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ANTIMIKROBIÁLNÍ
REZISTENCI

CO JE ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE?
Antimikrobiální látky

Látky používané k léčení celé řady infekčních onemocnění
u lidí a zvířat. Antimikrobiální látky:
• zabíjejí mikroorganismy
• brání mikroorganismům v růstu a množení
Příklad: antibiotika

Antimikrobiální rezistence

Proč tato rezistence roste?

Schopnost mikroorganismů odolávat
antimikrobiální léčbě.
Příklad: MRSA (methicillin rezistentní bakterie
Staphylococcus aureus) běžně přítomná
na lidské kůži a sliznicích.

• nadužívání antibiotik
• zneužívání antibiotik
• šíření nejrůznějšími cestami

Účinek rostoucí rezistence?
• léčba může být neúčinná
• vážné riziko pro veřejné zdraví

Přehled hladin rezistence v EU
Na základě „Souhrnné zprávy Evropské unie o antimikrobiální rezistenci zoonotických a indikátorových baktérií u člověka, zvířat a v potravinách z roku 2012“
Interpretační kritéria pro stanovení mikrobiologické rezistence (u potravin a zvířat) a klinické rezistence (u člověka) se liší a obecně vedou k vyšším hladinám u zvířat a potravin v porovnání s člověkem.

ZVÍŘATA A POTRAVINY

LIDÉ
Campylobacter jejuni

Campylobacter jejuni

Rezistence k erytromycinu (makrolidům)

Rezistence k ciprofloxacinu (fluorochinolonům)

ciprofloxacin

Salmonella
(vše netyfoidní sérovary)

Salmonella

Rezistence k ciprofloxacinu (fluorochinolonům)

Rezistence k cefotaximu (3. generaci cefalosporinů)

ciprofloxacin
klinicky rezistentní

Variabilita v podílu bakterií projevujících mikrobiologickou rezistenci hlášená členskými státy

Jak EFSA a ECDC bojují proti AMR?

SUBJEKTY S
ROZHODOVACÍ členské
státy
PRAVOMOCÍ

Evropská
komise

EFSA a ECDC poskytují nezávislou vědeckou podporu a doporučení v oblasti možných
krizových situací, šíření a přenosu antimikrobiální rezistence manažerům řízení rizik
a subjektům s rozhodovací pravomocí. EFSA shromažďuje data o AMR u zvířat určených
k produkci potravin, zatímco ECDC shromažďuje data o AMR u člověka.

(Brusel, Štrasburk)

citlivé vůči
antimikrobiální léčbě

VĚDECKÁ PODPORA
A DOPORUČENÍ ECDC

EMA
Evropská léková
agentura
(Londýn)

Integrovaný přístup

EFSA a ECDC monitorují AMR u zvířat a u člověka za použití údajů hlášených členskými
státy. Tyto dvě agentury spolupracují s Evropskou lékovou agenturou a analyzují vztahy
mezi antimikrobiálním užitím a vznikem rezistence u zvířat určených k produkci potravin
a u člověka.

EFSA je základním kamenem pro hodnocení rizik v oblasti
bezpečnosti potravin a krmiv v EU. V úzké spolupráci
s národními úřady a prostřednictvím otevřených konzultací se
zainteresovanými stranami EFSA poskytuje nezávislá vědecká
doporučení a jasná sdělení o stávajících a vznikajících rizicích.

Evropský
parlament

erytromycin

ECDC
Evropské centrum
pro kontrolu a
prevenci nemocí
(Stockholm)

Vědecká podpora a doporučení

www.efsa.europa.eu

erytromycin

EFSA
Evropský úřad pro
bezpečnost potravin
(Parma)

www.ecdc.europa.eu
NEJEDNÁ SE O OFICIÁLNÍ PŘEKLAD EFSA

Posláním ECDC je identifikovat, posuzovat
a komunikovat stávající a nově vznikající
hrozby pro lidské zdraví, kterými
jsou infekční onemocnění.

www.bezpecnostpotravin.cz

