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Pravidlo 
č. 

Bakterie  Indikátorové 
antibiotikum  

Ovlivn ěná antibiotika  Pravidlo  Poznámky  Stupeň Odkazy  

 

Beta-laktamy  
1 Beta-hemolytické 

streptokoky (Skupina A, B, 
C, G) 

benzylpenicilin aminopeniciliny, 
cefalosporiny a 
karbapenemy 

POKUD je citlivý 
k benzylpenicilinu, PAK se 
hlásí jako citlivý k 
aminopenicilinům, 
cefalosporinům a 
karbapenemům. 
 
POKUD je rezistentní 
k benzylpenicilinu, PAK se 
ověří identifikace druhu a 
vyšetří se a hlásí se MIC 
příslušných antibiotik.   

Vzácné izoláty streptokoků sk. B 
mohou mít sníženou citlivost k 
penicilinům.  
S výjimkou streptokoků sk. B (MIC 
benzylpenicilinu do 1 mg/l) 
doposud nebyla hlášena 
rezistence k beta-laktamům.  

 
Při rezistenci k benzylpenicilinu 
(včetně streptokoků sk. B) je nutno 
ověřit identifikaci a opakovat 
vyšetření citlivosti.  
 

C  

2 Skupina viridujících streptokoků   benzylpenicilin 
screening  

aminopeniciliny a 
cefotaxim nebo 
ceftriaxon 

POKUD je podle 
screeningu citlivý 
k benzylpenicilinu, PAK 
se hlásí jako citlivý k 
jakémukoli indikovanému 
beta-laktamu. 
 
POKUD je podle 
screeningu rezistentní 
k benzylpenicilinu, PAK 
se individuálně testují a 
hlásí antibiotika, pro která 
jsou v Tabulkách 
breakpointů uvedeny 
breakpointy.  
  

Z rezistence k benzylpenicilinu 
nelze výsledky jiných beta-laktamů 
odvodit, neboť produkce 
mozaikových PBP je příčinou 
různých vzorců rezistence k beta-
laktamům. 

C Pottumarthy 
& Morris, 
1998 
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Pravidlo 
č. 

Bakterie  Indikátorové 
antibiotikum  

Ovlivn ěná antibiotika  Pravidlo  Poznámky  Stupeň Odkazy  

Makrol idy,  link osamidy a streptogr aminy  

3 Streptococcus spp. erytromycin, 
klindamycin 

klindamycin POKUD je rezistentní k 
erytromycinu A citlivý ke 
klindamycinu, PAK se 
vyšetří indukovaná 
rezistence MLSB: 

 

POKUD je negativní, 
PAK se hlásí citlivost 
ke klindamycinu; 

 

POKUD je pozitivní, PAK  
se hlásí rezistence ke 
klindamycinu. 

Streptokoky rezistentní k 
makrolidům, ale citlivé ke 
klindamycinu produkují ribosomální 
metylázy Erm udělující 
indukovatelný fenotyp MLSB nebo 
exprimují efluxové pumpy. 
U kmenů s indukovatelnou 
rezistencí MLSB 
může klindamycin selektovat 
konstitutivně rezistentní mutanty.  
 

Lze zvážit přidání poznámky, že 
pokud je kmen citlivý ke 
klindamycinu, pak může být stále 
použit u méně závažných infekcí 
kůže a měkkých tkání. 
 
U beta-hemolytických streptokoků 
lze uvést poznámku, že pokud je 
žádoucí snížit syntézu toxinů, 
např. u streptokokové fasciitidy, 
lze klindamycin použít dokonce i v 
přítomnosti indukovatelné 
rezistence na MLSB. 

A Lewis et al., 
2014 
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Pravidlo 
č. 

Bakterie  Indikátorová  
antibiotika  

Ovlivn ěná antibiotika  Pravidla  Poznámky  Stupeň Odkazy  

 

Fluorochinolony  
4 Streptococcus spp. A, B, C, G norfloxacin 

screening 
levofloxacin, 
moxifloxacin 

POKUD je podle screeningu 
citlivý k norfloxacinu, PAK se 
hlásí jako citlivý k 
levofloxacinu a moxifloxacinu. 

 

POKUD je podle 
screeningu rezistentní 
k norfloxacinu, PAK se 
hlásí jako rezistentní k 
levofloxacinu a 
moxifloxacinu NEBO se  
vyšetří citlivost k danému 
fluorochinolonu, který má 
být použit k léčbě. 
 

Stejně jako u jiných grampozitivních 
bakterií lze mutanty v prvním stupni i 
kmeny s nadměrně exprimovanými 
efluxovými pumpami detekovat 
pomocí norfloxacinu, a proto lze 
izoláty citlivé k norfloxacinu hlásit 
jako citlivé k ostatním 
fluorochinolonům. 

A Petrelli et al., 
2014; 
Pinho, Melo- 
Cristino, 
Ramirez, & 
Portuguese 
Group for the 
Study of 
Streptococcal 
Infections, 
2010 

 

Aminoglykosidy  
5 Streptococcus spp. gentamicin gentamicin POKUD je rezistentní ke 

gentamicinu ve vysokém stupni, 
PAK se hlásí s upozorněním, že 
kombinace gentamicinu a 
ostatních aminoglykosidů nejsou 
synergické. 
 
POKUD není detekován vysoký 
stupeň rezistence ke 
gentamicinu, PAK se gentamicin 
hlásí jako účinný pro synergii.   
 

Poznámka: Toto pravidlo platí 
pouze pro izoláty z 
endokarditidy.  

Vysoká rezistence k 
aminoglykosidům byla detekována 
u viridujících streptokoků i 
streptokoků sk. B. Údaje získané in 
vitro naznačují u takových izolátů 
snížení synergického účinku, chybí 
však klinické nebo experimentální 
údaje potvrzující selhání synergie.   
 
Analogicky jako u enterokoků by 
se mělo k léčbě kombinací beta-
laktamů s aminoglykosidy 
přistupovat obezřetně.  

C Farber & 
Yee, 1987; 
Kaufhold & 
Potgieter, 
1993; 
Doumith et 
al., 2017 
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