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1. Úvod 

 
Do komunálnych odpadových vôd sa dostávajú rôzne 

znečisťujúce látky vrátane antibiotík, ktoré nie sú v hosti-
teľskom organizme úplne degradované a sú vylučované 
močom alebo stolicou. Ich subinhibičné koncentrácie pô-
sobia na prítomnú mikrobiotu selektívne, v dôsledku čoho 
môže dochádzať jednak k mutáciám v bakteriálnej DNA 
vedúcim k rezistencii voči antibiotikám, ako aj k zvýšeniu 
rýchlosti horizontálneho transferu génov rezistencie. 
K tomuto prenosu môže dochádzať vďaka prítomnosti 
rezistentných patogénov nesúcich mobilné genetické ele-

menty ako aj samotnej prítomnosti génov rezistencie 
v odpadových vodách. Horizontálnym transferom sa ná-
sledne gény kódujúce rezistenciu voči jednotlivým antibio-
tikám môžu inkorporovať do genómu hostiteľského mikro-
organizmu a vyvolať fenotyp rezistencie aj u citlivých 
druhov. 

Najvýznamnejším zdrojom multirezistentných pato-
génnych baktérií, ako aj rôznych liečiv sú odpadové vody 
pochádzajúce z nemocníc a zdravotníckych zariadení. Ne-
mocničné odpadové vody sú rovnako privádzané na komu-
nálne čistiarne odpadových vôd, ale môžu byť vypúšťané 
do vodných zdrojov aj bez účinného predchádzajúceho 
čistenia. Takýmto spôsobom sa mikrobiálna rezistencia 
môže šíriť do prostredia, ako aj do potravového 
a potravinového reťazca a ohrozovať zdravie populácie. 

 

 
2.  Vplyv antimikrobiálnych látok ako mikro-

polutantov v odpadových vodách na vývoj 
rezistencie 
 
Odpadové vody sú čistené v čistiarňach odpadových 

vôd (ČOV), ktoré majú dôležitú úlohu pri zlepšení kvality 
vôd, predtým, než sa vrátia do ekosystému1. Všeobecne 
platí, že do odpadových vôd sa dostávajú rôzne znečisťu-
júce látky vrátane povrchovo aktívnych látok, endokrin-
ných disruptorov, farmaceutík a prípravkov osobnej sta-
rostlivosti. Najväčší dôraz sa však kladie práve na farma-
ceutické látky, ktorých používanie sa neustále zvyšuje po 
celom svete. Celý rad liečiv, ktoré sú nedostatočne odstrá-
nené počas čistenia odpadových vôd, sa vypúšťa 
v odtokových vodách priamo do vodného prostredia2. Po-
chopenie distribúcie baktérií rezistentných voči antibioti-
kám vo vodných zdrojoch je dôležité, pretože voda slúži 
ako prepojenie medzi hlavnými rezervoármi – človekom, 
zvieratami a pôdou, prostredníctvom ktorých sa môže mik-
robiálna rezistencia šíriť3. 

 
2.1. Antibiotiká v odpadových vodách 

 
Spomedzi všetkých farmaceutík sa najväčšia pozor-

nosť venuje antibiotikám2. Ako náhle totiž vstupujú do 
ekosystému, môžu mať vplyv na vývoj štruktúry spoločen-
stva, čo ovplyvňuje aj fungovanie vodného ekosystému4. 
Ako príklad možno uviesť vplyv antibiotík ako erytromy-
cínu, dihydrostreptomycínu, oxytetracyklínu a tylosínu na 
inhibíciu rastu fotosyntetizujúcej sinice Synechocystis, 
alebo zelenej riasy Selenastrum capricornutum5.  

Celosvetová spotreba antibiotík sa odhaduje na 
100 000 až 200 000 ton ročne6. Vzhľadom na to, že látky 
antimikrobiálneho charakteru nepodliehajú úplnej degra-
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dácii v hostiteľskom organizme, ich pôvodné formy, meta-
bolity aj transformačné produkty sa najčastejšie vylučujú 
stolicou alebo močom užívateľov, a následne sa dostávajú 
do ČOV7,8. Vo všeobecnosti platí, že 30–90 % z podanej 
dávky vo vode rozpustných antibiotík sa vylučuje v exkre-
mentoch v aktívnej forme a dostáva sa do kanalizačného 
systému7. Metabolity antibiotík môžu byť biologicky ak-
tívne, výsledkom čoho je ich transformácia späť na pôvod-
nú zlúčeninu po vylúčení z organizmu. Z toho vyplýva, že 
vysoké percento podávaných antibiotík sa môže dostať do 
životného prostredia v aktívnej forme9. 

Súčasný systém čistenia odpadových vôd nie je na-
vrhnutý na dostatočné odstránenie antibiotík, o čom svedčí 
aj prítomnosť ich rezíduí v rôznych vodných 
prostrediach10. Hoci určitý podiel antimikrobiálnych látok 
sa transformuje alebo degraduje v životnom prostredí, 
výskyt všetkých tried antibiotík v odpadových vodách bol 
zaznamenaný v koncentračnom rozmedzí od ng l–1 po mg l–1 

(cit.6,7). Ich koncentračné hladiny v povrchových vodách 
boli zaznamenané na úrovni niekoľkých desiatok ng l–1, čo 
v minulosti bolo považované za koncentrácie, ktoré nema-
jú negatívny dopad na životné prostredie. V súčasnosti je 
však známe, že aj takéto nízke koncentrácie antibiotík sú 
schopné nepriaznivo vplývať na akvakultúru5. Prvý hláse-
ný prípad kontaminácie povrchových vôd antibiotikami 
pochádza z Anglicka z roku 1980, kedy bola detegovaná 
aspoň jedna zlúčenina z makrolidovej, sulfónamidovej 
aj tetracyklínovej skupiny antibiotík v riečnej vode 
o koncentrácii 1 g l–1 (cit.10). Z hľadiska monitorovania 
situácie na Slovensku, výskumníci podrobili analýze odpa-
dové vody na prítoku aj odtoku z dvoch komunálnych 
ČOV v Bratislave. Zistili, že z 33 testovaných antibiotík 
dominovali na prítoku aj odtoku najmä ciprofloxacín, nor-
floxacín, levofloxacín, klaritromycín a azitromycín. Ostat-
né antibiotiká boli detegované v nižších koncentráciách. 
Vody na prítoku do čistiarne testované vo februári sa vy-
značovali značne vysokými koncentráciami ciprofloxacínu 
(1350 ± 150 ng l–1; 2120 ± 140 ng l–1) v oboch sledova-
ných ČOV7. Iná štúdia uvádza, že vzorky odpadových vôd 
na odtoku z čistiarne obsahovali tetracyklín 
v koncentračnom rozmedzí od 0,14 do 0,56 g l–1 (cit.11). 
Po orálnom podávaní sa sulfametoxazol metabolizuje 
v ľudskom tele tiež iba čiastočne a približne  
45–70 % sa do 24 h vylúči močom. Nakoľko počas čiste-
nia na ČOV dochádza k jeho neúplnej eliminácii, často je 
detegovaný aj v odtokovej vode či recipientoch 
v koncentráciách približne 1,9 g l–1 (cit.6). Počas monito-
ringu odpadových vôd na Slovensku sa zistilo, že koncen-
trácie vybraných makrolidov, sulfónamidov 
a trimetoprimu v odtokových vodách boli podobné kon-
centráciám zaznamenaným vo vzorkách prítokových vôd. 
Tieto zistenia korelujú s výsledkami výskumnej skupiny, 
ktorá taktiež pozorovala slabú mieru eliminácie sulfalazínu 
a sulfametoxazolu na ČOV. Koncentrácie tetracyklínu 
v odtokových vodách pochádzajúcich zo slovenských čis-
tiarní sa pohybovali v intervale 3–8 ng l–1 (cit.7). Monito-
ring odpadových vôd v Singapure poukázal na vysoké 
hladiny vankomycínu, ktorého koncentrácia na prítoku 

ČOV bola až 43,74 g l–1. Počas biologického čistenia 
však dochádzalo k účinnej eliminácii tohto antibiotika, 
o čom svedčí jeho neprítomnosť v odtokovej vode. Surová 
prítoková voda obsahovala aj vysoké hladiny antibiotík 
tetracyklínovej a -laktámovej triedy. Koncentrácie 
-laktámov sa pohybovali v rozsahu 264,8–6516 ng l–1, 
pričom obsah -laktámov novej generácie (meropenému) 
bol nižší minimálne o jeden rád než obsah 2. generácie 
-laktámových antibiotík (amoxicilínu). Taktiež bola za-
znamenaná vysoká miera ich eliminácie pomocou kombi-
novaného systému aktivovaného kalu a membránového 
bioreaktora v danej ČOV. V porovnaní s inými skupinami 
antibiotík, linkozamidy a chloramfenikol v prítokovej vode 
boli detegované na nižších úrovniach v koncentrácii do 
100 ng l–1. Aj napriek nízkej hladine linkozamidov 
v odpadových vodách bol zaznamenaný iba nízky stupeň 
ich odstraňovania počas biologického čistenia. Chloramfe-
nikol bol eliminovaný z odpadových vôd s viac ako 98% 
účinnosťou12. Dôsledkom dlhej doby rozkladu niektorých 
liečiv (biologický polčas rozpadu tetracyklínu je 300 až 
500 dní) je ich kumulácia v prostredí, ako aj v potravovom 
a potravinovom reťazci. Ako príklad možno uviesť štúdiu, 
ktorá testovala obsah 32 antibiotík v 97 vzorkách rýb po-
chádzajúcich z Európy, Afriky a Ázie. Štúdia odhalila, že 
zo všetkých testovaných antibiotík bolo v 15 vzorkách 
prítomné aspoň jedno antibiotikum, pričom najčastejšie 
stanoveným liečivom boli chinolóny13. 

Počas biologického čistenia sa vytvárajú podmienky 
vhodné pre rozvoj a šírenie bakteriálnej rezistencie, ktoré 
sú výsledkom neustáleho kontaktu mikroorganizmov pri 
dostatočnom množstve živín s antibiotikami v sub-
inhibičných koncentráciách14,15. Antibiotiká v subinhibič-
ných koncentráciách totiž pôsobia ako signálne molekuly 
a môžu vyvolať tzv. selekčný tlak na prítomné baktérie, 
v dôsledku čoho dochádza k mutáciám v bakteriálnej DNA 
s oveľa vyššou frekvenciou v porovnaní s letálnymi 
koncentráciami16–18. Na druhej strane však do odpadových 
vôd spolu s ľudskými výkalmi pritekajú aj patogénne 
a potenciálne patogénne baktérie rezistentné voči antibioti-
kám, ktoré vďaka horizontálneho transferu šíria svoje gény 
rezistencie na citlivé druhy mikroorganizmov cez plazmi-
dy a integróny14,19. 

 
2.2. Biocídy v odpadových vodách  

 
Nevhodné a nadmerné používanie biocídnych látok 

v rôznych oblastiach vrátane nemocníc, potravinárskeho 
priemyslu, ale najmä domácností, tiež môže viesť k zvýše-
niu tolerancie voči rôznym biocídom. Keďže biocídy sa 
dostávajú do životného prostredia v nízkych koncentrá-
ciách, zvýši sa riziko selekcie rezistentných mikroorganiz-
mov a súbežne sa môže u nich objaviť aj skrížená rezisten-
cia voči antibiotikám20,21. 

Medzi najvýznamnejšie biocídy patrí triklozán, ktorý 
je súčasťou mnohých výrobkov ako sú napríklad mydlá, 
zubné pasty, dezodoranty, sprchovacie gély, telové krémy 
a ústne vody22,23. V produktoch každodenného používania 
vrátane kozmetických výrobkov maximálna povolená kon-
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centrácia triklozánu je 0,3 % podľa smernice EÚ pre koz-
metické výrobky 76/768/EEC (cit.24).  

Vzhľadom k širokému a dlhodobému využívaniu 
triklozánu sa táto zlúčenina nachádza takmer všade v pro-
stredí, vrátane povrchových a odpadových vôd, pôdy, pit-
nej vody, ČOV, sedimentov, ako aj materského mlieka, 
krvi a moču22,25. Štúdie uvádzajú, že z celkového množstva 
triklozánu pritekajúceho v odpadových vodách na ČOV sa 
až 79 % eliminuje biodegradáciou a 15 % sorpciou do 
aktívneho kalu. Napriek tomu, že percento odbúravania 
triklozánu v čistiarňach je vysoké, jeho koncentrácie 
v prečistenej vode sú pomerne vysoké (11–98 ng l–1). 
V rôznych štúdiách sa uvádzajú rôzne koncentračné rozpä-
tia triklozánu (0,07–14 000 g l–1) na prítoku na ČOV, 
pričom koncentrácia tohto biocídu v povrchových vodách 
bola nameraná v koncentráciách 50–2300 ng l–1 
a v sedimentoch 1–35 g l–1 (cit.26). V prípade 58 % vod-
ných prúdov vyšetrovaných v USA bola nameraná koncen-
trácia triklozánu v rozmedzí 0,14 až 2,3 g l–1 (cit.27). Do 
odpadových vôd sa dostáva predovšetkým v moči, pričom 
pri koncentrácii nižšej ako 1 mg l–1 vytvára externý tlak 
pre selekciu rezistencie voči triklozánu ako aj voči 
antibiotikám22. Výskyt triklozánu bol stanovený aj v po-
ľnohospodárskych pôdach ako následok hnojenia pôdy 
biomasou pochádzajúcou z ČOV23. Zistilo sa, že približne 
50 ± 19 % triklozánu pritekajúceho na čistiareň s odpado-
vými vodami pretrváva v biomase bežných ČOV. Vzorky 
poľnohospodárskych pôd v Michigane, na ktoré boli pred-
tým aplikované biosolidy, ešte po dvoch rokoch obsahova-
li triklozán o koncentrácii 0,16–1,02 g kg–1 (cit.28). 

   
 

3. Gény rezistencie a baktérie odolné voči  
antibiotikám v odpadových vodách      
 
Odpadové vody predstavujú najvýznamnejšie rezer-

voáre baktérií rezistentných voči antibiotikám, ako aj sa-
motných génov rezistencie7. Istá štúdia zistila, že až 
80,5 % vzoriek stolice pochádzajúcich od zdravých pro-
bandov obsahovalo baktérie rezistentné voči antibiotikám. 
Po ich následnom vyizolovaní bolo 98 % z nich identifiko-
vaných ako Escherichia coli. Tieto baktérie sa môžu šíriť 
do životného prostredia spolu so spracovávanými odpado-
vými vodami. Napríklad na odtoku z ČOV boli zistené 
rezistentné koliformné baktérie o koncentrácii 103 KTJ ml–

1, z ktorých 17 % vykazovalo šesťnásobne vyššiu rezisten-
ciu voči antibiotikám29. Súčasné štúdie sú zamerané na 
patogénne baktérie, ale aj na potenciálne patogénne fekál-
ne indikátorové mikroorganizmy vrátane predstaviteľov 
čeľade Enterobacteriaceae, rodu Aeromonas a Acineto-
bacter a tiež druhu E. coli, ktoré sú prítomné 
v odpadových vodách a majú tendenciu prijímať gény 
kódujúce rezistenciu voči antibiotikám od iných 
baktérií4,30. 

Vo vodnom prostredí bolo zatiaľ identifikovaných 
38 génov kódujúcich rezistenciu voči tetracyklínu (tet) 
a 3 gény kódujúce odolnosť voči oxytetracyklínu (otr)17. 

Veľmi rozšírené sú aj gény sul1, sul2 a sul3 kódujúce rôz-
ne typy dihydropteroátsyntáz (DHPS) spôsobujúce odol-
nosť baktérií voči sulfónamidom. Štúdie zaoberajúce sa 
detekciou sulfónamid-rezistentných baktérií v odpadových 
vodách sa zameriavajú na tieto gény, ktoré sa najčastejšie 
šíria prostredníctvom mobilných genetických elemen-
tov17,31. V prípade génov zodpovedných za rezistenciu voči 
erytromycínu boli v odpadových vodách a biologických 
ČOV identifikované najmä ribozomálne gény erm (A, B, 
C, E, F, T, V a X), ktoré kódujú modifikáciu cieľového 
miesta, ďalej mef gény (A, E a I) a msrA gény pre efluxné 
pumpy ako aj ereA/B a mphA gény pre esterázové 
enzýmy17. Predchádzajúce štúdie taktiež uvádzajú, že 
Staphylococcus aureus rezistentný voči meticilínu 
(MRSA) vykazujúci multirezistenciu ako aj jeho gén mecA 
kódujúci rezistenciu voči -laktámovým antibiotikám sú 
rozšírené v komunálnych ČOV, ktoré tým pádom slúžia 
ako rezervoáre pre ich šírenie do prostredia32. Skupina 
výskumníkov identifikovala okrem vyššie spomenutých 
génov aj gény kódujúce rezistenciu voči penicilínom 
a širokospektrálnym cefalosporínom (blaTEM) a gény spoje-
né s rezistenciou voči fluorochinolónom (qnrS) v nemoc-
ničných odtokoch, ako aj v prítokových a odtokových vo-
dách z ČOV. Kvantitatívna analýza poukázala na to, že 
kým množstvo ermB a tetW génov sa znížilo v dôsledku 
čistenia odpadových vôd, koncentrácia blaTEM, qnrS a sulI 
bola vyššia v odtokovej vode v porovnaní so vzorka-
mi prítokovej vody16. 

 
 

4.  Vplyv nemocníc na obsah znečisťujúcich 
látok v odpadových vodách 
 
Kanalizačné systémy zbierajú odpadové vody nielen 

z domácností, ale aj z nemocníc, psychiatrických kliník, 
domovov pre dôchodcov a z ďalších zdravotníckych zaria-
dení, ktoré predstavujú významný zdroj liečiv33. 

Osobitnú kategóriu odpadových vôd predstavujú naj-
mä nemocničné odpadové vody, ktoré sú vysoko nebez-
pečné z hľadiska infekčného a toxického charakteru. Ok-
rem toho, predstavujú významný zdroj multirezistentných 
baktérií a antibiotík16. Komunálne ČOV nie sú špecializo-
vané na odstránenie nemocničných kontaminantov a ich 
odtoky zvyčajne obsahujú ešte stále vysoké hladiny aktív-
nych molekúl, ktoré sú vylučované do okolitého 
prostredia34. V rozsiahlej vedeckej štúdii bol hodnotený 
obsah antibiotík v nemocničných a komunálnych odpado-
vých vodách, úspešnosť ich odbúravania v ČOV a ich 
následná prítomnosť v riekach prijímajúcich vypustené 
odpadové vody. Zistilo sa, že aj napriek ich vysokej spot-
rebe, zlúčeniny patriace do triedy penicilínov 
a tetracyklínov neboli detegovateľné ani v analyzovaných 
vzorkách odpadových vôd, ani v riekach, pravdepodobne 
z dôvodu ich chemickej nestability. V nemocničných od-
padoch však bola zaznamenaná veľmi vysoká koncentrácia 
fluorochinolónov, metronidazolu, sulfametoxazolu 
a trimetoprimu, zatiaľ čo hladina cefalosporínov, azytro-
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mycínu a klaritromycínu bola nižšia v porovnaní s vodami 
pritekajúcimi na ČOV. Hoci v prípade niektorých látok 
antimikrobiálneho charakteru bola pozorovaná vysoká 
účinnosť eliminácie, približne 80 % z nich bolo detegova-
ných aj v riečnej vode16. V Českej republike sa taktiež 
vyšetrovala prítomnosť antibiotík v komunálnych odpado-
vých vodách  na prítoku a odtoku ČOV, ako aj v odpado-
vých vodách odtekajúcich z nemocníc. Najvyššiu preva-
lenciu mali antibiotiká diaminopyrimidínového (trimeto-
prim), linkozamidového (klindamycín a linkomycín), mak-
rolidového (azitromycín, klaritromycín a erytromycín), 
fluorochinolónového (ciprofloxacín, enrolfloxacín, levof-
loxacín, norfloxacín a ofloxacín), sulfonamidového 
(sulfametoxazol, sulfapyridín a sulfadimidín) a tetra-
cyklínového (chlortetracyklín, doxycyklín, oxytetracyklín 
a tetracyklín) charakteru35.      

Nemocničné odpadové vody sú zložité zmesi, ktoré sa 
často vypúšťajú priamo do vodných zdrojov alebo komu-
nálnej kanalizačnej siete bez účinného predchádzajúceho 
čistenia36. Skupina vedcov vo svojom prieskume poukazo-
vala na 4 až 150 vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok 
v nemocničných odpadových vodách v porovnaní 
s komunálnymi odpadovými vodami34. Nielen prítomné 
antibiotiká, ale aj metabolity rôznych cytostatík, psychoak-
tívnych látok, antidepresív, analgetík alebo liekov použí-
vaných na srdcovo-cievne ochorenia môžu viesť 
k zvýšeniu mutačnej frekvencie a rozvoju mechanizmov 
rezistencie u mikroorganizmov34,36,37. V týchto odpado-
vých vodách sa môžu nachádzať aj účinné látky vo vyso-
kých koncentráciách, nakoľko lieky sa občas po exspirácii 
tiež priamo kanalizujú37. Tramadol a karbamazepín (lieky 
používané proti bolesti) ako aj metabolit nikotínu kotinín 
sú často prítomné v odpadových vodách. Ich koncentrácie 
boli monitorované v odpadových vodách a zistila sa vyso-
ká prevalencia oboch liečiv. Preukázalo sa, že hladiny 
tramadolu boli stanovené medzi 413–850 ng l–1 , kým kon-
centrácie kotinínu sa pohybovali v rozmedzí 2270–3950 
ng l–1 (cit.37,38). Následne sa testoval vplyv rôznych kon-
centrácií spomenutých látok prítomných v odpadových 
vodách ako aj v moči pacientov na vývoj mutácii vedúcich 
k rezistencii voči ciprofloxacínu u Salmonella Typhimu-
rium. Zvýšenie frekvencie mutácií bolo zaznamenané naj-
mä po pôsobení subinhibičných koncentrácií testovaných 
látok. Okrem čistých substancií bol detegovaný aj samotný 
príspevok odpadových vôd z nemocníc k rezistencii voči 
ciprofloxacínu u tohto modelového kmeňa, pričom bol 
zaznamenaný 1,22–1,69 násobný nárast rezistentného 
indexu39. V meste Rouen vo Francúzsku bol taktiež analy-
zovaný odtok z nemocnice a následne porovnávaný 
s prítokom a odtokom na čistiareň. Najviac koncentrova-
nými zlúčeninami spomedzi 20 analyzovaných liečiv boli 
tramadol, venlafaxín, citalopram, kodeín a oxazepam. 
Koncentrácie týchto liečiv sa v nemocničnom odtoku po-
hybovali v rozsahu 0,1–2,4 g l–1 (cit.5). 

   

4.1. Nemocničné odtoky ako vektor prenosu 
bakteriálnej rezistencie 
 
Mikroorganizmy izolované z nemocničného prostre-

dia sú bohaté na rôzne gény rezistencie a v prípade, že sa 
dostanú do kanalizácie, môžu tieto gény prenášať ďalej na 
iné bakteriálne druhy5. Selekčný tlak antimikrobiálnych 
látok je v nemocniciach veľmi vysoký, nakoľko 20 až 
30 % hospitalizovaných pacientov v Európe dostane počas 
svojej hospitalizácie antibiotickú liečbu. Okrem toho sa 
však patogénne mikroorganizmy šíria v nemocničnom 
prostredí aj prostredníctvom zdravotníckeho personálu. 
Rezistentné baktérie opúšťajú zdravotnícke zariadenia 
jednak vďaka už kolonizovaným pacientom, ale aj vďaka 
kanalizačnému systému. Medzi najdôležitejšie multirezis-
tentné baktérie pochádzajúce z nemocničného prostredia 
patria predovšetkým E. coli produkujúce široké spektrum  
-laktamáz (ESBL), enterokoky rezistentné voči vankomy-
cínu (VRE) a Pseudomonas aeruginosa. V rokoch 2002 až 
2013 sa vo francúzskych nemocniciach zvýšil výskyt 
ESBL-produkujúcich E. coli medzi všetkými enterobakté-
riami z 19 až na 59 %. Celkový počet E. coli 
v komunálnych aj nemocničných odpadových vodách sa 
pohybuje medzi 105–106 KTJ ml–1 (cit.40). Vo všeobecnos-
ti, síce prevalencia celkových E. coli je vyššia v komu-
nálnych odpadových vodách z hľadiska vyššej miery rie-
denia odpadových vôd v nemocničnom prostredí (vysoká 
spotreba vody, cca 700 l), podiel ESBL producentov je 
však oveľa vyšší práve v odpadových vodách pochádzajú-
cich z nemocníc (3,8–39 %)40,41.  P. aeruginosa patrí me-
dzi ubikvitárne mikroorganizmy, ktoré sú zodpovedné aj 
za veľký počet nozokomiálnych infekcií. Nakoľko sa vy-
značujú prirodzenou rezistenciou voči mnohým skupinám 
antibiotík, ľahko si dokážu vybudovať odolnosť aj voči 
ostatným triedam látok antibiotického charakteru42,43. Na 
rozdiel od E. coli, P. aeruginosa nie je súčasťou komen-
zálnej mikrobioty ľudí, tým pádom jeho frekvencia preno-
su medzi hospitalizovanými pacientmi je relatívne nízka. 
Aj napriek tomu je však prevalencia multirezistentných 
kmeňov P. aeruginosa oveľa vyššia v nemocničných od-
padových vodách v porovnaní s komunálnymi odpadový-
mi vodami. Napríklad kmene rezistentné voči ciprofloxací-
nu, ako aj VIM metalo--laktamázy produkujúce izoláty, 
boli pozorované v odpadových vodách opúšťajúcich ne-
mocničné lokality. Koncentrácie enterokokov sú porovna-
teľné v komunálnych aj nemocničných odpadových vo-
dách, výskyt VRE je však vyšší v odpadových vodách 
pochádzajúcich z nemocníc. Kmeň s vysokým epidemiolo-
gickým rizikom CC17 Enterococcus faecium, ktorý sa 
spája s nemocničnými VRE epidémiami na celom svete, je 
tiež nadmerne zastúpený v nemocničných odpadoch40. 

V odpadových vodách z nemocníc bolo tiež detegova-
né veľké množstvo génov rezistencie ako napríklad vanA, 
ampC a iné, ktoré dokazujú výmenu génov kódujúcich 
rezistenciu medzi predstaviteľmi rodu Pseudomonas 
a E. coli44. Porovnávané boli vzorky prítokových, odtoko-
vých a nemocničných odtokových vôd z hľadiska prítom-
nosti štyroch génov kódujúcich rezistenciu voči antibioti-
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kám (intI1, vanA, blaTEM a marA). Celkovo najväčšie 
množstvo génov (bakteriálnej DNA) bolo zaznamenané 
v odtokovej vode pochádzajúcej z nemocníc, ale aj vo 
vode na prítoku ČOV. Odtoková voda obsahovala zhruba 
o jeden logaritmický rád nižší obsah genetického materiá-
lu, čo svedčí o čiastočnej eliminácii baktérií počas procesu 
čistenia. Zo všetkých štyroch génových ukazovateľov bol 
intI1 prítomný v najhojnejšom počte vo všetkých typoch 
odpadových vôd. Táto skutočnosť naznačuje, že gén intI1, 
ktorého produkt je nevyhnutný pre inzerciu génov do va-
riabilnej oblasti integrónu, môže byť značne stabilný 
v odpadových vodách. V porovnaní s vodou pritekajúcou 
na čistiareň bol v nemocničnej odtokovej vode  zazname-
naný významný nárast v prevalencii génu marA, ktorý 
kóduje transkripčný regulátor patriaci do chromozomálne-
ho mar regulónu E. coli aj ďalších predstaviteľov Entero-
bacteriaceae. Tento typ regulónu sa spája s rezistenciu 
voči viacerým antibiotikám, dezinfekčným prostriedkom, 
organickým rozpúšťadlám, oxidačnému stresu a má dôle-
žitú úlohu pri prežívaní v stresových podmienkach. Ne-
mocničná odtoková voda je tiež významným zdrojom gé-
nov blaTEM a vanA, pričom k ich výraznému odstráneniu 
nedochádza ani po čistení v ČOV. Prítomnosť týchto gé-
nov korelovala jednak so stanovenými koncentráciami 
tetracyklínu a sulfametoxazolu v nemocničnom odtoku, 
ako aj s výskytom heterotrofných a koliformných baktérií. 
Prekvapujúcim faktom bola skutočnosť, že blaTEM nebol 
v korelácii s množstvom amoxicilín-rezistentných kmeňov 
koliformných baktérií, čo naznačuje, že pravdepodobne 
nie je najbežnejším génom rezistencie u tejto populácie 
baktérií. Z toho vyplýva, že iné bla gény ako napríklad 
blaCTX-M by boli oveľa účinnejšími indikátormi prevalencie 
rezistentných koliformných baktérií44. 

 
4.2. Legislatívne riadenie spôsobu odvádzania  

nemocničných odpadových vôd a možnosti  
redukcie mikropolutantov z hľadiska prevencie 
vývoja a šírenia rezistencie do prostredia 
 
Celková produkcia nemocničných odpadových vôd 

závisí od viacerých faktorov vrátane počtu hospitalizova-
ných a ambulantných pacientov, počtu lôžok, počtu 
a typov oddelení, veľkosti objektu, počtu a typov služieb 
rovnako ako aj od veku zariadenia a nárokov na údržbu, či 
od ročného obdobia. V Európe existuje približne 
2,6 nemocníc na každých 100 000 obyvateľov 
s priemerným počtom nemocničných lôžok 530, ktoré 
produkujú až 265 m3/deň odpadových vôd. V Európskej 
únii (EÚ) neexistuje jednotná smernica, ktorá by určila 
spôsob odvádzania týchto nemocničných odtokov. Avšak 
smernica č. 91/271/EEC z 21. mája 1991 o čistení komu-
nálnych odpadových vôd sa považuje za smerodajnú pri 
regulácii vypúšťania nemocničných odpadových vôd po-
važovaných za priemyselnú odpadovú vodu. V prípade, že 
sa nemocničné zariadenie považuje na základe právnych 
predpisov štátu za priemyselné resp. za zariadenie produ-
kujúce aj odpadovú vodu inú než komunálnu ako 
v Španielsku alebo vo Francúzsku, vyžaduje sa znalosť 

špecifických parametrov odpadovej vody pre povolenie jej 
vypúšťania do komunálnej ČOV. Špecifické parametre 
sledované v odpadových vodách zahŕňajú napríklad 
pH hodnotu, teplotu, chemickú spotrebu kyslíka, bioche-
mickú spotrebu kyslíka, obsah celkových nerozpustných 
látok, adsorbovateľných organických halogénov, celkové-
ho a voľného chlóru, detergentov, dezinfekčných pro-
striedkov, tukov, olejov, síranov, kyanidov, organofosfá-
tov, celkového dusíka, ťažkých kovov, zriedka 
aj mikrobiologických indikátorov (celkové a fekálne koli-
formné baktérie, E. coli) a toxicitu. Najčastejšie sa vyžadu-
je aj predchádzajúce čistenie odpadovej vody takéhoto 
typu. Na rozdiel od toho, v krajinách kde nemocničné od-
padové vody sú považované za komunálne, ako napríklad 
v Nemecku, ani povolenie, ani sledovanie špecifických 
vlastností nie sú potrebné. V ostatných prípadoch, ak cha-
rakter odpadových vôd pochádzajúcich z nemocničných 
zariadení je v súlade so špecifickými parametrami určený-
mi príslušnou čistiarňou, odpadová voda sa môže považo-
vať za komunálnu, a vypúšťa sa do ČOV bez akéhokoľvek 
predbežného spracovania. Pri prekročení  limitov indikáto-
rových parametrov však odpadová voda musí byť prečiste-
ná pred vypúšťaním do ČOV (napríklad v Taliansku). Ok-
rem toho, smernica č. 2008/98/EC o nakladaní 
s nebezpečnými odpadmi, ako aj zoznam nebezpečných 
odpadov podľa Európskeho rozhodnutia č. 2000/532/CEE 
uvádzajú, že niektoré kvapalné odpady pochádzajúce 
z nemocníc (farmaceutické výrobky, lieky, rezíduá rozpúš-
ťadiel, mydlá, nehalogénované organické látky, atď.) ne-
smú byť vypúšťané do splaškovej kanalizácie priamo, ale 
treba ich čistiť a likvidovať samostatne. Všetky členské 
štáty EÚ by však mali mať vlastnú legislatívu a kritériá pre 
hodnotenie kvality ako aj riadenie odpadových vôd pochá-
dzajúcich z nemocníc41. Spôsob odvádzania a čistenia 
odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení v Českej 
republike upravuje technická norma ČSN 75 6406 platná 
od roku 1996 (cit.45). V Slovenskej republike existuje vy-
hláška č. 553/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR 
platná od roku 2007, ktorá stanovuje, že odpadové vody zo 
zdravotníckych zariadení sa vypúšťajú do verejnej kanali-
zácie. V prípade, že nezodpovedajú podmienkam podľa 
kanalizačného poriadku, musia sa prečistiť v samostatných 
zariadeniach46.  

Vedci poukazujú na to, že priamym čistením nemoc-
ničných odpadových vôd by dochádzalo k redukcii zaťaže-
nia životného prostredia farmaceutikami. Rozvoj nových 
technológií na ČOV, ako aj čistenie nemocničných odpa-
dov priamo v nemocniciach sú dvomi hlavnými možnými 
riešeniami tohto problému34. Pred ich vtokom na komunál-
nu čistiareň je  potrebná chlorácia celého prietoku nemoc-
ničného odpadu, inokedy len v prípade infekčných 
oddelení47. V niektorých európskych krajinách ako naprí-
klad vo Francúzsku už boli skonštruované aj ČOV špecia-
lizované na čistenie nemocničných odpadových vôd, aby 
nedochádzalo k ich miešaniu s komunálnym odpadom34. 

Keďže sa preukázalo, že klasické čistenie zahrňujúce 
mechanické a biologické procesy v prípade odpadových 
vôd pochádzajúcich z nemocníc nie je dostatočne účinné, 



Chem. Listy 111, 374380(2017)                                                                                                                                              Referát 

379 

výskumníci neustále venujú pozornosť možnostiam využí-
vania nových degradačných postupov. Ako príklad takých-
to postupov možno uviesť využitie membránových reakto-
rov, Fentónovej reakcie, ozonizácie, ultrazvuku, hetero-
génnej katalýzy, vodných rastlín a adsorpcie na aktívne 
uhlie. Biomembránové reaktory schopné eliminovať 
aj zložitejšie organické molekuly pomocou aktivovaného 
kalu sú pomerne často využívané. Z hľadiska vývoja rezis-
tencie sú však nevýhodné, nakoľko pri dlhodobom kontak-
te mikropolutantov s kalom sa zvýši riziko vzniku rezis-
tentných baktérií. Súčasný pokrok v oblasti vývoja nových 
technológií ponúka pri degradácii mikropolutantov 
v odpadových vodách aj využitie bórom dopovaných dia-
mantových elektród. Ich výhoda spočíva v produkcii radi-
kálových foriem kyslíka (hydroxylový radikál, singletový 
kyslík) pri dezinfekcii odpadových vôd5. 

 
 

5. Záver 
 
Ako dôležitý problém súčasnej doby sa javí nedosta-

točná eliminácia mikropolutantov v odpadových vodách 
počas ich čistenia, o čom svedčí hlavne zvýšená prevalen-
cia rezistentných baktérií či rezíduí antibiotík vo vodných 
recipientoch a v prostredí. Odpadové vody pochádzajúce 
z nemocníc a zdravotníckych zariadení, ktoré okrem anti-
biotík obsahujú aj metabolity rôznych cytostatík, analge-
tík, psychoaktívnych látok a antidepresív môžu výrazne 
zvýšiť frekvenciu mutácií ako mieru rozvoja mechanizmov 
rezistencie u mikroorganizmov. Komunálne ČOV však nie 
sú špecializované na odstránenie kontaminantov takéhoto 
typu, z čoho vyplýva, že ich odtoky obsahujú vysoké hla-
diny aktívnych molekúl, ktoré sa následne vypúšťajú do 
ekosystému.  

Prítomnosť liečiv i rezistentných baktérií v komu-
nálnych a nemocničných odpadových vodách sa považuje 
za hlavný faktor prispievajúci k potenciovaniu diseminácie 
mikrobiálnej rezistencie do prostredia. Aby sa minimalizo-
valo zaťaženie odtokových vôd znečisťujúcimi látkami 
a patogénnymi mikroorganizmami, je potrebná implemen-
tácia dodatočných opatrení s cieľom zlepšenia ochrany 
životného prostredia. 
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Positive correlation between the high antibiotic con-

sumption and the development of antibiotic resistance was 
confirmed throughout the world. The most important res-
ervoirs of resistant bacteria and resistance genes are mu-
nicipal and hospital wastewaters inflowing to the 
wastewater treatment plants (WWTPs). On the other hand, 
antibiotics get into wastewater in human urine and their 
subinhibitory concentrations generate a selective pressure 
on microorganisms in wastewater; thus, mutations leading 
to antibiotic resistance may occur. Nowadays, the preva-
lence and persistence of antibiotic resistance in bacterial 
pathogens have become an emerging threat to public 
health.   

 
 


