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Stále častější výskyt odolnosti vůči antibiotikům u bakterií od 50. let 20. století pozorujeme
u všech hlavních tříd antibiotik užívaných k léčbě širokého spektra respiračních chorob,
kožních afekcí i sexuálně přenosných nemocí. Pramení tahle odolnost ze skutečnosti, že se
u bakterií vyvinuly jako odpověď na přítomnost antibiotik nové geny, nebo způsobí tlak
prostředí, že jsou vybrány pouze takové bakterie, které už mají geny pro zmíněnou odolnost
ve své genetické výbavě? Při odpovědi na tuhle otázku si probereme několik faktorů
důležitých pro odolnost vůči antibiotikům a ukážeme si, že odolnost je naplánovaným
znakem organizmu charakterizujícím už existující geny a umožňujícím bakteriím držet krok
se zdroji antibiotik ve svém prostředí.
Z krátkého zastavení u jednoho z příkladů odolnosti vůči penicilinu poznáme, nakolik vzrostl
výskyt organizmů odolných vůči antibiotikům od časů, kdy byla antibiotika zavedena do
běžné terapeutické praxe. Penicilin je antibiotikum produkované běžnou plísní Penicillium
(Anamorfní vřeckovýtrusná houba štětičkovec – Pozn. přek.), které bylo objeveno náhodou
roku 1929 britským mikrobiologem Alexandrem Flemingem. Od 40. let 20. století bylo k
dispozici pro lékařské účely a bylo úspěšně použito k léčbě infekcí u vojáků ve druhé
světové válce. Pak byl penicilin běžně využíván k léčbě široké škály infekcí. Roku 1967 byl v
Austrálii poprvé pozorován Streptococcus pneumoniae odolný vůči penicilinu a o sedm let
později byl v USA pozorován další případ S. pneumoniae odolný vůči penicilinu, tentokrát u
pacienta s pneumokokovou meningitidou (1). Roku 1980 vědci odhadovali, že 3-5% S.
pneumoniae bylo odolných vůči penicilinu, a roku 1998 toto číslo činilo již 34% (1). Odolnost
vůči antibiotikům u dalších mikroorganizmů vykazuje stejný trend. Odolnost vůči
tetracyklinu u běžné lidské střevní mikroflóry raketově stoupla z 2% v 50. letech 20. století
na 80% v letech devadesátých (2). Kanamycin, antibiotikum užívané v 50. letech 20. století,
se stalo klinicky bezcenným v důsledku převahy bakterií vůči němu odolných. Růst
odolnosti mezi těmito organizmy svědčí jasně o změně v četnosti výskytu genů kódujících
odolnost vůči antibiotikům.
Od druhé světové války se k léčbě širokého spektra lidských i zvířecích infekcí využívá ještě
mnoho dalších antibiotik izolovaných z hub (plísní) i z bakterií. Jedna skupina bakterií,
Streptomyces, produkuje většinu lékařsky důležitých antibiotik (3). Streptomyces uvolňují
antibiotika do půdy v rámci čehosi jako „biochemického boje“ s konkurenčními organizmy
na biotopu. Tato antibiotika jsou malé molekuly, které napadají různé části buněčného
mechanizmu příslušného organizmu. Chinolonová a kumarinová antibiotika produkovaná
bakteriemi Streptomyces, například novobiocin, inhibují protein (enzym) zvaný gyráza,
který umožňuje „zavíjení a rozvíjení“ dvouvláknové DNA během replikace či transkripci
informační RNA (4). Selhání zmíněného procesu u DNA vede k vytvoření bakterie neschopné
se normálně dělit či produkovat funkční proteiny. Ribozomy, struktury, ve kterých je
katalyzována syntéza proteinů, jsou pak terčem mnoha dalších antibiotik získávaných z
plísní Streptomyces jako třeba spectinomycinu, tetracyklinu a streptomycinu.
Spectinomycin a tetracyklin brání buňce v syntéze proteinů a streptomycin navozuje v
proteinu procházejícím translací syntézu nesprávných aminokyselin (5,6). A bez proteinů
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nutných pro správné fungování buňky buňka hyne. Malé odlišnosti mezi lidskými ribozomy,
které zmíněná antibiotika neblokují, a ribozomy bakteriálními činí z těchto antibiotik ideální
léky na mnoho nemocí. Další antibiotika jako třeba penicilin blokují syntézu bakteriální
buněčné stěny, čímž ji oslabují a štěpí (7). Penicilin je účinným antibiotikem pro léčbu
lidských nemocí, protože inhibuje biologickou složku bakterií (buněčnou stěnu), která se v
lidských buňkách nevyskytuje. Tím, že produkují antibiotika, získávají tyto organizmy
konkurenční výhodu oproti neodolným bakteriím ve svém prostředí. Stejně tak, jako musí
vyšší organizmy jako třeba rostliny a zvířata bojovat o životní prostor, potravu a vodu,
využívají tito mikrobi antibiotika k odstranění konkurenčních organizmů v boji o omezené
zdroje energie.
Avšak ne všechny bakterie jsou vůči producentům antibiotik bezbranné. Mnohé z nich
disponují geny, které kódují proteiny neutralizující poškození způsobená antibiotiky a
bránící útokům na jejich buněčný mechanizmus. Efluxové pumpy umístěné v buněčné
membráně jsou jednou z metod obrany, kterou využívá mnoho bakterií proti influxu
antibiotik (6). Útočící antibiotikum je přinuceno odtéci z buňky disponující zmíněnou
pumpou dříve, než může poškodit buněčný mechanizmus. Třebaže jsou možná mnohé
efluxové pumpy specializovány jen na substrát, který běžně z buňky pumpují, není jejich
výskyt žádnou vzácností. Ribozomální ochranné proteiny (RPP) jsou dalším zdrojem
odolnosti, který bakterie využívají k tomu, aby se chránily před antibiotiky. Tyto proteiny
chrání ribozomy tak, že se na ně naváží a změní tak jejich tvar či konformaci. Změna
ribozomálního tvaru pak zabrání antibiotiku navázat se na příslušný protein a blokovat tak
jeho syntézu (6). Ribozomy obsahující RPP jsou pak s to po dobu syntézy proteinu normálně
fungovat, což je důležitým znakem téhle metody rezistence vůči antibiotikům. Některé
bakterie také produkují enzymy, které neutralizují antibiotika dodáním acetylových (COCH3)
či fosfátových (PO32-) skupin na konkrétní místo antibiotika /8/. Tahle modifikace omezí
schopnost antibiotika navázat se na ribozomy, čímž je učiní pro buňku neškodnými (9).
Zajímavé je, že všechny tři typy zmíněných genů zajišťujících odolnost vůči antibiotikům
(genů kódujících efluxové pumpy, ribozomální ochranné proteiny i genů modifikujících
enzymy) nalézáme u bakterií druhu Streptomyces, producentů mnoha antibiotik. Zdá se
tedy, že v tomto případě jde o metodu užívanou streptomycetami k obraně před vlastními
antibiotiky.
Je možné předat tyhle geny odolnosti dalším bakteriím? Jedinečnou vlastností bakterií, která
nebyla prokázána u buněk rostlinných či živočišných, je právě schopnost předávat si
navzájem geny – proces zvaný laterální genetický transfer. Geny umístěné na kruhovém
vláknu DNA zvaném plasmid R mohou zahrnovat několik genů rezistence vůči antibiotikům.
Procesem zvaným konjugace může předat bakterie odolná vůči antibiotikům geny téhle
rezistence z plasmidu R bakterii neodolné (10). Ironií je, že několik genů pro antibiotickou
rezistenci zjištěných u jiných patogenních bakterií se svými sekvencemi DNA velmi podobají
genům zjištěným u druhu Streptomyces (11). Efluxní pumpy, kterými streptomycety
vypouštějí antibiotika, aby tak zničily své konkurenty v bakteriálním světě, jsou v podstatě
stejné jako pumpy, kterými nyní jiné druhy bakterií vypouštějí agresivní antibiotikum, které
na ně pumpují streptomycety! Bakterie odolné vůči antibiotikům tak zřejmě získaly geny
pro zmíněné efluxní pumpy laterálním genetickým transferem. Ribozomální ochranné
proteiny (RPP) i enzymy modifikující antibiotika u rezistentních bakterií pocházejí patrně
také ze streptomycet či z nějakého jiného mikrobu produkujícího antibiotika (6). Nezdá se,
že by bakterie vyvíjely nové geny; získávají pouze již existující geny pro antibiotickou
rezistenci laterálním genetickým transferem. A to právě umožňuje konkrétnímu druhu
bakterie disponovat dostatečnou genetickou variabilitou, aby jí to umožnilo přizpůsobit se
měnícímu se prostředí a úspěšně konkurovat svým sousedům. (Tahle metoda obrany se
velmi podobá genetické variabilitě u savčích lymfocytů B produkujících protilátky – téma
pro další článek v Impact). Bakterie, která získala geny pro antibiotickou rezistenci, si stále
zachovává „somatické“ i metabolické vlastnosti, které ji odlišují od dalších druhů bakterií, a
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naopak spojují s bakteriemi svého vlastního druhu. Takže pozorovaný zvýšený výskyt
bakterií odolných vůči antibiotikům má na svědomí zvýšené používání antibiotik v lékařství i
v zemědělství, což vybíjí organizmy, které geny pro antibiotickou rezistenci nemají.
Antibiotická rezistence u bakterií může také vzniknout tak, že mutace ribozomu či proteinu
vedou ke změně místa, na které se antibiotikum váže. Například čtyři antibiotika, o kterých
jsme referovali výše, tetracyklin, streptomycin, kanamycin a spectinomycin, se váží na
specifickou oblast ribozomu a účastní se syntézy proteinů. A právě mutace zřejmě mohou
bránit antibiotiku navázat se na ribozom (u kanamycinu) (12) nebo umožnit ribozomu
fungovat i tehdy, je-li na něj antibiotikum navázáno (streptomycin a spectinomycin) (5).
Třebaže se zdá, že jsou zmíněné mutace přínosné a bakterii poskytují výhodu, vždy je to za
nějakou cenu. Ribozomální mutace, i když poskytují organizmu antibiotickou rezistenci,
zpomalují proces syntézy proteinů, brzdí růst, a zmenšují schopnost příslušné bakterie
vyrovnat se s prostředím, kde uvedené specifické antibiotikum chybí (13,14). Navíc mutace
umožňující odolnost vůči jednomu antibiotiku způsobuje zřejmě zase sníženou odolnost
bakterie vůči antibiotikům jiným (15). A právě zmíněné negativní efekty jsou tím, co
kreacionisté u mutací předpokládají. Mutace totiž může snad přinést výhodu v určitém
prostředí, ale celková zdatnost populace příslušného druhu bakterií se sníží kvůli
omezenému fungování jedné ze složek jejich biologického mechanizmu. Takže hromadění
mutací nepovede ke vzniku nového druhu bakterií – povede k jejich vymření.
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