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Pravidlo 
č. 

Bakterie  Indikátorové antibiotikum  Ovlivn ěná 
antibiotika  

Pravidlo  Poznámky  Stupeň Odkazy  

 Beta-laktamy  

1 Haemophilus influenzae benzylpenicilin (disková 
difúze) screening 

ostatní beta-laktamy POKUD je podle screeningu 
citlivý k benzylpenicilinu PAK 
se hlásí jako citlivý ke všem 
indikovaným beta-laktamům;  
 
POKUD je podle screeningu 
rezistentní k benzylpenicilinu  
PAK se postupuje podle 
vývojového diagramu u 
H. influenzae v Tabulce 
breakpointů. 

Rezistence k 
benzylpenicilinu detekuje u 
Haemophilus influenzae 
všechny relevantní 
mechanizmy rezistence  
k beta-laktamům, 
nerozlišuje však, zda je 
rezistence způsobená 
mutací PBP nebo beta-
laktamázou. 

A Skaare et al., 
2015 

 Fluorochi nolon y 
2 Haemophilus influenzae nalidixová kyselina  

screening 
všechny 
fluorochinolony  

POKUD je podle screeningu 
citlivý ke kyselině nalidixové 
PAK se hlásí jako citlivý ke 
všem indikovaným 
fluorochinolonům;  

 

POKUD je podle screeningu 
rezistentní ke kyselině 
nalidixové PAK se hlásí jako 
rezistentní k  ciprofloxacinu, 
levofloxacinu a moxifloxacinu, 
NEBO se vyšetří citlivost k 
danému fluorochinolonu který 
má být použit v léčbě A je-li k 
němu citlivý, přidá se 
upozornění, že během léčby se 
může vyvinout rezistence. 
 

Sníženou citlivost k 
fluorochinolonům u  
H. influenzae v důsledku 
cílových mutací 
topoisomerázy lze 
spolehlivě detekovat testy s 
kyselinou nalidixovou. 
Mutanty v prvním stupni 
vykazují MIC mezi 0,125 a 1 
mg/l. 
Vysoká rezistence k 
fluorochinolonům u tohoto 
druhu byla popsána vzácně.  
Takové izoláty by měly být 
označovány jako rezistentní 
dokud nebude prokázán 
jejich klinický význam.   

C Puig et al., 
2015; Shoji 
et al., 2014 

 Tetracykliny  
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3 Haemophilus influenzae tetracyklin doxycyklin 
minocyckin 

POKUD je citlivý k 
tetracyklinu PAK se hlásí 
jako citlivý k doxycyklinu a 
minocyklinu.  

 

POKUD je rezistentní k 
tetracyklinu PAK se hlásí 
jako rezistentní k doxycyklinu 
a minocyklinu NEBO se   
vyšetří citlivost k danému 
tetracyklinu, který má být použit k 
léčbě. 

Pravidlo obsažené v 
tabulce breakpointů. 

C  
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