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Odpornost proti antibiotikom
Mehanizmi bakterijske odpornosti
in pomen predpisovanja antibiotikov
za razvoj odpornosti

• Lahko eden od neželenih učinkov antibiotičnega zdravljenja

• Pojav odpornih sevov tekom zdravljenja:
• Mutacije ali izražanje mehanizmov odpornosti, ki se niso izrazili,
dokler bakterija ni bila izpostavljena antibiotiku

doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, UL MF

Odpornost proti antibiotikom
• Naravna:
• neprepustnost membrane,
• kromosomsko kodirani geni za odpornost proti določenim
antibiotikom)
• Pridobljena
• različne mutacije osnovnih genov
• prenos mobilnih elementov – plazmidi, transpozoni…
• Vir:
• Bakterije, s katerimi si delijo
ekološko nišo

• Odporna bakterija je bila ŽE prisotna ob stiku z antibiotikom, ki
je uničil občutljive bakterije, se je namnožila → lahko povzroči
okužbo

Odpornost proti antibiotikom
• Rezistenco opazimo šele, ko začnemo testirati nov antibiotik
• Z uporabo antibiotika selekcioniramo odporne vrste, ki zapolnijo nišo
• hitrost in učinkovitost širjenja določenega rezistenčnega fenotipa à
odvisna od številnih dejavnikov – npr: stopnje izražene odpornosti,
sposobnost bakterije da prenaša/tolerira izražanje rezistenčnega
mehanizma, povezava z drugimi geni, mesto primarne kolonizacije…
• Širjenje uspešnih klonov
• bolnišnična higiena
• Vrtci, ustanove za podaljšano nego, DSO
• ne-humane nišeà živali v živilski industriji
• Campylobacter, odpornost proti ciprofloksacinu pri E.coli
• Enterococcus à avoparcin & vanA VRE v 90. letih

1

5/15/19

Kaj je odpornost proti antibiotikom?

Razvoj rezistence – genetski vidik

• Relativen fenomen
1. Mutacija celičnih genov
• ampicilin odporen E. faecium: lahko občutljiv za pr. tikarcilin v zelo visokih
koncentracijah (10.000 mg/l) à tako visoke koncentracije na mestu
okužbe niso dosegljive
• Inokulum efekt:
• bakterije, ki izločajo betalaktamaze à hitrost in učinkovitost
razgradnje BL sta odvisna od afinitete encima do BL in hitrosti
hidrolize.

2. Pridobivanje eksogenih
rezistenčnih genov
3. Mutacija pridobljenih genov

• Toleranca: antibiotik zavre rast, bakterija preživi
Andersson Nat Rev Microbiol. 2010;8(4):260–71.

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Mutacije celičnih genov
• Tarče za antibiotike: pogosto proteini s pomembno funkcijo tekom rasti ali
drugo pomembno fiziološko funkcijo.
• Interakcije antibiotik-tarčni protein običajno zelo specifične à Δ ene AK
lahko vpliva na interakcijo.
• Rifampin:
• Tarča: celična RNA polimeraza (gen rpoB): točkovna mutacija lahko
vodi v popolno rezistenco à do teh mutacij prihaja spontano
(relativno visoka frekvenca 10-8/CFU) à rifampin uniči občutljive
celice in selekcionira rezistentne (selekcijsko prednost imajo samo
v prisotnosti rifampina).
• Fluorokinoloni à mutacije celične topoizomeraze
• linezolid à mutacije rRNA

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Mutacije celičnih genov
• Geni, ki regulirajo celične procese:
• Derepresija kromosomske betalaktamase pri Enterobacter spp: mutacije
celičnega gena za amidazo (ampD) à kopičenje razpadnih produktov
celične stene à ↑ ekspresija kromosomske betalaktamaze (ampC).
ampicillin
amoxicillin-clav.
pipearcillin-tazob.
ceftriaxone
ceftazidime
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amikacin
ciprofloxacin
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Razvoj rezistence – genetski vidik:
Mutacije celičnih genov
• Geni, ki regulirajo celične procese:
• Derepresija kromosomske betalaktamase pri Enterobacter spp: mutacije
celičnega gena za amidazo (ampD) à kopičenje razpadnih produktov
celične stene à ↑ ekspresija kromosomske betalaktamaze (ampC).
• Insercija insercijske sekvence pred kromosomsko kodirano
karbapenemazo pri B.fragilis à odpornost proti imipenemu.
• Zmanjšana ekspresija porina OMPD2 pri P.aeruginosa à odpornost
proti imipenemu,

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Mutacije celičnih genov
P.aeruginosa & karbapenemi:
• Do izgube porinov lahko pride
tekom zdravljenja
pipearcillin-tazob.
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Shen JL et al. Genet Mol Res. 2015

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Mutacije celičnih genov

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Pridobitev rezistenčnih genov

• Fitness cost: Ali se bo rezistenca, ki je nastala kot posledica mutacije
celičnega gena obdržala, ali ne je odvisno od posledic mutacije za celico.

• Večina antibiotikov so naravno prisotne substance ali njihovi
polsintetični derivati à resistenčni geni za večino antibiotikov so
prisotni bodisi v vrsti, ki izdeluje antibiotik ali v vrstah s katerimi si
deli ekološko nišo.

• Zmanjšana ekspresija OMPD2 pri P. aeruginosa: porin ima pomembno
vlogo za celico à reekspresija porina po koncu izpostavljenosti
imipenemu
• VISA: spremembe v sestavi celične stene à spremembe verjetno niso
ugodne za celico, če ni izpostavljena vankomicinu.
• Salmonella Typhimurium à točkovne mutacije rpoB gena à verjetno
zmanjšan fitness
• Mutacije celičnih genov pogosto zmanjšajo fitness celice, kasnejše
modifikacije pa lahko zmanjšajo nastalo škodo oz. obremenitev za celico.

Penicillium notatum →
osnovni penicilini

Streptomyces cattleya →
tienamicin …. →
karbapenemi

Cephalosporium
acremonium → osnovni
cefalosporini
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Razvoj rezistence – genetski vidik:
Pridobitev rezistenčnih genov

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Pridobitev rezistenčnih genov

Izmenjava genetskega materiala med bakterijami:

Izmenjava genetskega materiala med bakterijami:

• Naravna transformacija: privzemanje proste DNK iz okolja à tuja DNK se v
procesu rekombinacije lahko vgradi v bakterijski kromosom à včasih
nastanejo funkcionalni geni à če je pridobljeni gen kodira protein, ki je
manj dovzeten za inhibicijo kot nativni protein, lahko pride do zmanjšane
občutljivosti na antibiotik.

• Izmenjava genov s prenosom konjugativih plazmidov: ekstrakromosomska
DNK, lahko nosi različne pomembne gene

• “mozaični geni” za rezistenco na penicilin in cefalosporine pri S.
pneumoniae à nivo in stopnja odpornosti sta odvisni od števila in
narave rekombinacij

• Prenos rezistenčnih determinant iz enega plazmida na drugega
• VRSA: transposon Tn1546 z vanA iz E.faecalis à prenos na
konjugativni plazmid, ki je naravno prisoten pri stafilokokih (S.
aureus)

• prenosi znotraj vrste/med različnimi vrstami; različne frekvence
prenosa

• Možnost integracije v kromosom à večja stabilnost prenešene
genetske informacije

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Pridobitev rezistenčnih genov

Razvoj rezistence – genetski vidik:
Pridobitev rezistenčnih genov

Izmenjava genetskega materiala med bakterijami:

Izmenjava genetskega materiala med bakterijami:

• Izmenjava genov z bakteriogafi: Sposobnost prenosa DNK v velikosti
njihovega genoma (cca 50 kb):
• specializirana transdukcija: prenos del kromosomalne DNK ob
integracijskem mestu faga
• generalizirana transdukcija: ustrezno velik del plazmida ali
kromosomalne DNK, ki ni vezana na inegracijsko mesto.

• Transpozoni: Sami kodirajo gene za svoje pomnoževanje + lahko kodirajo
tudi gene za konjugacijo ali pa se prenašajo z prehodno ali trajno vgradnjo
v prenosljive plazmide.

• Stafilokokni β-laktamazni gen à visoka frekvenca β-laktamaze

• Tn5382 à VanB-tip rezistence za vankomicin pri E. faecium
• vanB gen ne izvira iz rodu Enterococcus, verjetno so vir
streptomicete à vankomicin izvira iz Amycolatopsis
(Streptomyces) orientalis

• Bakteriofagi lahko prenašajo tudi virulenčne determinante.

• Tn3 družina à Tn1546 VanA-tip rezistence za vankomicin
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Razvoj rezistence – genetski vidik:
Pridobitev rezistenčnih genov

Odpornost proti antibiotikom – biokemični vidik

• Bakterijski genom NI fiksen!

1. Modifikacija antibiotika

• E. coli genom: velike razlike med enteropatogenimi in
uropatogenimi sevi à različni “otočki patogenosti”, ki kodirajo
specifične virulenčne determinante

2. Modifikacija tarče

• S. aureus genom: 22% genoma je spremenljivega à v teh regijah so
domnevni “otočki patogenosti” in regije, ki kodirajo odpornost proti
antibiotikom

4. Črpalke

Odpornost proti antibiotikom – biokemični vidik:
Modifikacija antibiotika

Odpornost proti antibiotikom – biokemični vidik:
Modifikacija tarčne molekule

• Encimi, ki modificirajo antibiotik: betalaktamaze, encimi, ki modificirajo
aminoglikozide, kloramfenikol acetiltransferaze itd.

• Interakcije antibiotika s tarčo so običajno zelo specifične

• Nekateri so intrinzično prisotni pri določenih rodovih
• Kromosomske beta-laktamaze: pri večini gramnegativnih bacilov
• Ekspresija običajno nizka à prizadane bolj občutljive betalaktame
pr. ampicilin pri K. pneumoniae (kr. SHV-1 BL)

3. Omejen dostop do tarče

• Modifikacija tarčne molekule à stopnja odpornosti:
• Nizka: S. pneumoniae & penicilin à pomembna za zdravljenje
meningitisa
• Visoka: VanA-tip odpornosti pri E. faecium
• mutacija DNK giraz in topoizomeraze IV à odpornost proti
fluorokinolonom

• Pri Enterobacter spp. in Pseudomonas spp. sprememba
regulatornih mehanizmov lahko vodi v visoko širokospektralno
odpornost proti številnim betalaktamom
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Odpornost proti antibiotikom – biokemični vidik:
Omejen dostop do tarče

Odpornost proti antibiotikom – biokemični vidik:
Črpalke

• nujen za delovanje antibiotika

• Pri grampozitivnih in gramnegativnih bakterijah
• Selektivne črpalke / črpalke s širokim spektrom substratov
• Večinoma v citoplazemski membrane

• gramnegativne bakterije imajo zunanjo
membrano
• porini à kanali v zunaji membrani à
prispevajo k odpornosti na
imipenem pri P. aeruginosa, cefepim
pri E. cloacae in cefoxitin ali
ceftazidim pri K. pneumoniae
• Običajno gre za kombinacijo
mehanizmov à betalaktamaza +
izguba porinov

Nordmann P. Trends Mol Med. 2012

• Prehod aminoglikozidov preko citoplazemske membrane à od kisika odvisen
proces à niso aktivni proti striktnim anaerobom

Mehanizmi odpornosti:
kombinacije!
• ↓ prepustnost zunanje membrane
→ otežen dostop do tarčnega
mesta delovanja → izguba
porinov +/- tvorba drugih
betalaktamaz (npr. betalaktamaz
skupine C ali ESBL)
• Do izgube porinov lahko pride oprD
tekom zdravljenja!
pipearcillin-tazob.
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• Različne družine:
• MFS družina: QacA in NorA/Bmr pri GP bakterijah, EmrB pri E. coli;
• Smr družina: Smr pri S. aureus, EmrE pri E. coli;
• RND družina: AcrAB-TolC pri E. coli, MexAB-OprM pri P. aeruginosa.

Mehanizmi odpornosti:
kombinacije!

IPM=S

Mehanizmi pridobljene
odpornosti proti karbapenemom
• tvorba karbapenemaz
• ↓ prepustnost zunanje
membrane → otežen dostop
do tarčnega mesta delovanja
→ izguba porinov +/- tvorba
drugih betalaktamaz (npr.
betalaktamaz skupine C ali
ESBL)

Shen JL et al. Genet Mol Res. 2015

• povečano izločanje
antibiotikov iz celice s
pomočjo posebnih črpalk

Nordmann P. Trends Mol Med. 2012
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Opredelitev VOB
• Splošna opredelitev:
Magiorakos AP et. al., CMI 2011
• MDR: izolat je odporen proti trem ali več antibiotičnim
razredom
• XDR: izolat je občutljiv za dva ali manj antibiotičnih razredov
• PDR: izolat je oporen proti vsem testiranim antibiotičnim
razredom

• Problem:
• opredelitev antibiotičnih razredov!
• število RUTINSKO testiranih antibiotičnih razredov

Staphylococcus aureus

Proti vankomicinu odporni enterokoki (VRE)
Pridobljena odpornost proti vankomicinu
• Prvi izolat v Franciji 1986, širjenje v 90. letih prejšnjega stoletja
• Velika uporaba vankomicina (& 3.gen cefalosporinov)
• Večja frekvenca okužb z VRE v ZDA kot v Evropi
• Severna Amerika:
• Veliko večja uporaba vankomicina kot v Evropi
• Domnevno pojav VRE povezan z veliko porabo vankomicina pri ljudeh &
ugodnim okoljem v bolnišnicah
• Evropa:
• Glikopeptidni antibiotik avoparcin kot rastni promotor pri živalih,
predvsem pri prašičih in perutnini à domnevni vir
• Uporabo avoparcina so prepovedali leta 1997 → postopen upad VRE pri
živalih
• Selektivni pritisk večji pri živalih kot ljudeh
• VRE v domačem okolju, pri živalih à vnosi v bolnišnice s hrano in bolniki
à širjenje v bolnišnicah

Staphylococcus aureus - MRSA
• MRSA: modificirani PBP zapisani na mecA/C genih
• Na velikem, kompleksnem, potencialno mobilnem stafilokoknem
kasetnem kromosomu (SCCmec) I-XI
• SCCmec: β-laktamski antibiotiki (pr. I, IV, V, VI, VII)
+ variabilno dodatni rezistenčni geni (aminoglikozidi, makrolidi,
tetraciklini, fuzidna kislina), težke kovine (pr. II, III)
• Morda izvor v skupini Staphylococcus sciuri

DeLeo, Chambers J Clin Invest. 2009

• 1940 à začetek uporabe penicilina v klinični praksi à 1942 pojav PRSA à
od 1960ih cca 80% vseh S. aureus odpornih proti penicilinu
• Penicilaza: blaZ gen à plasmidno kodira, transposoni
• 1959 à začetek uporabe meticilina à 1961 pojav MRSA

• prva MRSA : Anglija 1961 = t.i. arhaični klon
ST250-MRSA-I, CC8 → širjenje po Europi, svetu
HA-MRSA kloni
• 1990ih širjenje SCCmec IV & CA-MRSA klonov
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Staphylococcus aureus - MRSA
•

epidemična MRSA-15 (EMRSA-15):
SCCmec tip IV, ST22.

•

Med najbolj razširjenimi MRSA v
Evropi

•

Rekonstrukcija evolucije EMRSA-15
na osnovi analize SNP

•

različne mutacije (pr. površinski
proteini) à povečana prenosljivost
sredi 1980ih: pridobitev odpornosti
proti fluorokinolonom à ključna
vloga v pandemskem širjenju

•

Staphylococcus aureus - MRSA
• HA-MRSA: SCCmec I, II, III, VI, VIII
• običajno MDR: aminoglikozidi, fosfomicin, fuzidna kislina, klindamicin,
makrolidi, fluorokinoloni, rifampin, tetraciklini, trim./sulfametoksazol
• selektivni pritisk antibiotikov in antiseptikov
• CA-MRSA: SCCmec IVa, V, VII
• Genetsko bolj raznolika v Evropi kot ZDA
• Običajno ni MDR

Holden MTG et al. Genome Research. 2013

Staphylococcus aureus – MRSA
& odpornost proti glikopeptidom
VISA
• mehanizem odpornosti: zadebeljena celična stena → otežen
prehod glikopeptidnih antibiotikov
• l. 1996 (Japonska); VISA (Mu50)
• l. 1997 (Japonska); heteroVISA
• občutljivi na vankomicin (MIK < 2 µg/ml), subpopulacije rastejo v
prisotnosti VA > 2 mg/l (MIK ≥ 8 µg/ml)
VRSA
• mehanizem odpornosti: VanA gen enterokokov (MIK > 128 µg/ml);
• ZDA: bolniki okuženi z MRSA + VRE
• Portugalska 2013: bolnica okužena z MRSA + VRE

• LA-MRSA: SCCmec IX, X
• cca zadnjih 10 letih (nosilci prašiči, govedo, farmski delavci); pretežno
kolonizator, redko povzroči bolezen pri človeku/ živali
• ST 398-MRSA-V → prenos MSSA ST 398 iz človeka na prašiča →
prilagoditev na novega gostitelja + geni za odpornost proti meticilinu in
tetraciklinu → prenos MRSA (ST 398-V) na človeka (Price 2012)
• mecC à l. 2011 so odkrili nov gen mecC pri govedu (in ljudeh) (GarcíaÁlvarez 2011)

Enterobakterije
- v osemdesetih letih → uporaba 3.gen. cefalosporinov → pojav BL
razširjenega spektra
- encimi TEM in SHV → mutacije
- ↑ do začetka devetdesetih let, ↑ K. pneumoniae.
- bolnišnični prenosi in izbruhi, ↑ v EIT + redko okužbe v domačem
okolju.
• 1989 → odkrita nova družina encimov ESBL – CTX-M
- najpogosteje pri E. coli, tudi K.pneumoniae
- večinoma pri bolnikih z okužbo pridobljeno v domačem okolju,
tudi v negovalnih ustanovah in DSO → vnos CTX-M v bolnišnico
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Odpornost proti karbapenemom pri
enterobakterijah in gramnegativnih
nefermentativnih bacilih
E.coli

K. pneumoniae

• Odpornost proti karbapenemom narašča:
• nefermentativni gramnegativni bacili: P. aeruginosa in A.
baumannii
• enterobakterije (predvsem pri K. pneumoniae)
• XDR/PDR
• v nekaterih državah se pojavljajo tudi izolati, ki so odporni proti
skoraj vsem ali celo vsem klinično uporabnim antibiotikom

↑ okužb z ESBL+
enterobakterijami

↑ uporaba
karbapenemov

Odpornost proti karbapenemom pri
enterobakterijah in gramnegativnih
nefermentativnih bacilih
• 1985 – imipenem, 1995 – meropenem, 2001 – ertapenem
- hkrati opisane prve karbapenemaze
- V drugi polovici devetdesetih let → karbapenemaza sk. A. – KPC
(ZDA), karbapenemaza skupine B – IMP (Japonska)
- Konec devetdesetih karbapenemaza skupine B – VIM (Italija)
- 2001 – karbapenemaza skupine D – OXA-48 (Turčija)
- 2009 - karbapenemaza skupine B – NDM-1 (Indija, VB)

EUSCAPE študija – Lancet ID
• E. coli – CRE:
• KPC 7,2%, NDM 10,3%, VIM 0%, OXA-48 22,2% (other 60,3%)
• K. pneumoniae – CRE:
• KPC 31,5%, NDM 7,7%, VIM 5,7%, OXA-48 25,8% (other 29,3%)
• CRE – CPE:
• Typically XDR – resistant to β-lactam antibiotics, fluoroquinolones,
aminoglycosides, trimethoprim/sulphametoxazole.
• colistin 28,3% R
• fosfomycin: 54% R
• Tigecycline: 5,2% R
• PDR: 9,3% isolates
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KPN-KPC+

EC-NDM+

KPN-ESBL/OXA-48

EC-OXA48
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VIR?

Vir?
• Bolnišnice – “hotspots” za VOB & pomembna vloga pri pojavljanju in
širjenju VOB
• Bolnišnične odplake:
• Velika količina VOB
• Antibiotiki & stalen selekcijski pritisk
• V redkih državah se priporoča primarna obdelava bolnišničnih odplak pred
izlivom v splošni kanalizacijski sistem
• Čistilne naprave: “hotspots” za prenos različnega dednega materiala med
bakterijami – tudi genov za odpornost proti antibiotikom.
• Ni jasno, ali in koliko to prispeva k globalni epidemiologiji VOB à
domnevno pa je to eden od dejavnikov
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Živali/hrana kot vir genov,
ki kodirajo odpornost proti antibotikom

Živali/hrana kot vir genov,
ki kodirajo odpornost proti antibotikom

Okolje kot vir genov,
ki kodirajo odpornost proti antibotikom

…The estimated total release of ciprofloxacin for 1 day was 44 kg, which is equivalent to
Sweden’s entire consumption over 5 days, or, expressed in another manner, sufficient to
treat everyone in a city with 44 000 inhabitants. These discharges have led to pollution of
river sediment, surface, ground
and drinking water…
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Okolje kot vir VOB

Nature 2011

Resistančni geni:
• β-laktami
• tetraciklini
• aminoglikozidi
• amikacin à polsintetični antibiotik
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Illustration of the “discovery void.” Dates indicated are those of reported initial discovery or
patent.

Antibiotično breme
•humana medicina
•veterinarska medicina
•pridelava hrane
•farmacevtska industrija

Silver L L Clin. Microbiol. Rev. 2011;24:71-109
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Kaj lahko naredimo?
• Za upočasnitev porasta odpornosti proti antibiotikom in
preprečevanje širjenja večkratno odpornih bakterijskih klonov z
visokim tveganjem za širjenje so bistvenega pomena:
• smotrna uporaba antibiotikov
• dobra bolnišnična higiena: higiena rok, aktivno iskanje nosilcev,
ukrepi kontaktne izolacije, razkuževanje opreme in pripomočkov,
ki pridejo v stik s koloniziranim bolnikom
• zmanjševanje možnost vnosa novih rezistenčnih determinant iz
bakterij okoljskega in živalskega izvora.
O‘Neill J. ‘Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally: An
overview of our work. 2016’ (supported by Wellcome Trust and UK governement)
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