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ANTIBIOTIKÁ – prednáška 7 a 8 

 

 

 

 

Antimikrobiálne lieky sú lieky, ktoré usmrcujú živé mikroorganizmy alebo zastavujú ich rast 

a patria k nim tiež: 

• antibakteriálne lieky (často sa nazývajú antibiotiká, účinné proti bakteriálnym infekciám); 

• antimykobakteriálne lieky (antibakteriálne lieky špecificky účinné proti tuberkulóze a iným 

mykobakteriálnym infekciám); 

• antivírusové lieky (účinné proti vírusovým infekciám, napríklad proti chrípke, HIV, 

herpetickým infekciám); 

• antimykotické lieky (účinné proti hubovým infekciám); 

• antiparazitické lieky (účinné proti malárii a iným infekciám zapríčineným parazitmi). 



   

Rozdelenie antibiotík 

             Podľa pôvodu 

a)      prirodzené antibiotiká sú priamo produkované príslušnými mikroorganizmami,  

b)      polysyntetické, sú pripravované chemickou obmenou základnej molekuly  

          prirodzeného     antibiotika, 

c)      syntetické, ktoré sa pripravujú podľa štruktúry pôvodného prirodzeného antibiotika  

         úplnou  syntézou,  

d)      semisyntetické antibiotiká vychádzajú z biologického pôvodu, ale sú pripravené  

         chemickou cestou. 

 

 

 Podľa spôsobu účinku  

a)      bakteriostatické zastavujúce rast a množenie mikrobiálnych buniek (chloramfenikol, 

tetracyklíny, makrolidy, linkosamidy 8-10 MIC, a iné.), 

b)      baktericídne ich účinkom sú mikrobiálne bunky usmrcované (beta-laktámové antibiotiká, 

aminoglykosidy, polymyxiny, bacitracín a iné.). 

             

Baktericídne antibiotiká v nižších koncentráciách majú väčšinou iba bakteriostatický účinok. 

Naopak bakteriostatické antibiotiká majú vo vysokých koncentráciách baktericídny účinok na 

citlivé kmene. Pre likvidáciu mikrobiálnych buniek vystavených bakteriostatickému účinku je nutná 

účasť protiinfekčných obranných síl makroorganizmu. Preto pri ich porušení (napr. pri 

imunodeficiencii) je nutné podávať antibiotiká s baktericídnym účinkom. 



 

Podľa spektra účinku  

a)      úzkospektrálne (základné penicilíny - benzylpenicilín, fenoxymethylpenicilín), 

b)      širokospektrálne (cefalosporíny 1-4. generácie - cefuroxim, cefoperazon, ceftriaxon, cefepim), 

širokospektrálne penicilíny – aminopenicilíny (ampicilin, amoxicilin), karbapenémy - 

meropenem, imipenem) 

            

 Antimikrobiálne účinky jednotlivých antibiotík a antimikrobiálnych chemoterapeutík sú 

charakterizované ich antimikrobiálnym spektrom, antimikrobiálnou aktivitou a citlivosťou, 

respektíve rezistenciou jednotlivých druhov, alebo kmeňov, na príslušné antibiotikum. 

Antimikrobiálne spektrum - je súhrn mikrobiálnych druhov (prípadne i kmeňov), na ktoré dané 

antibiotikum účinkuje in vitro a ktoré sú na antibiotikum citlivé. Podľa rozsahu svojho spektra sa 

antibiotiká delia na antibiotiká z úzkym alebo so širokým spektrom účinku. 

 

  

Inhibícia syntézy bunkovej steny (peptidoglykánu). 

Syntéza bakteriálnej steny je katalyzovaná enzýmami (transpeptidázy, endopeptidázy), ktoré vsunú 

syntetizovanú štrukturálnu molekulu do postupne skladajúcej sa bunkovej steny. Tieto enzýmy sa 

nazývajú tiež penicillin binding proteins – penicilín viažuce proteíny. Penicilíny sa dokážu naviazať 

na tieto enzýmy, čím dôjde k ich inaktivácii, neuzavretiu štruktúry bunkovej steny a k osmotickej 

lýze bakteriálnej bunky.  

 

Betalaktámové antibiotiká  

 

β- laktamové antibiotiká inhibujú syntézu bakteriálnej steny blokádou transpeptidačných reakcií, 

podieľajúcich sa na priečnom spevnení bunkovej steny.  

Patria sem penicilíny a cefalosporíny. Základnou štruktúrou je tzv. betalaktámový kruh.  

 

 



Penicilíny  

 

Z hľadiska chemickej štruktúry sú derivátmi 6-aminopenicilánovej kyseliny. Na jej aminoskupinu je 

možné naviazať rôzne radikály, čím vznikajú rôzne deriváty penicilínu. Charakter postranných 

reťazcov ovplyvňuje antibakteriálnu aktivitu prípravkov (spektrum). Antibakteriálny účinok závisí 

od afinity k väzobným proteínom (PBP – penicillin binding proteins), schopnosti penetrovať cez 

bakteriálnu bunkovú stenu, dostupnosti penicilinových receptorov a obsahu peptidoglykánu v 

bunkovej stene. 

Penicilínové preparáty:  

- penicilin G – parenterálny liek s účinkom na streptokokové, pneumokokové infekcie  

- penicilin V – p. o. penicilín  

- antistafylokokové penicilíny, odolné voči stafylokokovým penicilinázam – oxacilín,  

meticilín  

- penicilíny s rozšíreným spektrom na G– baktérie – ampicilín, amoxicilín  

a parenterálne penicilíny s rozšíreným spektrom aj na klebsielu, enterobaktery  

a pseudomonády – karbenicilín, tikarcilín, piperacilín. 

Cefalosporíny 

Sú betalaktámové antibiotiká, základná štruktúra je tvorená 7-aminocefalosporanovou kyselinou 

pôvodne izolovanou z huby Cephalosporium. Cefamycíny sú preparáty podobné ako cefalosporíny. 

Rozdiel je v substitúcii síry v dihydrothiazínovom kruhu v pozícii 5 kyslíkom, čo ich robí odolnejšími 

voči betalaktamázam. U cefalosporínov je v tejto pozícii síra. Majú rovnaký mechanizmus pôsobenia, 

ale širšie spektrum a lepšie farmakologické vlastnosti ako penicilíny.  

Typy generácií cefalosporínov so zastupiteľnými preparátmi  

- I. generácia – spektrum podobné penicilínu a ampicilínu (cefalotín, cefazolín,  

cefalexín)  

- II. generácia – rozšírené spektrum na hemofily, anaeróbne baktérie, enterobakteriaceae  

(cefuroxim, cefamandol, cefoxitin, cefaclor)  

- III. generácia – protipseudomonádové, G+ koky (cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim)  

- Ďalšie generácie – zlepšenie farmakologických vlastností  

Na cefalosporíny sú rezistentné na PNC rezistentné streptokoky, oxacilín rezistentné u streptokokov, 

oxacilínom u stafylokokov, enterokokov a listérií. Vývoj rezistencie je možný aj počas terapie, a 

potom je skrížená s ostatnými betalaktamovými ATB.  

Karbapenemy  

Spájajú účinok penicilínov a širokospektrálnych cefalosporínov. Sú širokospektrálne, baktericídne. 

Pokrývajú takmer celé spektrum baktérií a majú rovnaký mechanizmus účinku ako ostatné 

betalaktámy. Imipenem má spektrum účinnosti na všetky G+ baktérie a mnohé G–  

baktérie s výnimkou niektorých pseudomonád, enterokokov. Aplikuje sa parenterálne.  

Monobaktamy  

Majú úzke spektrum účinnosti na gramnegatívne paličky. S úspechom sa používajú na  

enterobakteriaceae a predovšetkým pseudomonády.  

Rezistencia na penicilíny má niekoľko príčin:  

- produkcia betalaktamáz – enzýmov, ktoré otvárajú betalaktámový kruh. Tieto enzýmy je možné 

inaktivovať inibítormi betalaktamáz (kyselina klavulánová, sulbaktam). Tieto inhibítory sú samotne 

slabo účinné, ale v kombinácii s penicilínovými preparátmi (ampicilín, amoxicilín, ticarcilín) sú 

účinné pri liečbe betalaktamázu produkujúcich baktérii. Inhibítor betalaktamázy inaktivuje 

bakteriálnu betalaktamázu, čím umožní penicilínu vstup do baktérie - neprítomnosť príslušných 

väzbových receptorov  

- zlá penetrácia cez bunkovú stenu baktérie  

- neprítomnosť bakteriálnej steny - kľudové štádium baktérie (bez syntézy bunkovej steny)  

Pôvodne účinné penicilínové antibiotikum sa stáva rezistentným  

- mutáciou na úrovni porínových proteínov, cez ktoré ATB prestupuje cez bunkovú stenu G– baktérií 

(Pseudomonas aeruginosa na imipenem)  

- mutácia na úrovni PBP (S. aureus na oxacilín, Str. pneumoniae na PNC) – ich mutácia spôsobí 

neschopnosť viazať penicilín, čo sa prejaví neschopnosťou ATB zabrániť tvorbe celistvej bunkovej 

steny  

- hydrolýza antibiotika betalaktamázami prenosnými plazmidmi  

Nežiadúce účinky: alergická reakcia, neutropénia.  



 

Ostatné ATB pôsobiace na úrovni bunkovej steny  

 

Vankomycín  

 

Producentom sú aktinomycéty. Chemicky je to komplex glykopeptidov, ktoré interferujú so syntézou 

bunkovej steny predovšetkým G+ baktérií, u ktorých blokuje tvorbu peptidoglykánových reťazcov. 

Inhibuje tvorbu prekurzorov peptidoglykánu. Je neúčinný proti G– baktériám, pretože molekula je 

príliš veľká, aby prenikla cez vonkajšiu membránu. Používa sa pri liečbe oxacilín rezistentných 

stafylokokov (MRSA). Rezistencia na vankomycín sa objavuje u baktérií s poškodením terminálnych 

častí reťazcov peptidoglykánu, alebo u kmeňov produkujúcich proteín, ktorý zabraňuje väzbe 

vankomycínu na receptory. Prirodzene rezistentné sú laktobacily, erysipelotrix. Získaná rezistencia 

bola zaznamenaná už aj u niektorých kmeňov stafylokokov a enterokokov.  

Bacitracín  

Chemickou štruktúrou je polypeptid, ktorý inhibuje syntézu bunkovej steny poškodením lipidových 

nosičov zodpovedných za transport peptidoglykánových prekurzorov cez cytoplazmatickú membránu 

do bunkovej steny. Môže poškodzovať aj samotnú cytoplazmatickú membránu a inhibovať RNA 

transkripciu. Pre vysokú toxicitu sa používa len  

lokálne na liečbu infekcií grampozitívnymi baktériami.  

 

Cykloserín, ethionamid, izoniazid  

Antimykobakteriálne preparáty inhibujú syntézu súčastí bunkovej steny inhibíciou enzýmov alebo 

interferenciou replikácie mykobaktérií. Rezistencia je spôsobená redukovaným príjmom lieku do 

bakteriálnej bunky alebo zmenou cieľových štruktúr. 
 

 

 

Inhibícia funkcie cytoplazmatickej membrány. 

Polymyxíny – chemická štruktúra predstavuje vetvené cyklické dekapeptidy, ktoré deštruujú 

cytoplazmatickú membránu citlivých baktérií, predovšetkým G– baktérií väzbou na jej lipidové a 

proteínové štruktúry. Narúšajú tak hlavne bariérovú funkciu cytoplazmatickej membrány účinkom 

podobným detergentom. Pre pomerne vysokú nefrotoxicitu sa používajú len lokálne v liečbe infekcií 

ucha, oka a kože (polymyxín). Rezistencia vzniká, ak antibiotikum nie je schopné prejsť cez bunkovú 

stenu k cytoplazmatickej membráne. Predstaviteľmi antibiotík účinkujúcich na úrovni bunkovej 

membrány sú predovšetkým polyénové antifungálne antibiotiká (amfotericín, nystatín).  



 

Inhibícia proteosyntézy 

Aminoglykozidy  

Chemickou štruktúrou aminoglykozidov je streptozamín alebo podobný cyklický aminoalkohol 

glykozidicky viazaný s dvoma cukrami. Látky, produkované Streptomyces sp. majú koncové prípony 

– mycín (streptomycín, tobramycín, kanamycín). Látky produkované mikromonospórami majú 

príponu – micín (gentamicín, netilmicín). Spoločným mechanizmom účinku je inhibícia 

proteosyntézy na úrovni bakteriálnych ribozómov (irrevezibilná väzba na ribozómy). Mechanizmom 

účinku je indukcia chybnej translácie. Väzba aminoglykozidov na ribozómové podjednotky zabráni 

tvorbe polyzómov. Aminoglykozidy sú širokospektrálne a baktericídne antibiotiká. Spektrum účinku 

zahŕňa G– paličky, vrátane pseudomonád a niektoré G+ organizmy. Ich účinok je baktericídny. 

Účinkujú aj v kľudových a proliferačných fázach baktérií a majú veľmi silný synergický účinok s 

betalaktámovými antibiotikami. Streptokoky a anaeróby nie sú citlivé na aminoglykozidy. 

Rezistencia je spôsobená:  

- produkciou deštruujúcich enzýmov (fosforyláza a adenyláza) – rozdiely medzi aminoglykozidmi 

súvisia s ich citlivosťou na tieto enzýmy  

- mutáciou väzobných miest ribozómov – je zriedkavá s výnimkou enterokokov, na terapiu, ktorých 

je obvykle potrebné využiť synergizmus antibiotík účinkujúcich na bunkovú stenu a 

aminoglykozidov, preto je táto rezistencia klinicky významná  

- zníženým príjmom ATB do bunky – vyskytuje sa u pseudomonád a anaeróbnych baktérií Prípravky:  

- Amikacín. Vzhľadom na vyššiu stabilitu a zriedkavú rezistenciu sa používa pri liečbe baktérií 

rezistentných na iné aminoglykozidy. - Kanamycín. Napriek širokému spektru sa používa zriedkavo, 

kvôli neúčinnosti na pseudomonády a toxicitu.  

- Streptomycín. Napriek širokému spektru sa využíva takmer výlučne na liečbu mykobakteriálnych 

infekcií v kombinácii s ATB účinkujúcimi na úrovni bunkovej steny. Účinný je aj pri liečbe tularémie. 

Je to parenterálne aplikovaný liek, ktorý sa nevstrebáva takmer vôbec z GIT. Nežiadúce účinky a 

toxicita sú klinicky významné a je potrebné ich monitorovať v priebehu terapie i po jej skončení. 

Tobramycín, gentamicín, netilmicín majú ototoxické účinky (s klesajúcou tendenciou).  

 

Tetracyklíny  

Sú širokospektrálne antibiotiká s naftacénovým kruhom s naviazanými postrannými reťazcami. 

Mechanizmom účinku je inhibícia proteosyntézy zablokovaním inkorporovania aminokyselín do 

vznikajúceho peptidového reťazca. ATB blokuje väzbu tRNA na ribozóm. Táto väzba je slabá. 

Tetracyklínové antibiotiká sú bakteriostatické. Majú dobrý prienik do tkanív. Využívajú sa pri liečbe 

infekcií kostí, periapikálnych abscesov zubných koreňov (tetracyklín, doxycyklín). Spektrum je 

veľmi široké, sú účinné na mikroorganizmy bez bunkovej steny (mykoplazmy, L-formy, 

ureaplazmy), na chlamýdie, riketsie a väčšinu intracelulárnych baktérií a bakteriálnych vyvolávateľov 

zoonóz, anaeróbne baktérie, stafylokoky. Nie sú účinné na pseudomonády. Rezistencia je spôsobená 

effluxom – odplavením antibiotika z bunky a je prenosná plazmidom. Vznik rezistencie v priebehu 

infekcie je zriedkavý. Vyskytuje sa aj rezistencia spôsobená alteráciou väzbových proteínov pôvodne 

citlivej bakteriálnej bunky. Nežiadúce účinky sú časté a početné. Obvyklé sú žalúdočné a črevné 



obtiaže, poškodenie pečene, fotodermatóza, alergia, žlté zafarbenie zubov (aj vyvíjajúcich sa), 

vzostup intrakraniálneho tlaku, poškodenie obličiek, poruchy srdcového rytmu. Pri intravenóznej 

aplikácii sú časté lokálne prejavy podráždenia.  

 

Chloramfenikol  

Chemická štruktúra je odvodená od esenciálnej aminokyseliny fenylalanínu, ktorý s mastnými 

kyselinami vytvára estery, ktoré nemajú antibakteriálny účinok. V tele sa hydrolýzou uvoľňuje voľný 

chloramfenikol. Mechanizmus účinku je spôsobený väzbou na 50S podjednotku, čím vzniká inhibícia 

transportu RNA na ribozómoch a tlmí sa syntéza proteínov. Spektrum účinku je veľmi široké. 

Účinkuje výborne na G– baktérie, salmonely, chlamýdie, mykoplazmy, leptospiry, nokardie, 

pseudomonády. Je liekom voľby pri brušnom týfuse spôsobenom S. typhi. V americkej praxi sa 

používa na liečbu bakteriálnych meningitíd. Rezistencia vzniká produkciou chloramfenikol-

acetyltransferáz baktériou, prípadne menej často alteráciou ribozómov alebo zmenou permeability 

pre vstup lieku do bunky. Nežiadúce účinky – u nás sa používa len veľmi striktne indikovaný 

vzhľadom na možnosť vzniku závažnej komplikácie aplastickej anémie blokádou syntézy proteínov 

v kostnej dreni.  

 

Makrolidy  

Chemická štruktúra makrolidov je predstavovaná makrocyklickým laktónovým kruhom s 

glykozidicky viazanými neutrálnymi cukrami alebo aminocukrami. Ich účinok je bakteriostatický. 

Účinkujú väzbou na 50S ribozomálne subjednotky, čím bránia úspešnej proteosyntéze. Výhodou 

makrolidov je výborná distribúcia do tkanív a buniek, u novších preparátov do zápalom poškodených 

tkanív. Spektrum zahrňuje mykoplazmy, chlamýdie, legionely, kampylobaktery. Sú praktickou 

náhradou penicilínových preparátov u alergických pacientov pri liečbe G– infekcií. Modifikácie 

makrolidovej štruktúry viedli k vývoju nových prípravkov (azitromycínu a clarithromycínu). Ich 

spektrum, farmakologické vlastnosti a mechanizmus účinku sú dôvodom nezastupiteľnosti 

klasických (erytromycín) a nových prípravkov. Makrolidy sú širokospektrálne baktericídne 

antibiotiká.  

 

Klindamycín                                                                                                                                                                            Patrí 

do skupiny linkozamidov. Molekula je zložená z aminokyseliny prolín naviazanej amidovou väzbou 

na piranozid. Mechanizmus účinku je inhibícia proteosyntézy väzbou na 50S ribozomálnu 

podjednotku a inhibícia peptidyltrasferázy. Spektrum účinku tvoria predovšetkým stafylokoky a 

anaeróbne G– paličky. Liek pôsobí bakteriostaticky, pri vysokých koncentráciách aj baktericídne. 

Rezistencia, ktorá je plazmidom prenosná, vzniká indukciou enzýmu metylujúceho ribozomálnu 

RNA. Indukciu tohto enzýmu navodzuje klindamycín aj erytromycín, a preto existuje skrížená 

rezistencia na obidve antibiotiká. 

 

 

 

 



 

Inhibícia syntézy nukleových kyselín 

 

Kyselina nalidixová  

S úspechom sa používa na terapiu močových infekcií spôsobených G– baktériami s rýchlym 

nástupom rezistencie.  

 

 

 

Chinolóny  

Sú syntetické chemoterapeutiká inhibujúce DNA gyrázu alebo topoizomerázu, enzýmy potrebné na 

ukončenie sytnézy DNA v bakteriálnej bunke. Spektrum účinku zahŕňa G– baktérie, predovšetkým u 

infekcií močových ciest. Novšie preparáty účinkujú aj na G+ baktérie (norfloxacín, ciprofloxacín, 

ofloxacín). U niektorých enterobacteriaceaei neexistuje zastupiteľnosť medzi preparátmi. Rezistencia 

je chromozomálne viazaná a vzniká zmenou väzobných podjednotiek na enzýme gyráza, alebo 

zníženým príjmom antibiotika baktériou zmenou porínových proteínov v bunkovej stene baktérií. 

Preparáty nie sú vhodné pre pediatrických pacientov.  

Rifampicín  

Patrí do skupiny ansamycínov. Je to semisyntetický derivát odvodený od rifamicínu B, ktorý je 

produkovaný Streptomyces mediteranei. Mechanizmus účinku je väzba DNA dependentnej RNA 

polymerázy a inhibícia iniciácie RNA syntézy. Spektrum účinku zahŕňa predovšetkým 

Mycobacterium tbc., aeróbne G+ koky vrátane MRSA. Jeho účinok je baktericídny. Rezistencia 

streptomycínového typu (alterácia polymerázy) je najčastejšia.  

 

Metronidazol                                                                                                                                          Patrí 

medzi nitroimidazoly s chemickou štruktúrou heterocyklických látok s 5-členným kruhom. 

Mechanizmus účinku je inhibícia syntézy nukleových kyselín so silne baktericídnym účinkom. 

Čiastočne redukovaný medziprodukt metabolizmu metronidazolu prerušuje syntézu DNA. Spektrum 

účinku zahŕňa Trichomonas vaginalis a ostatné protozoa (entamoeba, giardia) a významné anaeróbne 

patogény. Neúčinkuje na aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne baktérie. Rezistencia vzniká 

zriedkavo a je spôsobená spomalením redukcie metronidazolu a nižšou koncetráciou zmieneného 

metabolitu (typická je rezistencia na Bacteroides fragilis).  

 

Antimetabolity  

Antibiotiká tejto skupiny zabraňujú syntéze kyseliny listovej. Účinkujú napríklad mechanizmom 

vyššej afinity antibiotika k dihydrofolát-reduktáze, čím ju vyviažu a zabránia jej aktivite pri konverzii 

dihydrofolátu na tetrahydrofolát (trimetoprim, dapson – liek proti lepre). Ďalším miestom pôsobenia 

je blokáda enzýmov inkorporujúcich kyselinu paraaminobenzoovú do kyseliny listovej 



(sulfonamidy). Tým sa utlmuje bakteriálna respirácia. Účinok na množiace sa baktérie je 

bakteriostatický. Pretože ľudské bunky nesyntetizujú kyselinu listovú, sulfonamidy nezasahujú do 

metabolizmu živočíšnych buniek. Niektoré prípravky kombinujú antibiotiká účinkujúce na obidvoch 

miestach metabolizmu kyseliny listovej, čím sa dosiahne klinicky baktericídny účinok napriek tomu, 

že samotné antibiotiká sú bakteriostatické.  

 

Sulfonamidy  

Sú derivátmi kyseliny PABA. Spektrum účinku je rozsiahle, pôsobia na streptokoky, meningokoky, 

aktinomycéty, nokardie, chlamýdie. Slabší účinok majú na E. coli a ostatné enterobakteriaceae 

(farmakodynamika lieku spôsobuje úspech pri močových infekciách). Účinkujú tiež na niektoré 

protozoá (Pneumocystis sp, Toxoplazma gondii, plazmódiá). Trimetoprim v kombinácii so 

sulfamethoxazolom dosahuje klinicky takmer baktericídny účinok vzhľadom na synergizmus 

spôsobený blokovaním syntézy kyseliny listovej na dvoch miestach. Tento účinok sa prejavil 

rozšírením spektra na G+ aj G– baktérie a Pneumocystis carini. Trimetoprim sám sa používa veľmi 

zriedkavo. Patril medzi úspešné antimalariká. 
 

 

 

 

Antimykobakteriálne prípravky a ich špecifiká sú súčasťou špeciálnej bakteriológie. 

 

Nežiadúce účinky antibiotík: 

   



  

 

 

REZISTENCIA NA ANTIBIOTIKÁ: 

 

 

Nárast rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká sa stáva stále významnejším a niektoré 

mikroorganizmy už nie sú postihnuteľné dostupnými antibiotikami.  

Objavujú sa kmene, u ktorých nie je k dispozícii žiadne známe antibiotikum, alebo zostalo len jedno z  

celej škály pôvodne účinných preparátov (niektoré MRSA, Pseudomonas aeruginosa a pod.). Rezistencia 

dosiahla dnešné rozmery a stala sa problémom na základe mnohých nerozumných zásahov do ekológie 

človeka a mikroorganizmov, nadmerného a nesprávne indikovaného užívania antibiotík, používania 

antibiotík v poľnohospodárstve, neprezieravej antibiotickej politike.  

Rezistencia na antibiotiká je podmienená geneticky. Pôvodne účinné antibiotikum sa stane neúčinným na 

určitý mikroorganizmus zmenou genetickej informácie mikroorganizmu (mutáciou) alebo prenosom 

informácie (rekombináciou).  

 

1. Primárna rezistencia – geneticky podmienená necitlivosť baktérie na niektoré antibiotiká z dôvodu 

neexistencie cieľových štruktúr (rezistencia mykoplaziem na antibiotiká účinkujúce na úrovni bunkovej 

steny).  

2. Sekundárna rezistencia – vzniká v priebehu alebo po liečbe antibiotikom, kedy sa selektujú 

rezistentné bakteriálne kmene.  



3. Mutačná rezistencia – vzťahuje sa k predchádzajúcej liečbe antibiotikom. Na základe mutácie sa 

baktérie stali rezistentnými, a ďalej sa množia v bakteriálnej populácii až postupne prevládajú. Môže sa 

vyvinúť aj v priebehu terapie.  

4. Prenosná rezistencia – sprostredkovaná plazmidmi, obvykle sekundárna rezistencia. Častejšia u G– 

baktérii. Prenos je možný konjugáciou, kedy plazmid nesúci informáciu kódujúcu systémy pre vznik 

rezistencie, nesie obvykle aj informáciu kódujúcu vznik pilusu na jej prenos na inú bunku.  

5. Skrížená rezistencia – znamená súčasnú necitlivosť na ATB s podobnou chemickou štruktúrou a 

rovnakým mechanizmom účinku.  

6. Inducibilná rezistencia – prítomnosť antibiotika navodí syntézu štruktúr spôsobujúcich jeho 

poškodenie a tým stratu účinnosti. 

 

Medzikmeňový prípadne medzidruhový prenos rezistencie sa uskutočňuje prenosom genetickej 

informácie mechanizmom transdukcie, konjugácie, transformácie. Rezistencia baktérií na antibiotiká 

môže byť získaná na úrovni chromozomálnej mutácie alebo môže vzniknúť a šíriť sa extrachromozomálne 

uloženou informáciou v plazmide. Chromozomálne mutácie sa vyskytujú spontánne s rôznou frekvenciou 

a ich výskyt nie je závislý na prítomnosti farmaka. Šíria sa pri dedení na ďalšie generácie alebo pri infekcii 

bakteriofágom sa môžu preniesť na iný kmeň alebo iný druh.  

 

 

 

 

 
 

Plazmidy – extrachromozomálna DNA nesie obmedzené množstvo genetickej informácie obvykle 

nepotrebnej pre život baktérie, ale nesie informácie zvýhodňujúce baktériu v nepriaznivom prostredí, napr. 

informáciu o rezistencii na antibiotikum, resp. o syntéze mechanizmov zabezpečujúcich takúto rezistenciu. 

Plazmidy sú prenosné v rámci druhu aj medzidruhovo a prispievajú k šíreniu rezistencie. Aj DNA plazmidu 

môže podliehať mutáciám a prenos takejto informácie je častejší na ďalšie kmene prostredníctvom 

bakteriofága.  

 



   

 

Mechanizmy vzniku rezistencie na antibiotiká:  

- alterácia receptorov mikroorganizmu pre liek  

- sťažený vstup antibiotika do bunky  

- zníženie koncentrácie antibiotika v bunke, efflux  

          - deštrukcia alebo inaktivácia lieku enzýmami mikroorganizmu 

Alterácia receptorov a enzýmov je mechanizmom vzniku rezistencie na:  

1. betalaktámy – zmena na úrovni PBP, znížená afinita receptorov pre PNC tzv. PBP  

2. makrolidy – metylácia 2 adenín reziduí 50S subjednotiek  

3. rifampicín – zmena jedinej aminokyseliny v RNA polymeráze  

4. sulfonamidy – alterácia syntetázy, ktorá prednostne viaže PABA (para-aminobenzoová  

kyselina)  

5. trimetoprim – alterovaná reduktáza  

6. kyselina nalidixinová – zmena gyrázy  

           7. streptomycín – zmena proteínu na 30S podjednotke 

 



  

Sťažený vstup:  

1. tetracyklín – redukovaný aktívny transport  

2. fosfomycín – porucha transportu glc-6-fosfátu  

 

Efflux – únik antibiotika z napadnutej baktérie  

 

Deštrukcia alebo inaktivácia:  

1. chloramfenikol transferáza – acetylácia chloramfenikolu  

2. betalaktamáza, cefalosporináza – narušenie betalaktámového alebo cefalosporínového  

kruhu  

          3. aminoglykozidy – acetylácia a fosforylácia prípravku pri prechode membránou 

 

  

 

 

  



Kombinovanie antibiotík  

Antibiotiká je možné kombinovať za účelom dosiahnutia vyššieho účinku alebo nižšej toxicity. 

Súčasné pôsobenie antibiotík sa môže prejaviť ako účinok:  

· synergický  

· antagonistický  

· neutrálny  

Synergický účinok sa prejaví účinkom vyšším ako by bol súčet účinnosti každého z podaných antibiotík. 

Napríklad podanie dvoch bakteriostatických antibiotík má účinok porovnateľný s účinkom baktericídneho 

antibiotika. Antagonistický účinok sa prejaví znížením účinnosti všetkých kombinovaných antibiotík pri 

súčasnom podaní. (podanie baktericídneho antibiotika súčasne s bakteriostatickým neumožní uplatnenie sa 

účinku baktericídneho antibiotika). 

 

Stanovenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká  

Na stanovenie citlivosti mikroorganizmu na antibiotiká a určenie stavu rezistencie in vitro za účelom 

predpovedania úspešnosti terapie sa používajú laboratórne testy difúzne alebo dilučné, kvantitatívne 

alebo kvalitatívne.  

 

Najčastejšie sa v praxi používa:  

 

- určenie difúznej diskovej citlivosti – kvalitatívna metóda 

  

- určenie MIC (minimálnej inhibičnej koncentrácie) – kvantitatívna metóda 

- určenie MBC (minimálnej baktericídnej koncentrácie)- kvantitatívna metóda 

- určenie kvantitatívnej citlivosti prostredníctvom E-testov - kvantitatívna metóda 

 

- stanovenie mechanizmov rezistencie  

- stanovenie účinku kombinácie antibiotík  

 

Podrobné popisy jednotlivých metodík sú v príslušnej literatúre (návody na praktické cvičenia). 
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