenost
vyjádřená v Å. Různá vzdálenost antibiotika od
peptidyltransferasového místa se projevuje v
různé délce peptidu disociujícího z ribozómu
účinkem antibiotika. V experimentu byly použity
dvě různé mRNA: MS mRNA a erm mRNA
kódující různé polypeptidy (délka disociujících
peptidů hlavní frakce je zvýrazněná v tabulce
tlustě). ZELENÉ - nukleotidy A2058, A2059 a
A2062 23S rRNA, které jsou důležité pro vazbu
makrolidových antibiotik MODŘE A ŽLUTĚ proteiny L4 a L22 tvořící zúžení tunelu. a) 50S
podjednotka v komplexu s analogem tRNA b) - f)
50S podjednotka s navázanými antibiotiky.
ČERVENĚ případně i FIALOVĚ, A ČERNĚ (jsou
pro odlišení zvýrazněny jednotlivé struktury
sloučenin). Struktura 50S podjednotky v komplexu
s pristinamycinem IA (SgB) chybí, avšak shodná
velikost disociovaného peptidu s erythromycinem
naznačuje podobné místo vazby na ribozóm
Převzato z Tenson et al, 2003 (182)

2.3. Streptograminy
Streptograminy jsou přírodní látky produkované mikroorganismy rodu Streptomyces. Tuto
skupinu antibiotik tvoří dva typy látek, streptograminy A (polysaturované cyklické peptidy, SgA) a
streptograminy B (cyklické hexadepsipeptidy, SgB), které jsou současně produkovány jednou bakterií
v přibližném poměru 7:3 (134). Jednotlivě mají SgA a SgB bakteriostatické účinky proti grampozitivním
kokům, avšak při společném působení obou látek vykazují silný baktericidní efekt (67). Ačkoli byly
streptograminy objeveny již v roce 1950, v klinické praxi nebyly příliš hojně využívány. Donedávna byl
užíván pouze pristinamycin (kombinace pristinamycinu IA a pristinamycinu IIA), a to pouze ve Francii
pro léčbu stafylokokových infekcí. Klinický význam těchto antibiotik vzrostl až s vývojem
semisyntetických derivátů dalfopristinu (streptogramin A) a quinupristinu (streptogramin B), které jsou
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podávány jako alternativní antibiotikum proti vankomycin rezistentním grampozitivním kokům. V
současné době je testován nový semisyntetický derivát XRP2868, který vykazuje až čtyřikrát větší
účinnost in vitro než kombinace dalfopristinu a quinupristinu (38).
Streptogramin A se váže do peptidyltransferasového místa ribozómu, pouze pokud zde není
navázána aminoacyl-tRNA, a blokuje tak její navázání. Navíc vazba streptograminu A způsobuje
konformační změny velké ribozomální podjednotky tak, že zvyšuje aktivitu streptograminu B a to více
jak 100-krát (188). Streptogramin B naopak zabraňuje podobně jako makrolidy a linkosamidy
prodlužování peptidu tím, že zabrání jeho prostupu tunelem (Obr. 2.3.). na rozdíl od streptograminu A
je streptogramin B schopen se k ribozómu vázat ve všech stadiích translace.

Obr. 2.3. Struktura dalfoprisitinu a quinupristinu navázaných na velkou 50S
podjednotku bakteriálního ribozómu. A) Elektronová densita dalfopristinu a
quinupristinu navázaných na ribozóm B) Pozice dalfopristinu, quinupristinu a
peptidyl-tRNA. Na obrázku je dobře vidět zablokování zúžení tunelu
quinupristinem.
Převzato z Mukhtar et al., 2005 (119)

16

LITERÁRNÍ ÚVOD
Mechanismy rezistence

3.

Mechanismy

rezistence

k

makrolidům,

linkosamidům

a

streptograminům u stafylokoků
Tři základní mechanismy rezistence k MLS antibiotikům byly popsány u stafylokoků: Změna
zásahového místa může být způsobena jednak posttranskripční modifikací 23S rRNA, jednak
mutacemi v 23S rRNA nebo v ribozomálních proteinech. Jiným mechanismem je inaktivace antibiotika
buď jeho modifikací navázáním jiné sloučeniny, nebo jeho degradací. Třetím mechanismem je aktivní
transport antibiotika ven z buňky.

3.1. Změna zásahového místa
Tento mechanismus rezistence úzce souvisí s místem vazby a mechanismem účinku
antibiotik. Protože se vazebná místa MLS antibiotik z velké části překrývají, také rezistence
způsobená změnou zásahového místa je společná. V některých případech se může rezistence
překrývat i s dalšími skupinami antibiotik, jež se váží na ribozóm a inhibují translaci.

3.1.1. MLSB rezistence - methylace 23S rRNA v pozici A2058
Nejčastějším typem rezistence k MLS antibiotikům je posttranskripční modifikace 23S rRNA,
způsobená S-adenosylmethionin-dependentní methyltransferasou. Enzym methyluje adenin v pozici
A2058 (E. coli číslování), která je esenciální pro vazbu antibiotik na ribozóm (86, 196-198). Methylace
probíhá pouze během krátkého časového úseku během sestavování velké podjednotky, kdy je 23S
rRNA přístupná enzymu. Sestavený ribozóm již nemůže být substrátem pro methyltransferasu, neboť
molekula 23S rRNA je uložená hluboko uvnitř velké podjednotky (174). Modifikace na adeninu stericky
brání vazbě antibiotika do svého zásahového místa. Protože se vazebná místa pro makrolidy,
linkosamidy a streptograminy B překrývají, je tento mechanismus rezistence pro tyto antibiotika
společný a je označován jako MLSB rezistence.
Existují dva základní typy methyltransferas. Prvním typem jsou monomethyltransferázy, jejichž
příkladem jsou Lmr(B) u producenta linkomycinu Streptomyces lincolnensis (135), Crl u producenta
celesticetinu Streptomyces caelestis (29) nebo Lrm u Streptomyces lividans (73). Druhým typem jsou
dimethyltransferasy, např. Erm(E) u producenta erythromycinu Saccharopolyspora erythrea nebo
Erm(C) u stafylokoků. Zatímco monomethylace adeninu udílí rezistenci k vysokým koncentracím (>
1000 µg/ml) linkosamidů a nižším koncentracím (50-200 µg/ml) erythromycinu, tylosinu a
karbomycinu, dimethylace způsobuje rezistenci k vysokým koncentracím (> 1000 µg/ml) všech pěti
antibiotik (28, 29).

3.1.1.2. Regulace MLSB rezistence
Geny erm kódující methyltransferasu mohou být exprimovány konstitutivně, nebo inducibilně
za přítomnosti subinhibičních koncentrací induktoru. Inducibilní MLSB rezistence (iMLSB) byla poprvé
popsána u Staphylococcus sp. v roce 1956, šest let po zavedení erythromycinu do klinické praxe (66).
Účinnými induktory exprese iMLSB rezistence jsou pouze 14-členné a 15-členné makrolidy.
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Neindukující 16-členné makrolidy, ketolidy, linkosamidy a streptograminy zůstávají i nadále účinné
(197). Konstitutivní MLSB rezistence (cMLSB) byla poprvé popsána až v roce 1972. V důsledku
používání neindukujících 16-členných makrolidů došlo k selekci konstitutivních mutant, které jsou
rezistentní ke všem makrolidům, linkosamidům a streptograminům typu B (198). Fenotypový projev
iMLSB rezistence lze pozorovat diskovým indukčním testem. Vedle disku s neindukujícím antibiotikem
je položen disk s induktorem (erythromycinem) ve vzdálenosti max. 20 mm. Difúze erythromycinu
směrem k disku s neindukujícím antibiotikem indukuje expresi erm genů, což se projeví tvorbou

Obr. 3.1. Diskový indukční test.
E - erythromycin (15 ug)
DA - klindamycin (2 ug)

inhibiční zóny deformované do tvaru písmene "D" (Obr. 3.1.) (40).
Mechanismem regulace genové exprese MLSB rezistence je atenuace translace (37), která je
řízena regulační oblastí předcházející oblast strukturního genu. Mechanismus byl poprvé popsán pro
gen erm(C) nesený na plazmidu pE194 (64). Sekvence před genem obsahuje dvě Shine-Dalgarno
(SD) sekvence pro dva otevřené čtecí rámce. První, SD-1 oblast, slouží pro přepis 14-aminokyselin
dlouhého kontrolního peptidu a SD-2 pro přepis genu erm(C). Díky 4 invertovaným repeticím, které
tvoří vlásenky, může tato kontrolní oblast zaujímat dva konformační stavy, neaktivní konformaci I a
aktivní konformaci II (Obr. 3.2.). Při nepřítomnosti vhodného induktoru se párují repetice 1 + 2 a
repetice 3 + 4. Vlásenka vzniklá párováním repetic 3 a 4 brání vazbě ribozómu v oblasti SD-2 a
přepisu genu erm(C). V této neaktivní konformaci je SD-1 volně přístupná pro ribozómy, což umožňuje
konstitutivní přepis kontrolního peptidu kódovaného úsekem I. Jakmile je přítomen vhodný induktor,
který se naváže na ribozóm přepisující kontrolní peptid, ribozóm se zastaví, což způsobí přeskupení
konformace I do konformace II. Tímto přeskupením se uvolní repetice 4 a odkryje SD-2. Volná
Shine-Dalgarno sekvence oblasti 2 umožní nasednutí funkčních ribozómů a přepis genu erm(C).
Zároveň se prodlouží životnost mRNA, což je pravděpodobně způsobeno stojícími ribozómy, které
chrání transkript před degradací RNasou (158). Jestli je antibiotikum induktorem či ne, závisí na
struktuře atenuátoru (112), avšak doposud není úplně jasné, jakým mechanismem je tato specifita
indukce způsobena. Pro zastavení ribozómu ve správném místě, které způsobí změnu konformace, je
kritická interakce mezi makrolidem, kontrolním peptidem a ribozómem. Bylo zjištěno, že pro správnou
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funkci kontrolního peptidu atenuátoru genu erm(C) jsou esenciální 4 aminokyseliny, IFVI (197).
Podobná sekvence aminokyselin byla nalezena u E. coli ve specifických malých peptidech
kódovaných tzv. minigeny na 23S rRNA (183). Tyto peptidy udílejí nízkou hladinu rezistence k různým
makrolidovým antibiotikům mechanismem "bottle brush", kdy nascentní peptid interaguje v
ribozomálním tunelu s antibiotikem a aktivně jej odstraňuje ze svého vazebného místa (120, 184).

Obr. 3.2. Alternativní konformace mRNA
inducibilně exprimovaného genu erm(C) z
plazmidu pE194.
Konformace mRNA v nepřítomnosti A), nebo v
přítomnosti B) erythromycinu. RBS, vazebné
místo pro ribozóm; LP, kontrolní peptid; ORF,
otevřený čtecí rámec; 1, 2, 3, a 4, invertované
repetice. Zelená a červená čára, kódující
sekvence.
Převzato z Depardieu et al., 2007 (34)

Podobná interakce pravděpodobně probíhá také během syntézy kontrolního peptidu.
Exprese genů erm(A) a erm(B) je regulována stejným mechanismem atenuace translace jako
gen erm(C), avšak struktura regulačních oblastí těchto genů je mnohem složitější (62, 120).
Ačkoli mechanismem regulace exprese iMLSB rezistence je ve většině případů výše popsaná
atenuace translace, regulace exprese genu erm(K) z Bacillus licheniformis je řízena mechanismem
atenuace transkripce. Regulační oblast před genem erm(K) obsahuje, podobně jako kontrolní oblast
pro gen erm(C), ribozomální vazebné místo pro otevřený čtecí rámec kódující 14 aminokyselin dlouhý
kontrolní peptid. Také tato oblast se může vyskytovat ve dvou konformacích. Konformace vzniklá za
nepřítomnosti induktoru dává vznik dvěma ρ-nezávislým transkripčním terminačním faktorům, které
předčasně ukončí transkripci mRNA genu erm(K). Za přítomnosti induktoru dojde k přeskupení
kontrolní oblasti, které umožní přepsání terminačních faktorů a syntézu celé délky mRNA kódující
rezistenční methyltransferasu (85).
Konstitutivní exprese MLSB rezistence vyplývá z narušení sekundární struktury mRNA. V
laboratorních podmínkách byly kultivací iMLSB rezistentních kmenů za přítomnosti neindukujícího
antibiotika vyselektovány konstitutivní mutanty s různými delecemi (30, 87), duplikacemi (95, 129) či
bodovými mutacemi (163). Konstitutivní mutanty byly získány kultivací v přítomnosti téměř všech
neindukujících MLSB antibiotik, zahrnující karbomycin, tylosin, linkomycin, klindamycin, ketolidy
telithromycin a ABT-773 či streptogramin B, quinupristin. Quinupristinem však bylo možné selektovat
konstitutivní rezistenci pouze v nepřítomnosti dalfopristinu (163). Regulační oblasti genů erm(A) a
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erm(C) u konstitutivně rezistentních klinických izolátů vykazují tytéž změny, které byly pozorovány
během selekce konstitutivních mutant in vitro. Delece v regulační oblasti byly nalezeny u konstitutivně
rezistentních klinických izolátů S. epidermidis a S. aureus (87, 164, 199). Bodové mutace byly
nalezeny v atenuátoru před genem erm(A) u S. aureus (199) a tandemové duplikace v atenuátoru
genu erm(C) u klinických izolátů S. aureus, S. saprophyticus a S. equorum a v atenuátoru genu
erm(A) u S. aureus (57, 96, 129, 164, 200).

3.1.1.3. erm geny u stafylokoků
Během posledních třiceti let bylo popsáno velké množství adenin-N6-methyltransferas jak u
producentů antibiotik, kteří se takto chrání před účinky produkovaného antibiotika, tak i u širokého
spektra klinicky významných mikroorganismů (147). U stafylokoků byly doposud nalezeny tyto erm
geny: erm(A), erm(B), erm(C), erm(33), erm(F) a erm(Y). Zatímco první tři zmíněné geny erm(A, B, C)
jsou pro stafylokoky typické, ostatní byly detekovány ojediněle spíše jako důsledek intenzivního
horizontálního genového přenosu mezi mikroorganismy.
Geny erm(A) (120) a erm(C) (48, 64), jejichž nukleotidové sekvence jsou ze 62 % identické,
jsou nejčastějšími nositeli MLSB rezistence u klinických izolátů stafylokoků. Zatímco erm(A) převládá u
S. aureus, gen erm(C) je dominantní u CoNS. Gen erm(B) (160) je typický pro zvířecí stafylokokové
izoláty a v klinické praxi je detekován jen ojediněle (39). Gen erm(33) ze S. scurii je zajímavým
příkladem možné rekombinace mezi erm geny (konkrétně mezi erm(C) a erm(A)), která vede k plně
funkčnímu proteinu (169). Gen erm(Y) byl popsán na plazmidu pMS97 z S. aureus, který nese i další
dva geny makrolidové rezistence, msr(A) a mph(C) (108). Nukleotidová sekvence tohoto genu je z 81
% identická se sekvencí genu erm(T) z Lactobacillus reuteri a ze 77 % se sekvencí stafylokokového
genu erm(C).

3.1.2. PhLOPSA rezistence - methylace 23S rRNA v pozici A2503
Methyltransferasa Cfr byla popsána teprve nedávno u S. sciuri a S. simulans během
surveillanční studie florfenikolové rezistence u stafylokoků ze zvířat (77, 170). Rezistence je
způsobená methylací adeninu v pozici A2503 (79), která se nachází v oblasti peptidyl-tRNA
vazebného místa (místo P). Modifikace v této pozici interferuje s vazbou mnohem různorodější
skupiny antibiotik než je tomu u Erm methyltransferas. Bylo prokázáno, že gen cfr snižuje citlivost k
florfenikolům (chloramfenikol, florfenikol), linkosamidům, oxazolidinonům (linezolid), pleuromutilinům
(tiamulin, valnemulin) a ke streptograminům A (PhLOSA rezistence; (97)). Studie uvádí, že tento gen
byl během rozsáhlé surveillanční studie zvířecích stafylokokových izolátů nalezen pouze u 6 kmenů.
Avšak již byl také izolován klinický methicilin rezistentní S. aureus, který nese tento cfr gen udílející
rezistenci k antibiotikům poslední volby pro léčbu multirezistentních grampozitivních koků (78).

3.1.3. Rezistence k MLS antibiotikům mutacemi v zásahovém místě
Mutace na ribozómu zabraňující vazbě MLS antibiotik mohou vznikat jednak na ribozomálních
proteinech a jednak na 23S rRNA. Mutace v proteinu L4 přímo ovlivňují vazbu antibiotika (47). Mutace
v proteinu L22 působí nepřímo tak, že vlivem této mutace dojde k rozšíření ribozomálního tunelu a
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nascentní peptid tak může "proklouznout" vedle navázaného antibiotika (43). Zatímco mutace v
proteinech se vyskytují poměrně často, mutace v genu pro 23S rRNA způsobující rezistenci jsou
vzácnější (178). Důvodem je nutnost nahromadění mutací v jednotlivých kopiích genu pro ribozomální
RNA. Proto je tato rezistence významná pouze u mikroorganismů s nízkým počtem kopií genu pro
23S rRNA jako třeba u Helicobacter pylori nebo Mycobacterium sp., které mají pouze dvě kopie rrn
operonu. Naproti tomu druhy rodu Staphylococcus můžou mít až šest kopií genu pro 23S rRNA na
buňku. I přes takto velký počet byla u S. aureus popsána rezistence k MLSB antibiotikům způsobená
mutacemi A2058G, A2058T, A2059G ve třech nebo čtyřech operonech z šesti. U jednoho izolátu této
studie byly mutace v genu pro 23S rRNA kombinovány s mutacemi v proteinu L22. Tento izolát byl
rezistentní také ke kombinaci quinupristin/dalfopristin (140). Jiné izoláty S. aureus získané během
léčby streptograminovou kombinací quinupristin/dalfopristin se staly k tomuto antibiotiku rezistentní
pouze díky mutacím v proteinu L22 (100).

3.2. Inaktivace MLS antibiotik
Zatímco rezistence způsobená změnou zásahového místa postihuje široké spektrum
antibiotických látek vázajících se do stejného místa účinku, rezistence způsobená inaktivací antibiotika
je specifická pro úzkou skupinu chemicky podobných látek. U MLS antibiotik můžeme rozlišit
rezistenci způsobenou inaktivací makrolidů (M-rezistence), linkosamidů (L-rezistence), streptograminů
A (SgA-rezistence) nebo inaktivací streptograminů B (SgB-rezistence).

3.2.1. Inaktivace makrolidů
Doposud byly popsány dva mechanismy inaktivace makrolidů, modifikace fosforylací a
inaktivace hydrolytickým štěpením laktonového kruhu. Oba tyto rezistenční mechanismy jsou typické
pro gramnegativní tyčinky a k makrolidové rezistenci u stafylokoků přispívají spíše okrajově.
U E. coli byly popsány dva typy makrolid 2'-fosfotransferas. První, Mph(2')I, je kódovaná
genem mph(A) a inaktivuje 14- a 15-členné makrolidy a ketolidy efektivněji než 16-členné makrolidy
(70, 129). Druhá fosfotransferasa, Mph(2')II, kódovaná genem mph(B), nevykazuje žádnou
substrátovou preferenci (83). Navzájem tyto dva enzymy vykazují 37% identitu aminokyselinových
sekvencí, a pouze gen mph(B) inaktivoval makrolidy po přenosu do heterologního hostitele S. aureus
(122). Gen mph(B) má podobný obsah GC párů jako je v chromozómu stafylokoků, je tedy možné, že
odtud gen původně pochází. U stafylokoků byl nalezen gen mph(C), jehož proteinový produkt je
podobný fosfotransferase Mph(B) (49% identita, (108)). Tento gen byl identifikován na plazmidu
pMS97 společně s rezistenčními geny msr(A') a erm(Y). Analýza exprese této trojice genů odhalila, že
exprese genu mph(C) na tomto plazmidu závisí na upstream lokalizovaném genu msr(A) (109).
Experimenty s přenosem genu mph(C) do citlivého S. aureus RN4220 potvrdily toto pozorování, jehož
příčina nebyla zatím objasněna (70). Gen mph(C) byl detekován v klinických či zvířecích izolátech
různých studií buď v těsné blízkosti genu msr(A) (98, 179), nebo samostatně, udílející pouze střední
hladinu rezistence k erythromycinu (MIC = 2-16 mg/l) (98, 165).
Na rozdíl od fosforylace, inaktivace erythromycinu hydrolýzou laktonového kruhu postihuje
pouze 14- a 15-členné makrolidy, nikoli však ketolidy a 16-členné makrolidy (15, 19). U E. coli, byly
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nalezeny dva typy esteráz kódované geny ere(A) nebo ere(B) (12, 130). Jejich aminokyselinové
sekvence vykazují velmi malou podobnost (25% identita). Také obsah G+C párů genu ere(B) (36 %)
se výrazně liší od ere(A) (50 %) a také od GC obsahu v chromozómu E. coli (50 %). To naznačuje, že
gen ere(B) je exogenního původu a byl získán pravděpodobně od grampozitivních koků (12).
Přítomnost genu ere u stafylokoků byla prokázána pouze v jednom případě. V roce 1996 byl popsán
kmen S. aureus nesoucí gen ere(B) spolu s genem msr(A) (202). Tento kmen inaktivoval 14- a 16členné nikoli však 15-členné makrolidy, čímž se fenotypově lišil od exprese ere(B) genu v E. coli.

3.2.2. Inaktivace linkosamidů
Inaktivace linkosamidů fosforylací nebo nukleotidylací hydroxylové skupiny na pozici 3 byla
popsána u různých druhů rodu Streptomyces (11, 102). U klinických a zvířecích izolátů je inaktivace
linkosamidů

způsobena

jejich

adenylací

linkosamid-O-nukleotidyltransferasou.

Dvě

nukleotidyltransferasy lišící se 14 aminokyselinovými zbytky byly poprvé popsány u S. haemolyticus a
S. aureus a jsou kódovány geny lnu(A) nebo lnu(A') (26, 27). Dalších pět variant genů lnu bylo
popsáno u grampozitivních (lnu(C), lnu(B), (1, 24) a gramnegativních mikroorganismů (lnu(F) a
lnu(AN2); (58, 192). Proteiny kódované geny lnu(AN2) a lnu(C) vykazují 50-52% a 26% identitu
aminokyselinových sekvencí s proteiny Lnu(A) ze stafylokoků. Naopak protein Lnu(B) je podobný
pouze proteinu Lnu(F) z E. coli (34,9 % identity aminokyselinových sekvencí). Ačkoli proteinové
produkty lnu genů inaktivují oba linkosamidy, udílejí významnou rezistenci pouze k linkomycinu (1,
88). To je pravděpodobně způsobeno vyšší účinností klindamycinu, jenž je schopen buňky usmrtit
ještě před tím než je zcela inaktivován. Výjimkou je gen lnu(F) u E. coli, který udílí rezistenci také ke
klindamycinu.

3.2.3. Inaktivace streptograminů A
Streptograminy A jsou modifikovány O-acetyltransferasami, které přenáší acetyl z
acetylkoenzymu A na sekundární hydroxyl antibiotika. Tento hydroxyl je v kontaktu s 23S rRNA v
pozici G2505 (E. coli číslování) a jeho acetylace znemožní vazbu antibiotika na ribozóm (53). Několik
acetyltransferas kódovaných geny vat (virginiamycin A acetyltransferasa) bylo doposud identifikováno
u klinických a zvířecích izolátů stafylokoků a enterokoků (Tab. 3.1.). Aminokyselinové sekvence těchto
enzymů jsou vysoce podobné sekvencím kódovaných na chromozómech dalších mikroorganismů což
naznačuje jejich velké rozšíření (Tab. 3.1.).
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Tab. 3.1. Porovnání aminokyselinových sekvencí virginamycin A acetyltransferas ze stafylokoků a
enterokoků a příklady podobných sekvencí z genomů jiných mikroorganismů.

Mikroorganismus
S. aureus
S. cohnii
Bacillus cereus
ATCC10987
Enterococcus faecum
Enterococcus faecum
S. aureus
Desulfitobacterium
hafniense Y51
Clostridium botulinum F
str. Langeland

Acetyltransferasa
Vat(A)
Vat(C)

Identita
100 %
70 %

Podobnost
Lokalizace
Reference
100 %
plazmid pIP680 (8)
85 %
plazmid pIP1714 (6)

AAS41570.1
Vat(D)
Vat(E)
Vat(B)

62 %
61 %
58 %
53 %

80 %
77 %

chromozóm
plazmid

72 %

plazmid

GenBank
(143)
(54)
(4)

BAE82934.1

54 %

71 %

chromozóm

GenBank

ABS40829.1

52 %

71 %

chromozóm

GenBank

3.2.4. Inaktivace streptograminů B
Streptograminy B jsou inaktivovány intramolekulárními lyasami, které linearizují cyklický
depsipeptid štěpením esterové vazby, čímž je zrušena bioaktivní konformace nutná pro vazbu
antibiotika na ribozóm (118). U stafylokoků byly popsány dva geny vgb(A) (7) a vgb(B) (6) kódující
lyasy, jejichž aminokyselinové sekvence jsou z 67 % identické. Navíc bylo prokázáno, že enzymy Vgb
jsou součástí velké rodiny streptogramin B lyas, které jsou přítomné nejenom v rezistentních klinických
izolátech, ale také v chromozómu mnoha bakterií, jež mohou sloužit jako zdroj rezistenčních genů pro
klinicky významné stafylokoky (Tab. 3.2.). Konkrétně byly v nukleotidové databázi vytipovány ortologní
geny z chromozómu Streptomyces coelicolor a Bordetella pertusis, jejichž aktivita štěpení
streptograminů B byla prokázána expresí v heterologním hostiteli E. coli (118).
Tab. 3.2. Porovnání aminokyselinových sekvencí lyasy Vgb(A) ze Staphylococcus aureus se sekvencemi
dostupnými v GenBank databázi použitím BLAST(tblastn).

protein ID
AAA98349.1
AF24088.1
ABR35734.1
AAU21870.1
AAU39223.1
CAB88456.1
CAM02658.1

identita
Staphylococcus aureus Vgb(A)
100 %
Staphylococcus cohnii Vgb(B)a
67 %
Clostridium beijerinckii NCIMB 8052
53 %
Bacillus licheniformis ATCC 14580
51 %
Bacillus licheniformis DSM 13
51 %
Streptomyces coelicolor A3(2)a
41 %
Saccharopolyspora erythraea
NRRL2338
42 %
CAE30921.1
Bordetella bronchiseptica strain RB50
41 %
Bordetella pertussis strain Tohama Ia CAE40592.1
39 %
ABM12711.1
Mycobacterium vanbaalenii PYR-1
38 %
a
Inaktivační aktivita těchto proteinů byla testována v E. coli (118)
a

podobnost
100 %
82 %
70 %
69 %
69 %
59 %
62 %
57 %
56 %
56 %

plazmid pIP680
plazmid pIP1714
genom
genom
genom
genom
genom
genom
genom
genom

3.3. Transportní rezistence
Mikrobiální transportní mechanismy zprostředkovávající rezistenci k antibiotikům lze rozdělit
do pěti rodin (142). Mezi sekundární transportéry, využívající pro export toxických látek protonový
gradient, patří: MFS (major facilitator superfamily) rodina proteinů, RND (resistance-nodulationdivision) rodina proteinů, SMR (small multidrug resistance) rodina proteinů a MATE (multidrug and
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toxic compound extrusion) rodina proteinů. Z nich u grampozitivních mikroorganismů byly detekovány
pouze dvě rodiny (MFS a SMR). MFS rodina zahrnuje tyto transportéry MLS antibiotik: Mfe ze
streptokoků (161), LmrP z Lactococcus lactis (141) a MdeA z S. aureus (65), Lmr(A) ze Streptomyces
lincolnensis (205).
Superrodina ABC-proteinů (ATP-binding casette) zahrnuje transportéry, které získávají energii
pro export z hydrolýzy ATP. Tato rodina zahrnuje kromě klasických transportérů také skupinu, která se
významně podílí na rezistenci k MLS antibiotikům u stafylokoků, avšak u které, jak bude zmíněno
níže, nebyl transportní mechanismus zcela prokázán.

3.3.1. ABC-transportéry
Obecně ABC transportéry vyžadují pro svoji funkci dvě hydrofilní cytoplazmatické domény,
které váží a hydrolyzují ATP, a dvě hydrofobní transmembránové (TM) domény, které jsou většinou
složeny ze šesti transmembránových α-helixů. Hydrofilní doména, označovaná také jako NBD
(nukleotid binding domain), má dva typické motivy Walker A a Walker B (190), které jsou společné pro
všechny ATPasy plus další konzervované motivy charakteristické pro ABC transportéry: konzervovaná
sekvence společná pro všechny ABC transportéry (ABC transporter signature motif), konzervovaná
oblast obsahující aromatické aminokyseliny (Tyr-loop), konzervovaná glutaminová smyčka (Gln-loop)
a konzervovaná histidinová smyčka (His-loop). Walker A, nebo-li fosfát vazebná smyčka, je oblast
bohatá na glycin se strukturou: GXXGXGK(S,T), kde X je libovolná aminokyselina. Kromě ABCtransportérů se tento motiv nachází také u ostatních ATP- nebo GTP-vazebných proteinů. Walker B
motiv vázající hořčík je hydrofobní oblast s několika nabitými aminokyselinami s touto strukturou:
hhhhD(D,E,S)(P,A) kde h je hydrofobní aminokyselina. Jednotlivé domény mohou být syntetizovány
jako samostatné proteiny nebo mohou být fúzovány v multidoménové peptidy kódované jedním
genem. U ABC proteinů jiné než transportní funkce TM doména chybí. Na základě fylogenetické
analýzy sekvencí ABC proteinů lze rozlišit tři třídy (32). 1. třída zahrnuje většinu známých transportérů,
které mají NDB doménu a TM doménu fúzovanou v jeden polypeptid. 2. třída zahrnuje rezistenční
proteiny a proteiny účastnící se jiných buněčných procesů než je transport. Tato třída proteinů má
fúzované dvě NBD domény a postrádá transmembránovou doménu. 3. třída obsahuje proteiny závislé
na vazebném proteinu (BPD, binding protein dependent) většinou s importní funkcí.

3.3.2. Rezistence k MLS antibiotikům = 2. třída ABC proteinů
ABC proteiny udílející rezistenci k MLS antibiotikům spadají do třídy 2 a patří mezi ně proteiny
producentů MLS antibiotik i proteiny udílející rezistenci k těmto antibiotikům u klinicky významných
mikroorganismů a zejména pak u stafylokoků. Jak bylo zmíněno výše, tato fylogenetická třída ABC
proteinů má dvě fúzované NBD domény, avšak postrádá jakoukoli TM doménu. Kromě rezistenčních
proteinů, které tvoří tzv. ARE podrodinu (antibiotic resistance), jsou do této skupiny řazeny i proteiny
účastnící se regulace translace (elongační faktor hub EF-3 (68) nebo proteiny GCN1 a GCN20.
Podílejí se na regulaci proteosyntézy skrze regulaci fosforylace eukaryotického iniciačního faktoru
eIF2 (104), u mnoha dalších proteinů této skupiny zůstává funkce nejasná.
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3.3.2.1. Msr(A) - rezistence k makrolidům a streptograminům B
Přítomnost ABC proteinu Msr(A) je druhou nejčastější příčinou rezistence k makrolidům u
stafylokoků. Msr(A) udílí rezistenci k 14- a 15-členným makrolidům a po indukci snižuje citlivost také
ke ketolidům a streptograminům B (MSB rezistence). Mechanismus této rezistence byl poprvé popsán
u S. epidermidis (150, 151) a u S. aureus (111). 488 aminokyselin dlouhý peptid obsahuje dvě ATPvazebné domény a postrádá jakoukoli transmembránovou doménu. NDB domény jsou separovány
nezvykle dlouhým mezerníkem, který je bohatý na glutamin a ostatní polární aminokyseliny, což je
typické pro tzv. Q-linker - flexibilní spojku mezi doménami, jež propojuje rozdílné, ale interagující
domény proteinů, které se často vyskytují u prokaryotických dvousložkových regulačních a signál
transdukujících systémů (203). Ačkoli gen msr(A) nekóduje žádnou transmembránovou doménu,
přenos pouze tohoto genu do citlivého kmene S. aureus RN4220 byl dostatečný pro expresi
rezistence k erythromycinu. Navíc buňky S. aureus RN4220 produkující Msr(A) akumulovaly méně
radioaktivně značeného antibiotika než buňky bez Msr(A), což by mohlo svědčit o aktivním exportu
antibiotika ven z buňky. Na základě tohoto pozorování bylo předpovězeno, že tento transportní protein
pravděpodobně využívá pro svoji funkci TM doménu přítomnou v recipientním kmeni (150).
Downstream od genu msr(A) byly na původním plazmidu pUL5050 z S. epidermidis nalezeny dva
geny, které by mohly být součástí předpokládaného transportního systému. Gen stpA kóduje ATPvazebnou doménu a gen smpA kóduje hydrofobní transmembránovou doménu. Tyto geny byly
hybridizačně potvrzeny také u všech 35 MSB rezistentních CoNS analyzovaných v této studii. Navíc
velmi podobné geny, stpC a smpC byly nalezeny v chromozómu recipientního erythromycin citlivého
S. aureus RN4220. Inaktivace těchto genů však neměla žádný vliv na schopnost msr(A) udílet MSB
rezistenci (149). Mechanismus funkce Msr(A) zůstává i nadále nejasný. Kromě stafylokoků byl gen
msr(A) identifikován v mnoha dalších rodech grampozitivních i gramnegativních mikroorganismů:
Streptococcus spp., Enterococcus spp., Corynebacterium spp. a Pseudomonas spp. Tyto geny
vykazovaly navzájem 99 - 100% identitu (127).
V chromozómu Enterococcus faecium byl objeven gen msr(C) kódující protein, jehož
aminokyselinová sekvence vykazovala 42% identitu s Msr(A). Pokud byl tento gen inaktivován u E.
faecium, citlivost k MSB antibiotikům se snížila pouze nepatrně (172). Avšak pokud byl tento gen
přenesen do citlivého S. aureus RN4220, udílel vysoké hladiny rezistence k MSB antibiotikům (145).
Gen msr(D) byl objeven jako součást velkého chromozomálního genetického elementu v
Streptococcus pneumoniae kódující také dva MDR transportéry makrolidů Mef(E) a Mef(A).
Aminokyselinová sekvence Msr(D) je ze 75 % identická s Msr(A) a ze 78 % identická s Msr(C). Tento
protein v S. pneumonie udílel pouze nízkou hladinu rezistence k 14-členným makrolidům a ketolidům
(10) a po přenosu do S. aureus RN4220 citlivost k MSB antibiotikům výrazně nesnižoval (145).

3.3.2.2. Vga proteiny - rezistence k streptograminům A (a linkosamidům)
Proteiny Vga(A), Vga(A)v a Vga(B) byly původně objeveny jako rezistenční determinanty
udílející rezistenci k streptograminům A u stafylokoků. Stejně jako Msr(A) patří do rodiny ARE
proteinů, pro kterou je typická přítomnost dvou NBD domén a absence transmembránové domény.
Aminokyselinové sekvence proteinů Vga(A) a Vga(B) jsou si navzájem z 48.3 % identické a s
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proteinem Msr(A) jsou identické z 35,2 % a 34,4 %. Typický Q-linker bohatý na glutamin lze nalézt u
proteinu Vga(B), avšak protein Vga(A) má poměr glutaminů stejný v celé délce polypeptidu.
Schopnost těchto proteinů udílet rezistenci k MLS antibiotikům byla porovnávána po přenosu
do citlivých recipientů S. aureus RN4220 a S. epidermidis BM3302 (69). Proteiny Vga(A) a Vga(A)v
byly schopny udílet kromě rezistence ke streptograminům A také nízkou hladinu rezistence k
linkomycinu. Protein Vga(B) udílel nízkou hladinu rezistence ke streptograminu A avšak podstatně
zvýšenou rezistenci ke kombinaci streptograminů A a B. Kromě toho byla pozorována různá
schopnost Vga proteinů udílet rezistenci v závislosti na hostiteli: v S. epidermidis BM3302 dosahovaly
minimální inhibiční koncentrace vyšších hodnot než u S. aureus RN4220. Naše práce (124) popisuje
novou variantu genu, vga(A)LC, která udílí střední hladinu rezistence k oběma linkosamidům (MICLIN =
32 mg/l a MICCLI = 8 mg/l) u S. haemolyticus, avšak po přenosu do heterologního S. aureus RN4220
dosahovaly minimální inhibiční koncentrace hodnot nižších, které však zůstaly vyšší v porovnání s
genem vga(A).

3.3.2.3. Ostatní rezistenční proteiny ARE rodiny
Další dva proteiny příbuzné s Msr(A) a udílející přirozenou rezistenci k linkosamidům a
streptograminům byly nalezeny při analýze ABC transportních systémů ze sekvenovaných genomů E.
faecalis a B. subtilis. U E. faecalis, který je

na rozdíl od ostatních druhů enterokoků přirozeně

rezistentní linkosamidům a streptograminům A (LSA rezistence), byl nalezen gen lsa, jehož inaktivací
došlo ke zvýšení citlivosti ke klindamycinu, dalfopristinu (streptogramin A) a ke kombinaci
quinupristin/dalfopristin. Současně komplementací delece (zavedením genu lsa na plazmidu) byl
rezistenční fenotyp obnoven (172, 173). Protein Lsa z E. faecalis je z 42 % podobný proteinu Msr(C) a
z 41 % podobný proteinu Vga(A). U dvou izolátů E. faecalis citlivých k oběma linkosamidům a ke
quinupristinu/dalfopristinu byly v genu lsa nalezeny bodové mutace vedoucí k předčasnému ukončení
translace (36) Gen lsa byl přítomen ve všech LS rezistentních izolátech E. faecalis a zároveň nebyl
detekován v žádném z izolátů ostatních enterokokových druhů (173).
Na plazmidu pSCFS1 z S. sciuri byl objeven gen lsa(B) kódující protein, který je z 41 %
identický s proteinem Lsa. Přenosem do citlivého S. aureus RN4220 bylo prokázáno, že tento protein
udílí rezistenci ke klindamycinu. Potenciální rezistence k streptograminům A nebyla v tomto případě
testována (77). Velká podobnost proteinu Lsa(B) s předpokládaným ABC transportérem z B. anthracis
(82% identita) naznačuje, že další příbuzné proteiny, které pravděpodobně udílejí rezistenci k MLS
antibiotikům, jsou obecně rozšířeny u grampozitivních baktérií.
Další protein, který snižuje citlivost k linkosamidům a streptograminům A byl charakterizován v
genomu Bacillus subtilis. Protein Vml(R) vykazuje 33% identitu s Vga(A). Exprese tohoto genu je
inducibilní a je pravděpodobně řízena předčasnou terminací transkripce v nepřítomnosti antibiotika
(126).
Velkou podskupinou ARE rodiny jsou ABC proteiny vyskytující se v biosynthetických shlucích
producentů MLS antibiotik (Tab. 3.3. (116)). Analýza aminokyselinových sekvencí těchto proteinů
odhalila překvapivou souvislost počtu aminokyselin mezi Walker A a B motivy v druhé ABC doméně a
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substrátovou specifitou proteinu: u všech makrolidových transportérů je vzdálenost mezi oběma
konzervovanými Walker motivy konstantní (Tab. 3.3. (116)).
Tab. 3.3. Přehled ABC transportérů ARE rodiny z producentů antibiotik (převzato z (116))

Antibiotikum
Karbomycin
Spiramycin
Tylosin
Oleandomycin
Linkomycin
Frenolicin
Virginiamycin

Produkční organizmus
rodu Streptomyces
S. thermotolerans
S. ambofaciens
S. fradiae
S. antibioticus
S. lincolnensis
S. roseofulvus
S. viginiae

Protein
Car(A)
Srm(B)
Tlr(C)
Ole(B)
Lmr(C)
Fnr(D)
Var(M)

Průkaz
rezistence
ano
ano
ano
ano
ano
netestováno
netestováno

Vzdálenost mezi
Walker motivya
149/100
148/100
145/100
144/100
119/113
131/117
122/102

Reference
(166)
(166)
(152)
(128)
(135)
AF05832
(76)

a

Počet aminokyselin mezi konzervovaným lysinem ve Walker A motivu a kys. asparagovou v motivu Walker B u
obou domén oddělené lomítkem.

3.3.3. Jedná se skutečně o transport?
Rezistenční proteiny ARE rodiny ABC transportérů postrádají transmembránovou doménu, a
ačkoli u Vga(A) byla potvrzena membránová lokalizace (69), nebyl doposud identifikován žádný
interagující membránový protein. Nelze tedy vyloučit ani jiný mechanismus funkce, kterým tyto
proteiny udílejí rezistenci k MLS antibiotikům. Za důkaz aktivního effluxu erythromycinu proteinem
Msr(A) je považována snížená akumulace radioaktivně značeného antibiotika uvnitř rezistentních
buněk v porovnání s buňkami citlivými. Avšak tento zdánlivý efflux lze interpretovat i jiným způsobem.
Erythromycin vstupuje pasivní difúzí do buněk, kde se navázáním na ribozómy akumuluje (144).
Přidáním neznačeného antibiotika k buňkám saturovaným (C14)-erythromycinem, dochází ke
kompetici o vazebné místo a k uvolnění (C14)-erythromycinu, který difunduje po směru koncentračního
gradientu ven z buňky (144). Podobný efekt by mohl být způsoben také zabráněním vazby antibiotik
na ribozóm nebo aktivním odstraněním antibiotika z vazebného místa, což by mohly být alternativní
mechanismy funkce proteinů ARE rodiny (80, 144). Tuto hypotézu potvrzuje také fylogenetická
analýza ABC transportérů, podle níž tyto rezistenční proteiny spadají do stejné skupiny jako
eukaryotické ABC proteiny účastnící se kontroly iniciace translace a elongace (80). Navíc je velmi
zajímavá korelace specifity ARE rezistenčních proteinů s překrývajícími se vazebnými místy MLS
antibiotik, konkrétně specifita proteinů Msr(A), Msr(C) a Msr(D) k makrolidům a streptograminům B a
proteinů Vga, Lsa, Vml(R) k linkosamidům a streptograminům A.
Zda ARE proteiny interagují s membránovým proteinem a aktivně transportují antibiotika ven
z buňky, či zda zabraňují vazbě antibiotika na ribozóm (nebo jej z ribozómu odstraňují), zůstává
předmětem dalších výzkumů.

3.3.4. Regulace: atenuace translace nebo terminace transkripce?
U genů msr(A), msr(C), msr(D), vml(R), byla pozorována inducibilní exprese v závislosti na
přítomnosti indukujícího antibiotika – erythromycinu (u genů msr) nebo linkomycinu a virginiamycinu M
(u vml(R)) (10, 126, 145, 150). U některých dalších genů kódujících rezistenční ABC proteiny lze
identifikovat upstream sekvence vykazující některé rysy regulačních oblastí jiných rezistenčních genů.
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Na základě strukturní podobnosti regulační oblasti genu msr(A) s regulační oblastí genu
MLSB rezistence erm(C) bylo předpovězeno, že inducibilní exprese je řízena mechanismem atenuace
translace (150), avšak toto tvrzení nebylo nikdy experimentálně potvrzeno. Regulační oblast msr(A)
(320 bp) obsahuje promotor, čtyři invertované repetice a dvě ribozomální vazebná místa. Jedno před
samotným genem msr(A) a druhé před sekvencí kódující osmiaminokyselinový peptid. Narušení
sekundární struktury regulační oblasti vede stejně jako v případě genů erm ke konstitutivní expresi
(145). Podobná kontrolní oblast se nachází u genu msr(C) z E. faecium (172). Regulační oblast genu
msr(D) obsahuje RBS předcházející sekvenci kódující šestiaminokyselinový peptid a sadu 4
invertovaných repetic,,avšak žádná z repetic nepřekrývá RBS. Navíc konsensus -10 a -35 sekvence
promotoru překrývají místo kódující domnělý kontrolní peptid, před kterým naopak žádný promotor
nalezen nebyl. Není tedy pravděpodobné, že by gen msr(D) byl regulován stejným mechanismem jako
msr(A) a msr(C) (145). Důvodem může být to, že je tento gen trasnkripčně spojen s upstream
lokalizovaným rezistenčním genem mef(E) (33). Struktura podobná erm(C) atenuátoru byla popsána
také před genem lsa(B) ze S. sciuri. Regulační oblast obsahuje dva čtecí rámce pro krátké peptidy (26
a 7 aminokyselin), první dvojice invertovaných repetic leží v sekvenci pro 26-aminokyselinový peptid.
Druhá sada IR částečně zasahuje do sekvence kódující kratší peptid a zahrnuje v sobě také RBS
(77).
U genu vml(R) byl prokázán odlišný mechanismus regulace inducibilní exprese, který je
založený na předčasné terminaci transkripce. Bylo zjištěno, že 225 nukleotidů dlouhá 5'
nepřepisovaná oblast genu vml(R) obsahuje několik invertovaných repetic, u nichž jedna tvoří ρnezávislý terminátor. Pokud není přítomno indukující antibiotikum, dochází k předčasnému ukončení
transkripce právě v místě tohoto terminátoru lokalizovaného před genem. V přítomnosti induktoru
dochází k částečnému pročtení tohoto terminátoru a transkripce může být ukončena až v místě
druhého ρ-nezávislého terminátoru umístěného za strukturním genem. Terminátor doprovází druhá
vlásenka, jejíž 3' konec je schopen se párovat s 5' koncem terminátoru a vytvářet tak alternativní
sekundární strukturu. Avšak delece této vlásenky nemá žádný vliv na regulaci exprese rezistence
(126). Přestože přesný mechanismus indukce rezistence není stále objasněn, na základě strukturní
podobnosti s regulačními oblastmi ostatních genů je možné, že by tento mechanismus indukce mohl
být pro tyto příbuzné geny společný.
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4. Frekvence MLS rezistencí u CoNS a klinický význam jednotlivých
rezistenčních mechanismů

4.1. Rezistence k makrolidům a linkosamidům
Dle různých studií se četnost rezistence k erythromycinu u CoNS pohybuje mezi 21,5 - 44 %
klinických izolátů citlivých k oxacilinu a mezi 66 - 72% u oxacilin rezistentních. Také četnost rezistence
ke klindamycinu je nižší u oxacilin citlivých izolátů (2,8 - 14 %) než u oxacilin rezistentních CoNS, kde
se poměr klindamycin rezistentních izolátů pohybuje v rozmezí 32,5 - 52,6 % (35, 156, 157).
U S. aureus je rezistence k makrolidům a linkosamidům v naprosté většině případů
způsobena přítomností genů erm(A) nebo erm(C) udílející konstitutivní nebo inducibilní MLSB
rezistenci. Rezistence MSB způsobená genem msr(A) nebo inaktivační rezistence geny mph(C) nebo
lnu(A) jsou u S. aureus vzácné (13, 50, 92, 93).
I u CoNS převládá MLSB rezistence, třebaže ostatní typy rezistence jsou přítomny častěji než
u S. aureus. Jednotlivé rezistenční mechanismy a jejich kombinace lze předpovědět diskovým
indukčním testem použitím ERY, LIN a CLI disku (Obr. 4.1.) (40, 123). Diskovou indukční metodou
byly první MSB rezistentní izoláty (rezistence k erythromycinu avšak citlivost ke klindamycinu; Obr.4.1.
- MSB) detekovány ještě před objasněním genetické podstaty této transportní rezistence. Mezi 78 ERY
rezistentními CoNS bylo nalezeno 11 kmenů (14 %) s tímto fenotypem (74). Četnost genu msr(A) se v
různých studiích pohybuje od 6 % u S. epidermidis, (103) až po 41 % u CoNS, (39). V naší studii (123)
gen msr(A) dokonce převažuje nad erm geny (53 % vs. 43 %). Fenotypově se však MSB rezistence
projevuje v daleko menší míře než je četnost genu msr(A) a to proto, že gen msr(A) bývá často
přítomen spolu s geny erm, které překrývají fenotypový projev MSB rezistence svým dominantním
fenotypem. Ve studii (93) byl gen msr(A) přítomen u 35 ze 150 izolátů, ale pouze u 19 z nich nebyl
detekován v přítomnosti erm genů. V naší studii byl msr(A) detekován spolu s erm geny u 16 z
celkového počtu 52 msr(A) pozitivních izolátů (123). MLSB rezistence u CoNS je způsobena geny
erm(C) a erm(A), gen erm(A) však bývá přítomen pouze v malém procentu erythromycin rezistentních
izolátů: 7,5 %, (39); 3 % (201); 4,8 %, (103). V některých studiích však byla četnost erm(A) o něco
vyšší: 27.2 % izolátů CoNS ve studii (92) a 18 % izolátů ve studii (93). Gen erm(B), typický pro
streptokoky a enterokoky, se u stafylokoků vyskytuje zejména u zvířecích izolátů, (39) u lidí byl
detekován pouze v ojedinělých případech (92, 93, 103). Inaktivační rezistence byla u stafylokoků
dlouhou dobu na okraji pozornosti, proto existuje pouze omezený počet studií dokumentující výskyt
genů lnu(A) (inaktivace linkomycinu) nebo mph(C) (inaktivace makrolidů) u stafylokoků. Ačkoli je
význam těchto rezistencí díky svému specifickému účinku na úzkou skupinu antibiotik spíše minoritní,
jejich četnost v některých populacích CoNS není zcela zanedbatelná. Ve studii (93) byl gen lnu(A)
(dříve linA) detekován pouze u 4,6 % stafylokoků rezistentních alespoň k jednomu MLS antibiotiku.
Avšak v naší studii (123) byl gen lnu(A) detekován ve 24 % všech izolátů CoNS rezistentních k
erythromycinu, linkomycinu nebo klindamycinu. Ve studii (98) se lnu(A) vyskytoval u 8 z 31 (29 %)
erythromycin

nebo

pirlimycin

(linkosamid)

rezistentních

CoNS

z

mastitidy

krav.
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Typ rezistence

ERY
LI

CL
cMLSB
(MSB + LSA)

Obr.
4.1
Předpověď
fenotypově
dominantních rezistenčních mechanismů a
jejich kombinací diskovým indukčním
testem
LIN, linkomycin; CLI, klindamycin; ERY,
erythromycin; cMLSB, konstitutivní rezistence k
makrolidům, linkosamidům a streptograminům;
iMLSB, inducibilní rezistence k makrolidům,
linkosamidům a streptograminům B; MSB,
rezistence k makrolidům a streptograminům B;
L rezistence k linkomycinu; LSA, rezistence k
linkosamidům a streptograminu A.

iMLSB

MSB

L

LSA

iMLSB + L

MSB + L

Gen mph(C) byl poprvé detekován u stafylokoků na plazmidu pMS97 v těsné blízkosti upstream
lokalizovaného genu msr(A) (108). Tyto geny byly nalezeny v těsném sousedství také v mnoha
dalších studií u klinických izolátů ((45, 179) nebo u zvířecích izolátů (98, 165). V klinické studii z
Německa byl gen mph(C) detekován u 37,9 % erythromycin rezistentních kmenů, vždy v kombinaci
buď s genem msr(A) (24,5 %) či erm(C) (12 %) (45).
CoNS jsou většinou hodnoceny jako homogenní skupina nehledě na druhovou skladbu, jež
může být ovlivněna parametry výběru studovaného souboru: výběr rezistentních kmenů, klinická
relevance izolátů, typ klinického vzorku atd. Druhové zastoupení pak může ovlivnit četnosti
rezistenčních genů. Tak například MSB rezistence bývá nejčastěji detekována u druhů S.
haemolyticus, S. hominis nebo u S. cohnii (39, 45, 74, 93, 123). Podrobnější studie zabývající se
rezistenčními charakteristikami jednotlivých druhů však chybí.
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4.2. Inducibilní rezistence
Stafylokokové izoláty s inducibilním genem erm(A) nebo erm(C) jsou rezistentní k 14-členným
(klarithromycin, dirithromycin, erythromycin a roxithromycin) a 15-členným (azithromycin) makrolidům,
které jsou účinnými induktory. Naopak, neindukující ketolidy (telithromycin), 16-členné makrolidy
(josamycin, midecamycin, miocamycin, rokitamycin, spiramycin a tylosin), linkosamidy (linkomycin,
klindamycin, pirlimycin) a streptograminy B (pristinamycin IA a quinupristin) zůstávají aktivní. cMLSB
rezistence se vyvinula z iMLSB rezistence v důsledku selekčního tlaku neindukujících antibiotik. U
klinických izolátů CoNS se výskyt konstitutivní MLSB rezistence pohybuje mezi 25 a 41 %
erythromycin rezistentních kmenů (41, 45, 50, 93, 167). Přestože byla několikrát prokázána selekce
spontánních konstitutivních mutant in vivo během léčby klindamycinem, není úplně jasné, zda léčba
inducibilní rezistence neindukujícím antibiotikem představuje skutečné riziko. Existuje pouze několik
popsaných případů klinického selhání při léčbě infekcí způsobených inducibilně rezistentními kmeny
neindukujícím antibiotikem. Nicméně i přes úspěšnou léčbu takovýchto infekcí neindukujícím
antibiotikem je vytvářen nežádoucí tlak na selekci konstitutivních mutant. V roce 2004 byl diskový
indukční test doporučen laboratoří CSLI (Clinical Standard Laboratory Institute) pro detekci iMLSB
rezistence u stafylokoků. Izoláty vykazující inducibilní rezistenci ke klindamycinu jsou dle doporučení
CSLI interpretovány jako rezistentní (121). Tatáž interpretace platí také pro ostatní neindukující
antibiotika.

4.3. Rezistence ke streptograminům
Díky synergistickému účinku streptograminu A a B, vyžaduje rezistence k jejich kombinaci u
stafylokoků získání rezistence ke SgA avšak ne nezbytně získání rezistence ke SgB (3, 56).
Přítomnost obou typů rezistencí v jednom izolátu však nemusí vždy znamenat rezistenci ke kombinaci
(50, 93). Také in vivo selekce izolátů rezistentních ke quinupristinu-dalfopristinu (QD) v
experimentálním modelu králičí endokarditidy souvisela se selekcí rezistence k jednotlivým
komponentám (204). Do nedávné doby byl ze streptograminů v klinické praxi používán pouze
pristinamycin (kombinace pristinamycinu IIA a pristinamycinu IA), který byl dlouhá léta používán pro
kontrolu stafylokokových infekcí ve francouzských nemocnicích. Studie týkající se rozšíření Sg
rezistence u stafylokoků se tedy omezovaly pouze na tuto zemi, kde se četnost rezistence k
pristinamycinu v jednotlivých nemocnicích pohybuje mezi 0 - 44 % (56). Dvě studie sledovaly
zastoupení genů streptograminové rezistence u většího souboru SgA rezistentních izolátů (3, 56).
První studie zahrnuje 126 klinických izolátů stafylokoků izolovaných ve francouzských nemocnicích v
letech 1975-1993, z nichž 36 S. aureus a 20 CoNS izolátů bylo rezistentních k pristinamycinu IIA
(SgA) (3). V té době nebyly známy některé rezistenční geny, a tak informace o jejich výskytu v tomto
souboru byly postupně doplněny (5, 55). U PIIA rezistentních izolátů S. aureus byla nejpočetnější
trojkombinace genů vat(B), vga(B) a vga(A)v, která se vyskytovala u 20 z 36 izolátů (62,5 %). Všechny
izoláty s touto kombinací tří SgA rezistenčních genů byly rezistentní k pristinamycinu nehledě na
rezistenci k SgB, která nebyla přítomna u 8 izolátů citlivých také k makrolidům. Druhým nejčastějším
genem byl gen vga(A), který se nacházel u 8 izolátů (25 %). U šesti z nich byl vga(A) přítomen spolu s
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dvojkombinací SgA a SgB rezistenčních genů vat(A) a vgb(A). Tyto izoláty byly rezistentní k SgA, SgB
a také k jejich kombinaci.
U PIIA rezistentních CoNS byl nejpočetnějším genem vga(A), který se nacházel téměř u všech
(95 %) izolátů. U čtyřech z nich byl přítomen s dvojkombinací vat(A) a vgb(A). Jediný izolát bez genu
vga(A) obsahoval dvojkombinaci vat(B), vga(B) a byl rezistentní k MLSB antibiotikům a pristinamycinu.
Trojkombinace genů vga(A), vat(A) a vgb(A) udílela rezistenci k pristinamycinu nezávisle na
přítomnosti cMLSB rezistence. Gen vga(A) udílel vyšší hladiny rezistence k pristinamycinu (MIC = 2-8
mg/l) pouze u izolátů současně rezistentních k MLSB antibiotikům.
Druhá studie zahrnuje 62 klinických PIIA rezistentních izolátů S. aureus z francouzských
nemocnic izolovaných v letech 1981-2000 (56). V této druhé studii, která neobsahuje CoNS, se gen
vga(A) vyskytoval pouze u jednoho izolátu, který byl rezistentní k pristinamycinu. Tento izolát byl
současně konstitutivně MLSB rezistentní. Nejpočetnějším byl gen vga(A)v, který byl nalezen u 37
izolátů (59,7 %), u 15 z nich byl přítomen spolu s geny vat(A) a vga(B). Pokud byl vga(A)v přítomen
sám, záleželo na přítomnosti cMLSB rezistence, zda byly tyto izoláty rezistentní také k pristinamycinu.
Všechny vga(A)v pozitivní izoláty až na jeden byly rezistentní také k linkomycinu. Druhou
nejpočetnější byla dvojkombinace genů vat(A) a vgb(A) přítomna u 26 izolátů (42 %) a udílející
rezistenci ke streptograminové kombinaci nehledě na přítomnost cMLSB rezistence. Souhrnný přehled
častých kombinací genů streptograminové rezistence a jejich schopnost udílet rezistenci k
pristinamycinu v závislosti na citlivosti k MLSB antibitokům je uveden v tabulce 4.1.
Tab. 4.1. Přehled častých kombinací Sg rezistenčních genů a schopnost udílet rezistenci k pristinamycinu
v závisloti na citlivosti k MLSB antibiotikům
a
Zjištěný genotyp
Na pozadí fenotypu
Rezistence k
V
Gen nebo
Druh
Citace
pristinamycinu
Mechanismus kombinaci
kombinace
cMLSB LIN SgA SgB
(MIC mg/l)
rezistence
s dalším
genů
genem
S.
+
+
+
+ (16)
(3, 56)
epidemidis
vat(B),
inaktivace SgA
vga(B)
a efflux SgA
vga(A)v
+
+
+
+
+ (8-32)
(3, 56)
S. aureus
vga(A)v
+
+
+ (2-4)
(3, 56)
S. aureus

vat(A),
vgb(A)

inaktivace SgA
a inaktivace
SgB

+

+

+

+

-

+

+

+

S. aureus

(3, 56)

(56)
S. aureus
S. aureus,
vga(A)
+/+
+
+ (8-32)
(3)
CoNS
+
+
(1-2)
CoNS
(3)
vga(A)
efflux SgA
S. aureus,
+
+
+
+ (4)
(3)
CoNS
+
+
+
+
+
(56)
S.aureus
vga(A)v
efflux SgA
+
+
(56)
S.aureus
a Přítomnost rezistence je značena plusem; cMLSB, konstitutivní rezistence k makrolidům linkosamidům a
streptograminům B; LIN, rezistence k linkomycinu; SgA, rezistence ke streptograminu A; SgB, rezistence ke
streptograminu B

Teprve až po zavedení quinupristin/dalfopristinu do klinické praxe je streptograminová
rezistence sledována celosvětově. Dle různých surveillančních studií je výskyt Q/D rezistentních
izolátů prozatím velmi nízký (0-5 %, viz. kap. 1 literárního úvodu). Ve studii z Kanady (75) se mezi 658
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klinickými izoláty CoNS rezistence ke Q/D vyskytovala u 15 izolátů (2,3 %). Z toho bylo 9 izolátů
identifikováno jako S. cohnii. V jiné studii byly u tohoto druhu identifikovány dva nové rezistenční geny
vat(C) a vgb(B), které nebyly doposud nalezeny v izolátech jiných druhů (6). Je tedy možné že za
tento nezvykle vysoký výskyt Q/D rezistentních izolátů je zodpovědná tato, pravděpodobně druhově
specifická, dvojice rezistenčních genů. V Koreji byla rezistence ke quinupristinu/dalfopristinu nalezena
častěji u klinických izolátů S. aureus (26 %) než u izolátů CoNS 9,1 % (92). Naopak v Řecku nebyla
rezistence ke Q/D nelezena u žádného z 350 izolátů S. aureus avšak mezi 500 izoláty CoNS bylo
nalezeno 10 izolátů S. hominis rezistentních k nízkým hladinám Q/D (MIC=1-3 mg/l). U všech těchto
QD rezistentních izolátů byl nalezen gen vga(A) spolu s konstitutivně exprimovaným genem erm(A)
(136).

4.4. Mobilní elementy nesoucí MLS rezistenční geny
Gen erm(C) byl poprvé popsán na 3,7 kb velkém plazmidu pE194 (63). Častěji je však gen
kódován na plazmidu o velikosti cca 2,5 kb nebo jeho kratších konstitutivních variant (185, 201).
Prototypem plazmidu této velikosti je plazmid pNE131, který byl poprvé popsán u S. epidermidis. Oba
tyto typy plazmidů jsou řazeny mezi malé nekonjugativní, mnohakopiové plazmidy replikující se
mechanismem valivé kružnice (RC plazmidy), které mohou být přenášeny mobilizací se spolu
přítomnými konjugativními plazmidy (89). Strukturně podobné plazmidy byly popsány také u
stafylokoků zvířecího původu, což naznačuje jejich všeobecné rozšíření a také možný přenos
rezistence mezi lidskými a zvířecími izoláty (96).
Gen erm(A) je asociován s transpozonem Tn554 (6,7 kb), který současně nese rezistenci ke
spektinomycinu (17, 120). Primární inzerční místo, att554, bylo lokalizováno ve specifické oblasti na
chromozómu (84), byly však detekovány i kmeny se dvěma (S. aureus) a více (u CoNS) inzerty (185,
186). Transpozon Tn554 může být lokalizován také na konjugativních plazmidech (187) a je také
součástí chromozomální kazety methicilinové rezistence typu II (71).
Gen msr(A) byl lokalizován buď na velkých (20 - 30 kb) plazmidech (107, 110, 111, 150) u S.
epidermidis a S. aureus, nebo na chromozómu u S. hominis (148). U S. haemolyticus JCSC1435 je
gen msr(A) součástí plazmidu integrovaného do chromozómu (179).
Gen lnu(A) je obvykle nesen na malých (2,3 - 4 kb) plazmidech replikujících se mechanismem
valivé kružnice (RC plazmidy) (26, 27, 99). Devět různých, avšak příbuzných plazmidů bylo popsáno v
izolátech CoNS z klinické mastitidy krav (99). Devět vysoce podobných lnu(A) genů (92,8 - 100 %
identity) je obklopeno přímými repeticemi, které tvoří kazetu. Ta je pravděpodobně volně přenositelná
mezi různými plazmidy rodiny pC194. To vysvětluje, proč jsou tyto velmi příbuzné geny neseny na
plazmidech s rep geny, které navzájem vykazují 47,9 až 100 % identity. Stejné přímé repetice byly
nalezeny i na stafylokokových plazmidech nesoucí jiné rezistenční geny (20, 21, 23).
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