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Razvoj rezistence (odpornosti)
proti antibiotikom

Jerneja Ambrožič Avguštin

Včasih so bile težje bakterijske okužbe praviloma smrtne...
V času od 14 do 18. stoletja je za kugo (povzročiteljica je bakterija
Yersinia pestis) v Evropi umrla tretjina prebivalcev

Danes bakterijske okužbe zdravimo z antibiotiki

šklatinka

vnetje sluhovoda
in notanjega ušesa
angina

pljučnica

vnetje sečil

Kaj so antibiotiki?
Selman Waksman, 1942:
Antibiotiki so naravne spojine, ki jih izdelujejo
bakterije ali glive in že zelo razredčene zaustavijo

rast drugih bakterij

Danes v širši javnosti uporabljamo izraz antibiotiki tudi za učinkovine, ki
so pridobljene s kemijsko modifikacijo »naravnih antibiotikov« ali so v
celoti proizvod kemijske sinteze in imajo protimikrobno delovanja.

Odkritje antibiotikov
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Penicillium notatum

Staphylococcus sp.

1928 Alexander Fleming

Howard Florey

Ernst Chain

1940 izolacija penicilina, 1941 poskusna uporaba za zdravljenje

Ker je “čudežno zdravilo” delovalo samo proti nekaterim
vrstam bakterij se je začelo množično iskanje novih
antibiotikov, ki delujejo tudi proti drugim bakterijam
1945

Selman Waksman

S svojimi študenti je že skoraj tri desetletja preučeval bakterije, ki
živijo v zemlji, predno je leta 1943 izoliral streptomicin

Waksmanovi nasledniki iz
državne univerze Rutgers v
New Jersey-u, ZDA, nadaljujejo
z njegovim delom na novih lokacijah.
Uporabljajo klasične in
metagenomske pristope.

Yellapragada SubbaRow (1895-1948)
• polimiksin
• aureomicin (skupina tetraciklinov) izoliran iz bakterije
Streptomyces aureofaciens, ki so ga začeli uporabljati

Giuseppe Brotzu

1948 in je deloval proti po Gram + in – bakterijam

• 1948 je opisan prvi cefalosporin, ki ga izdeluje gliva
Cephalosporium acremonium
• kemijsko modificiran se je začel tržiti 1964

Abelardo Aguilar

• 1949 izoliran prvi makrolidni antibiotik eritromicin, ki ga
izdeluje bakterija Saccharopolyspora erythraea
•

tržiti so ga začeli 1952

“Naravni” antibiotiki so izolirani iz številnih bakterij in gliv,
ki živijo v različnih okoljih na različnih koncih sveta

Nekateri mikroorganizmi so izdelovali antibiotike iz skupine
betalaktamov verjetno že pred dvema milijardama let.
• Uničevanje oziroma zaviranje rasti (drugih) bakterij in s tem
obramba ekološke niše (virov hranil), ki jo zaseda izdelovalec.

Ali poznamo koncentracije antibiotikov, ko so v naravnih
onesnaženih in neonesnaženih ekosistemih?
Skorajda ne!

Vse je odvisno od koncentracije…
 v medicini in veterini uporaba “ubijalskih koncentracij” ki presegajo minimalno inhibitorno koncentracijo - MIK

 subinhibitorne koncentracije – ne preprečijo rasti
spremenjeno izražanje genov sproži celo vrsto t.i. stresnih odzivov
pogosto boljša rast bakterij in povečana odpornost proti antibiotikom
Uporaba takšnih koncentracij pri vzreji živali (rastni pospeševalci)
– v Evropi je takšna uporaba od l. od 2006 prepovedana.

 še nižje koncentracije -

?

 nekatere bakterije iz redov Burkholderiales in Pseudomonadales lahko
antibiotike kot edini vir organskega ogljika

 morda imajo vlogo pri medsebojnem zaznavanju in komunikaciji med
mikroorganizmi - nekakšen “quorum sensing” (QS)

“Skrivnostno” delovanje azitromicina
pri okužbah z bakterijo Pseudomonas aeruginosa

QS-sistem (Vibrio fischeri)

S subinhibitornimi koncentracijami,
blokiramo QS-sistem in bistveno zmanjšamo
virulenco P. aeruginosa, ki sicer v kliničnih
koncentracijah ni občutljiv za azitromicin.

Antimicrob Agents Chemother. 2007 Oct;51(10):3677-87. Epub 2007 Jul 9.
Azithromycin blocks quorum sensing and alginate polymer formation and increases the sensitivity to serum and stationary-growth-phase killing of
Pseudomonas aeruginosa and attenuates chronic P. aeruginosa lung infection in Cftr(-/-) mice.
Hoffmann N, Lee B, Hentzer M, Rasmussen TB, Song Z, Johansen HK, Givskov M, Høiby N.

O vlogi antibiotikov v koncentracijah, ki so v naravnih
ekosistemih in njihovem vplivu na mikroorganizme
mikroorganizmov vemo zelo malo ali skoraj nič.

“Umetni” vnos antibiotikov v okolje
= povečanje selekcijskega pritiska za
proti antibiotikom odporne bakterije

Vloga antibiotikov v medicini
- zdravljenje bakterijskih okužb
- zaščita (profilaksa) pred bakterijskimi okužbami

Delovanje: baktericidno

(ubije bakterijo)

ali bakteriostatično
(bakteriji prepreči nadaljnji razvoj)

Tarče delovanja antibiotikov v bakterijski celici
vezava na PBP
beta-laktami: penicilini
cefalosporini
ESBL
karbapenemi
NDM-1
monobaktami

penicilinG/penicilinV
penicilini odporni proti penicilinazi
(antistafilokokni meticilin, oksacilin)
širokospektralni penicilini
(ampicilin, amoksicilin)

zaviralci beta-laktamaz

celična stena

glikopeptidi:

MRSA

klavulanska kislina
sulbaktam

vankomicin

VRSA

sinteza peptidoglikana

celična membrana

Tarče delovanja antibiotikov v bakterijski celici
proteinska sinteza

aminoglikozidi

tetraciklini

kloramfenikol

makrolidi

vezava na 30S ribosomsko
podenoto (napačna translacija)
streptomicin, gentamicin,
tobramicin, neomicin
vezava na 30S ribosomsko
podenoto (preprečijo vezavo
aminoacil- tRNA na A mesto)

vezava na 50S ribosomsko
podenoto (preprečijo tvorbo peptidne
vezi)
vezava na 23S rRNA 50S ribosomske
podenote (preprečijo tvorbo peptidne
vezi) (eritromicin, azitromicin)

linkozamidi
delujejo podobno kot makrolidi
(klindamicin)

sumamed & co

Tarče delovanja antibiotikov v bakterijski celici
PABA (paraaminobenzojeva k. )+ pteridin

sinteza nukleinskih kislin

dihidropteroat sintetaza

sulfonamidi

dihidropteroična k.

dihidrofolat sintetaza

L-glutamat

dihidrofolna k.

trimetoprim

dihidrofolat reduktaza
2 NADP
2NADPH

tetrahidrofolna k.

purini

kinoloni: nalidiksna k.
norfloxacin
ciprofloxacin

pirimidini

vezava kinolonov na
girazo in topoizomerazo
(vpliv na replikacijo, transkripcijo)

???????

Razvoj odpornosti proti
antibiotikom

Čas za mutacijo,
transformacijo, konjugacijo
pa še kakšno pumpo bomo
pognali

 odpornost proti antibiotikom je predvsem medicinski pojem
 do leta 1973 so odpornost povezovali predvsem s patogenimi bakterijami

 bakterija je odporna proti antibiotiku, če v prisotnosti minimalne
inhibitorne koncentracije preživi in se lahko namnožuje

Mehanizmi odpornosti proti antibiotikom
Horizontalni prenos genov
z zapisi za molekule, ki
posredujejo odpornost

Mutacije v genih za
tarčne molekule
inaktivacija antibiotika z encimi

bakterijska celica

antibiotik

aktivno izčrpavanje

celična stena
citoplazma
kromosom
spremenjeno tarčno mesto
antibiotik se ne more več
vezati na tarčno mesto

črpalka
spremenjen protein

sprememba tarčnega mesta
plazmid

preprečen vnos antibiotika

Mehanizmi odpornosti proti antibiotikom
mutacija/e

selekcijski pritisk/
antibiotik

horizontalni prenos genov

selekcija klonov z
dobljenimi geni za
odpornost

selekcija klona z mutacijo
selekcijski pritisk/
antibiotik

zaradi slabšega “fitness-a)
izguba klona iz populacije

sočasna selekcija za več genov

odporni kloni ostanejo
v populaciji; nekateri imajo
prednost pred neodpornimi
primer sekvenčnega tipa ST131
bakterije Escherichia coli

Odkritje antibiotikov in razvoj odpornosti
Antibiotik

Leto
odkritja

Začetek klinične
uporabe

Pojav odpornosti

Penicillin

1940

1943

1940 (methicillin,
1965)

Streptomicin

1944

1947

1956

Kloramfenikol

1947

1949

1970

Tetraciklin

1948

1952

1956

Eritromicin

1952

1955

1956

Gentamicin

1963

1967

1970

Vankomicin

1956

1972

1987

TMP/SXT

1969

1973

1979

Ciprofloksacin

1980

1987

1992

Linezolid

1990

2000

2001

Daptomicin

1980

2003

2004

Tigeciklin

2005

2005 (FDA)

2006/2007 A.
baumanii/črpalka

Anibal Sosa. The threat of antibiotic-resistant bacteria and the development of new antibiotics . 2007. V Antimicrobial
Resistance in Bacteria. Urednik Carlos F. Amabile-Cuevas. Horizon biosciences.

E. coli odporne proti betalaktamom
s širokim spektrom delovanja (ESBL)
Respiratorni izolati, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF, Univerza v Ljubljani
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K. Seme, K. Molan, J. Ambrožič Avguštin, neobjavljeno

Načini horizontalnega prenosa genov
transformacija
genski zapis za
odpornost

transdukcija
fagi

konjugacija
transpozon

“Kupiš dva, dobiš tri....”
- s HGT nastajajo večkratno odporne bakterije
Prednost pridobitve genov za odpornost s HGT:
 hitrost
 veliko različnih sevov ali celo vrst in rodov dobi “že narejene” genske zapise
 pogost je hkratni prenos več genov, ki posredujejo odpornost proti
različnim antibiotikom
primer integrona

Primer 64 kb plazmida, ki je bi
izoliran iz vode v čistilni napravi v Nemčiji.
Genski zapisi za odpornost proti amoksicilinu,streptomicinu,
sulfonamidom in tetraciklinu ter živemu srebru.
Schluter et. al. Microbiology November 2003 vol. 149 no. 11 3139-3153

Od kod dobijo bakterije že “izdelane” genske
zapise za odpornost
Iz narave,
kjer so prisotni že toliko časa, kot bakterije,
ki izdelujejo antibiotike.
Ko se genski zapisi prenesejo
iz kromosomov okoljskih bakterij na plazmide,
se ob primernem selekcijskem pritisku,
običajno začne njihova globalna širitev.

Primer:
mobilizacija genskih zapisov za CTX-M, iz okoljskih
bakterij Kluyvera ascorbata in Kluyvera georgiana
ter genskega zapisa za QnrA , ki posreduje nizko odpornost proti
kinolonom iz kromosoma vodne bakterije Shewanella algae

Od kod dobijo bakterije že “izdelane” genske
zapise za odpornost
Nekatere genske zapise že poznamo,
večino pa šele spoznavamo s pomočjo
metagenomskih študij
izolacija celokupne DNA iz bakterijske populacije
= metagenomska DNA
kloniranje fragmentov v laboratorijske seve
iskanje klonov, ki so odporni proti testiranim antibiotikom

NDM-1 je encim, ki razgrajuje karbapenemaze

Genski zapisi za
odpornost proti
antibiotikom so v naravi
zelo razširjeni. Ob
primernem selekcijskem
pritisku (povečana
obremenitev okolja z
antibiotiki zaradi
Beta
prevelike ali neprimerne
uporabe) se lahko
mobilizirajo in s HGT
prenesejo v druge
bakterije.

Takrat se ne smemo čuditi,
če se se zgodi kaj takega….

