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Bevezető



 

1980-as években megnőtt az 
antibiotikum rezisztens 
baktériumtörzsek által okozott 
fertőzések száma



 

a közösségben szerzett antibiotikum 
rezisztens törzsek nagy része ellenáll a 
leggyakrabban használt 
antibiotikumoknak és 
kemoterapeutikumoknak



Rezisztens törzsek elterjedése



 

túlzsúfolt korházak


 

a fertőzések 
látogatók, diákok és 
orvosok általi 
terjesztése



 

a koraszülöttek és az 
idős betegek 
megnövekedett 
száma

Foto: Paul Chiasson/The

 

Canadian Press

Foto: Richard

 

Perry/The

 

New

 

York Times



Rezisztens törzsek megjelenése



 

az intenzív osztályok 
nem megfelelő

 izolálása


 

az antibiotikumok 
nem megfelelő, 
széleskörű

 használata

Foto: C. Frank

 

Starmer

Foto: Michael Mortensen



Az antibiotikum rezisztencia története



 

a Földi élet korai szakaszában a primitív 
egysejtű

 
élőlények számos toxikus 

anyag hatásának voltak kitéve, így a 
védekezési mechanizmusok de novo 
alakultak ki



 

napjainkban ezen mechanizmusok 
fejlődését és terjedését elősegítik a 
horizontális (fajok közötti) géntranszfer 
mechanizmusok (plazmidok, vírusok, 
természetes transzformáció) és a 
genetikai mutációk



De novo evolúció



 

a legkorábbi 
élőlényeknél 
egyszerű

 
védekező

 mechanizmusok 
jelentek meg



 

az egyszerű

 mechanizmusoknak 
köszönhetően az 
élőlények túlélték a 
mostoha 
körülményeket

Prekambriumi

 

táj
Grafika: Walter Myers



Antibiotikum családok



 

aminoglikozidok
 

–
 

sztreptomicin, 
gentamicin, kanamicin



 

cefalosporinok
 

–
 

cefalexin, cefaclor, 
ceftazidime



 

glikopeptidek
 

–
 

vankomicin, teikoplanin


 

kinolonok
 

–
 

norfloxacin, ofloxacin, 
ciprofloxacin



 

linkozamidok
 

–
 

linkomicin, klindamicin



Antibiotikum családok



 

makrolidok
 

–
 

eritromicin, azitromicin, 
claritromicin



 

penicillinek –
 

penicillin G, ampicillin, 
amoxicillin



 

szulfonamidok –
 szulfametoxazol/trimetoprim

 
(Biseptol)



 

tetraciklinek
 

–
 

tetraciklin, doxiciklin


 

oxazolidonok
 

-
 

linezolid



A rezisztens mikroorganizmusok megjelenése



 

1887 –

 

a Bacillus 
subtilis 
„akklimatizációja”

 
higanyklorid

 

és bórsav 
hatására



 

1907 –

 

Paul Ehrlich 
(Nobel-díj, 1908) az 
álomkór korokozójának 
az arzén vegyületekkel 
szembeni ellenállását 
figyeli meg 



 

1909 –

 

a tripanoszóma

 
rezisztensé

 

válik a 
parafukszinnal

 

szembe

forrás: Bildarchiv

 

Bayerische

 
Staatsbibliothek



A rezisztens baktériumok megjelenése



 

1928 –

 
Alexander 

Fleming (Nobel-díj, 
1945) penicillint állít 
elő

 
a Penicillium 

notatum 
penészgombából



 

1940 –

 
Chain

 bebizonyítja, hogy a 
penicillin klinikailag 
hatékony



 

1941 –

 
Chain

 penicillin-rezisztens 
baktériumokat talál

forrás: www.nobelprize.org



Evolúciós szempontok



 

az antibiotikum 
rezisztencia 
evolúciójának 
lépései:


 

rezisztencia 
megjelenése



 

rezisztencia 
elterjedése



 

a rezisztencia 
megjelenése nem 
befolyásolható

 folyamat forrás: wn.com



Evolúciós szempontok



 

a rezisztencia 
elterjedésének típusai:


 

klonális


 

plazmidok

 

általi-


 

mozgó

 

genetikai 
elemek általi-



 

a rezisztencia 
elterjedése szoros 
kapcsolatban áll az 
antibiotikumok 
használatával –

 

lassan 
visszafordítható

 
folyamatforrás: nano

 

patents

 

and innovations



Evolúciós szempontok



 

az orális antibiotikum 
terápia hozzájárul az 
emésztő

 

rendszerben 
található

 

hasznos 
baktériumok 
rezisztenciájának a 
növekedéséhez –

 
horizontális 
géntranszfer



 

az állati takarmányban 
lévő

 

antibiotikumok is 
hozzájárulnak az 
antibiotikum 
rezisztencia 
elterjedéséhez

forrás: Alternative Media Initiative

foto: Mike Rosenberg



Horizontális géntranszfer

forrás: www.textbookofbacteriology.net



Mi hoz a jövő?



 

az antibiotikumok 
széleskörű, túlzott 
használata 
lecsökkentette a 
használhatóságukat



 

a fontosabb 
specifikus 
rezisztencia 
mechanizmusok 
megismerése új 
gyógyszerek 
felfedezéséhez 
vezethet

forrás: www.sciencedaily.com



Mit hoz a jövő?



 

a gyors diagnosztikai 
módszerek elősegítik 
a sikeres 
antibiotikum terápiát



 

a genomika

 
fejlődése 

hozzájárul az oltások 
kifejlesztéséhez



 

a rezisztens törzsek 
nyomon követése a 
sikeres stratégia 
részét képezi forrás: www.heathguide.net



Köszönöm a figyelmet!

grafika: Kim Nick
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