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Týždenník ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 

Účinok antibiotík možno posilniť striebrom 

Objav 

Olomouckí vedci preukázali, že ATB v kombinácii so striebrom účinkujú aj pri rezistencii. 

 

Vedci Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci preukázali, že 
pridanie zlúčeniny striebra, prípadne jeho mikročastíc či nanočastíc zvyšuje účinnosť 
antibiotík. Prínos je najmä v tom, že antibiotiká s prímesou striebra opätovne vykazujú 
antibakteriálny účinok i proti takým baktériám, na ktoré antibiotikum bez tejto prímesi 
nezaberalo alebo bolo účinné len sčasti. Účinok možno preukázať aj pri podstatne nižších 
koncentráciách antibiotika. Uvádza sa to na stránkach Univerzity Palackého. 

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach medzi prvými ponúkol 
výskumníkom z Olomouca, aby prezentovali dosiahnuté výsledky o možnostiach zvýšenia 
účinnosti antibiotík zlúčeninami striebra v rámci významného medzinárodného vedeckého 
podujatia, ktoré organizuje práve budúci mesiac v Košiciach. 

Dekan olomouckej lekárskej fakulty a mikrobiológ prof. MUDr. Milan Kolář, Ph. D., ktorý sa 
na výskume podieľal, vysvetlil dôvody niekoľkoročného výskumu pre univerzitný 
ŽurnálOnline. 

„Dlhodobé nadužívanie antibiotík bolo znakom najmä 60. až 80. rokov minulého storočia. 
Mnohé bakteriálne kmene sa stali odolnými proti antibiotickej liečbe, resp. na potlačenie 
bakteriálnych infekcií sú často potrebné podstatne vyššie dávky antibiotík a ich 
kombinácie. To so sebou prináša rad nežiaducich účinkov, vrátane liekovej interakcie."  

Podľa prof. MVDr. Jána Mojžiša, DrSc., prednostu Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, inkorporácia nanočastíc striebra do molekuly antiobiotík je veľmi zaujímavý krok, 
ktorý by mohol viesť k ich zvýšenému antimikrobiálnemu účinku, ako aj k rozšíreniu spektra 
týchto „novodobých" ATB proti v súčasnosti rezistentným mikroorganizmom. „Sú to však 
predbežné výsledky. Je potrebné potvrdiť ich v in vivo podmienkach a potom sa dá 
uvažovať aj o ich klinickom používaní," povedal J. Mojžiš. 

Ako doplnil prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť 
na Klinike infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice: 
„Antimikrobiálne účinky striebra sú ľudstvu známe už dlho a aj ich reálne v praxi 
využívame - napríklad na prevenciu pred infekciou sú katétre potiahnuté striebrom a 
podobne. Olomouckí autori vlastne využili teóriu dvojitého úderu –j eden zasadia 
baktériám antibiotiká a akýsi druhý pomocný úder uplatnia častice striebra, respektíve aj 
nanočastice. Najväčším problémom je, ako tieto častice dostať na miesto infekcie." 

 

Máme málo poznatkov o humánnej toxicite striebra 



RNDr. Aleš Panáček, Ph. D., z Katedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty a 
regionálneho centra pokročilých technológií a materiálov v Olomouci vysvetlil, že sa im 
podarilo preukázať, že nanočastice striebra veľmi posilňujú účinok antibiotík proti baktériám. 
„To v praxi umožní používať menšie dávky antibiotík v kombinácii so striebrom, čím sa 
znižuje riziko vedľajších účinkov. Možno ešte dôležitejšie je zistenie, že nanočastice striebra 
obnovujú účinok ATB proti rezistentným baktériám," doplnil. 

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave 
poukázal, že hoci výskum okolo striebra trval dlhé desaťročia, stále vieme málo o jeho 
humánnej toxicite a kumulácii v organizme. „Veď len teraz sme popísali presný efekt na 
baktériu a sme ďaleko od detailov účinkov na humánnu bunku. Napríklad v 90. rokoch 
vyrobené chlopne potiahnuté striebrom napriek významnému antibakteriálnemu efektu mali 
vysokú toxicitu na myokardiálne bunky, a preto je tento prístup v kardiológii nepoužiteľný," 
spresnil J. Kyselovič. 

 

Medzinárodný kongres v Košiciach 

Medzinárodný vedecký kongres International Congress of the Society for Microbial Ecology 
and Disease - SOMED2013 a sympózium ANTIRESDEV, ktoré organizuje košický Ústav 
experimentálnej medicíny LF UPJŠ 23. až 26. septembra poskytne priestor na prezentáciu 
najnovších poznatkov o úlohe mikroorganizmov pri udržaní zdravia človeka a v prevencii 
chorôb. Jednou z nosných tém kongresu bude aj problematika antibiotickej rezistencie 
mikroorganizmov, ktorá predstavuje veľmi vážny problém aj z hľadiska účinnosti antibiotík v 
terapii chorôb. 

Ako informoval prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v 
Košiciach MVDr. Alojz Bomba, DrSc., „ukazuje sa, že antibiotiká síce riešia niektoré 
zdravotné problémy, ale zároveň vyvolávajú nové. Ich aplikácia narúša protektívnu 
mikroflóru tráviaceho traktu a vytvára tak predispozíciu na vznik infekcií. Výrazne stúpa 
rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká v dôsledku ich nadmerného užívania, čo 
významne obmedzuje možnosti ich terapeutického uplatnenia. Vzhľadom na túto 
skutočnosť narastajú obavy, že farmaceutický priemysel by nemusel byť schopný vyvíjať 
účinné antibiotiká takým tempom, ktoré by zodpovedalo vývoju mikrobiálnej rezistencie 
na klasické ATB. Aj preto stúpa v celosvetovom meradle záujem o využívanie ekologických 
metód prevencie a liečby chorôb". 

Účinok možno preukázať aj pri podstatne nižších koncentráciách antibiotika. 

 


