TLAČOVÁ SPRÁVA
EÚ správa o mikrobiológii ukazuje, že rezistencia je stále vysoká
V najnovšej súhrnnej správe úradu EFSA a ECDC o mikrobiálnej rezistencii sa uvádza,
že miera rezistencie baktérii vyskytujúcich sa u ľudí, zvierat a v potravinách voči často
používaným antimikrobiálnym látkam má stále vysoké hodnoty. Zistenia poukazujú na
fakt, že mikrobiálna rezistencia predstavuje vážne ohrozenie zdravia verejnosti
a zvierat. Infekcie spôsobené baktériami, ktoré sú odolné voči antimikrobiálnym látkam
spôsobujú v EÚ približne 25 000 úmrtí ročne.
Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis uviedol:
„Mikrobiálna rezistencia je alarmujúca hrozba, ktorá ovplyvňuje najmä zdravie ľudí a zvierat.
Intenzívne sme sa snažili zastaviť jej nárast, no nedostatočne. Musíme byť rýchlejší, silnejší
a konať na viacerých frontoch súčasne. Práve preto spustí komisia počas tohto leta nový
akčný plán, ktorý dodá nový rámec budúcim koordinovaným krokom na obmedzenie šírenia
mikrobiálnej rezistencie.“
Správa ukazuje, že rezistencia baktérii Salmonella voči širokému spektru antimikrobiálnych
látok je v rámci krajín EÚ vysoká. Vedci však pripomínajú, že miera rezistencie voči kriticky
dôležitým antimikrobiálnym látkam používaným na liečenie závažných prípadov salmonelóz
u ľudí zostáva nízka. Salmonelóza, ochorenie spôsobené spomínanou baktériou, je druhým
najčastejšie hláseným ochorením z potravín v EÚ.
Hlavný vedecký poradca v ECDC Mike Catchpole spomenul: „Obzvlášť nás znepokojuje, že
niektoré bežne rozšírené typy salmonel u ľudí, akou je napríklad jednofázová Salmonella
typhimurium, prejavujú výrazne vysokú mieru rezistencie voči širokému spektru
antimikrobiálnych látok. V boji proti mikrobiálnej rezistencii je mimoriadne dôležité
obozretné používanie antibiotík v humánnej aj veterinárnej medicíne. Povinnosťou každého
z nás je zaistenie efektívnosti antibiotík.“
Správa taktiež uvádza, že miera mikrobiálnej rezistencie v Európe zostáva rôznorodá,
v závislosti od príslušného regiónu, pričom krajiny severnej a východnej Európy majú vo
všeobecnosti nižšiu mieru rezistencie než krajiny južnej a západnej. Vedúca jednotky pre
biologické riziká a kontaminanty úradu EFSA Marta Hugas uviedla: „Tieto geografické
odlišnosti sú s najväčšou pravdepodobnosťou spojené s rozdielnou mierou používania
antimikrobiálnych látok naprieč EÚ. Krajiny, v ktorých boli podniknuté kroky ku zníženiu,
nahradeniu a prehodnoteniu použitia antimikrobiálnych látok u zvierat napríklad vykazujú
nižšie hodnoty mikrobiálnej rezistencie a tento trend sa u nich ešte znižuje.
Tento rok je spolu so správou vydaná aj interaktívna pomôcka na vizualizáciu dát, ktorá
poskytuje dáta o miere mikrobiálnej rezistencie vybraných baktérii vyskytujúcich sa u ľudí,
zvierat a v potravinách podľa jednotlivých krajín.

Pomôcka na vizualizáciu dát
Správa zahŕňa aj nasledujúce zistenia, ktoré môžu mať dopad na zdravie verejnosti:








V rámci celoeurópskeho ročného monitoringu zvierat a potravín sa po prvý krát
objavila rezistencia voči karbapenémovým antibiotikám. Pritom sú tieto látky často
poslednou voľbou pre pacientov infikovaných baktériami rezistentnými voči širokému
spektru antimikrobiálnych látok. Nízke hodnoty rezistencie baktérii E.coli boli
pozorované u ošípaných a v ich mäse.
V hovädzom, bravčovom a teľacom mäse bola zistená prítomnosť E. coli
produkujúcej betalaktamázu s rozšíreným spektrom (ESBL). Baktérie
produkujúcu túto látku vykazujú rezistenciu voči širokému spektru β-laktámových
antibiotík, vrátane penicilínu, jeho derivátov a cefalosporínov. Výskyt E. coli
produkujúcej betalaktamázu s rozšíreným spektrom (ESBL) je naprieč štátmi EÚ
rôzny, od nízkeho až po veľmi vysoký (konkrétne informácie sú dostupné
prostredníctvom pomôcky na vizualizáciu dát).
Rezistencia salonel a baktérii E.coli voči kolistínu bola u ošípaných a dobytka veľmi
nízka. Kolistín môže byť v niektorých krajinách bežne používaný na obmedzenie
infekcií zvierat, konkrétne ošípaných. V niektorých výnimočných situáciách môže byť
v rámci humánnych antibiotík použitý ako posledná možnosť.
Viac ako 10% testovaných baktérii Campylobacter coli u ľudí ukázalo rezistenciu na
dve kľúčové antimikrobiálne látky (fluorochinolóny a cefalosporíny tretej a štvrtej
generácie), ktoré sú používané na liečbu závažných ľudských kampylobakterióz.
Kampylobakterióza je v rámci EÚ najčastejšie hlásené ochorenie z potravín.

Odkaz na správu
Rámec
Tohtoročná správa obsahuje výsledky analýzy dát členských štátov za rok 2015 s dôrazom na
ošípané a dobytok. Budúci rok bude správa zameraná na brojlery, nosnice a morky.
Užitočné odkazy:









Programová stránka ECDC EWD
Programová stránka ECDC ARHAI
Stránka úradu EFSA o AMR (mikrobiálna rezistencia)
Stránka komisie o AMR
Európsky deň povedomia o antibiotikách
ECDC/EFSA/EMA prvá súhrnná správa o integrovanej analýze konzumácie
antimikrobiálnych látok a výskyte rezistentných mikróbov u ľudí a zvierat chovaných
na mäso
Otvorená konzultácia komunikácie komisie o akčnom pláne Jedno zdravie (One
Health) na podporu členských štátov v boji proti mikrobiálnej rezistencii
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