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Vplyv makrolidových antibiotík na imunitné mechanizmy hostiteľa je intenzívne študovaný od 80-tych rokov minulého storočia. V súčasnosti sú k dispozícii údaje o priaznivom vplyve azitromycínu na adherenciu baktérií na sliznice a cudzorodé
materiály, fagocytózu, produkciu cytokínov a apoptózu polymorfonukleárov. Tieto priaznivé imunomodulačné a antiinflamačné účinky sa využívajú nielen v liečbe bežných respiračných infekcií horných a dolných dýchacích ciest, ale i v liečbe
pacientov s ťažkým postihnutím pľúc. Publikované údaje potvrdzujú výhodnosť profylaktického a terapeutického použitia
azitromycínu v troch nových indikáciách – u pacientov s cystickou fibrózou k prevencii pseudomonádových a burkholderových infekcií, u pacientov s transplantáciou pľúc v profylaxii a liečbe bronchiolitídy a u pacientov s imunosupresívnou
liečbou k prevencii a liečbe prerastania gingiválnej sliznice.
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Úvod
Na začiatku každej infekcie je interakcia patogénu s fyziologickými obrannými
mechanizmami hostiteľa. Pre baktérie nevyhnutne prvým krokom je ich adherencia
na sliznice. V prípade infekcií dýchacích ciest
baktérie po adherencii poškodzujú riasinkový
epitel. Ak správne fungujú cílie, minimalizuje
sa riziko vzniku infekcie. Reakcia makroorganizmu na infekciu je komplexná a zahŕňa mechanizmy nešpecifickej i špecifickej imunity.
Kľúčovú úlohu má fagocytóza, protilátková
odpoveď a aktivácia cytokínovej kaskády.
Prvým antibiotikom, u ktorého boli popísané imunoaditívne účinky bol klindamycín. V 80-tych rokoch minulého storočia sa
objavili prvé práce popisujúce imunoaditívne vlastnosti makrolidových antibiotík. Pri
dlhodobom podávaní subinhibičných dávok
erytromycínu sa výrazne zlepšilo prežívanie
u pacientov s difúznou panbronchiolitídou
v Japonsku (1). Zistilo sa, že erytromycín
v nízkych dávkach 400 – 600 mg denne
je účinným liekom u pacientov s difúznou
panbronchiolitídou. Pri dlhodobom podávaní
zvyšoval 10 ročné prežívanie veľmi výrazne
– z 12,4 % na viac ako 90 % (2). Veľká časť
pacientov bola kolonizovaná P. aeruginosa.
Erytromycín znižoval voluminozitu spúta,
zlepšoval jeho fyzikálno-chemické vlastnosti, pôsobil imunomodulačne v mieste infekcie
a navyše mal antibakteriálny účinok. Azitromycín, podobne ako erytromycín, vykazoval
výborný efekt u pacientov s panbronchio

litídou. Klinicky výrazný efekt bol u 85 %
liečených pacientov. U pacientov došlo počas liečby azitromycínom k zníženiu množstva spúta, zlepšeniu námahovej dyspnoe,
zlepšeniu vitálnej kapacity a FEV1. Došlo
takisto k zníženiu hladín CRP a chladovej
aglutinačnej reakcie. Eradikácia patogénov
tejto chronickej pľúcnej infekcie bola temer
40 %, podarilo sa úplne eradikovať i 4 z 22
kmeňov P. aeruginosa. Podávanie azitromycínu 2 x týždenne bolo rovnako účinné ako
dlhodobé používanie erytromycínu a klaritromycínu (3).
Adherencia baktérií na sliznice
Dnes sú imunoaditívne vlastnosti veľmi
dobre preštudované u nových makrolidových
antibiotík klaritromycínu, a predovšetkým
u azitromycínu. Azitromycín znižuje adherenciu baktérií na sliznice a cudzorodé
materiály. Týmto mechanizmus účinkuje i na
baktérie, na ktoré nie je in vitro účinný, napríklad na P. aeruginosa. Táto baktéria mala pri
dlhodobom podávaní zníženú adherenciu na
bukálnu sliznicu (4). V literatúre sú údaje o zníženej adherencii pseudomonád v brochiálnej
sliznici a v bronchiálnom hliene (5). Dokázala
sa aj znížená adherencia pseudomonád na cudzorodé materiály – polystyrén (6). Platí, že ak
baktéria neadheruje k sliznici, nemôže vzniknúť klinicky manifestovaná infekcia. Zníženie
adherencie baktérií na sliznice a cudzorodé
materiály v prítomnosti azitromycínu môžeme
využiť nielen pri liečbe infekcií, ale i pri ich

sekundárnej profylaxii. Itoh et al. (2002) popisujú prípad 30-ročného pacienta s chronickou sinusitídou a bronchiektáziami, u ktorého
došlo po liečbe azitromycínom a klenbuterolom ku čiastočnej úprave funkcií cílií (7).
Vplyv na fagocytózu
Makrolidy a azalidy významne ovplyvňujú
fagocytózu. Azitromycín veľmi výrazne zvyšuje indukovanú chemoluminiscenciu neutrofilov,
zvyšuje glutatiónovú peroxidovú aktivitu lyzátu
z neutrofilov (8). Azitromycín dosahuje extrémne vysoké koncentrácie v polymorfonukleároch,
ktoré sú prediktormi jeho klinickej účinnosti (9).
Azitromycín taktiež indukuje apoptózu, programovú smrť polymorfonukleárov (8).
Ďalším významným vplyvom azitromycínu je účinok na fagocytózu. Tento účinok sa
prejavuje nielen u imunokompromitovaných
pacientov s infekciami, ale i u tých pacientov,
ktorí majú utlmenú fagocytózu v dôsledku imunosupresívnej liečby. Terapia cyklosporínom
utlmuje fagocytózu, čo je spojené so znížením
degradácie kolagénu a prerastaním sliznice.
Experimentálna liečba azitromycínom zlepšila fagocytózu a zvýšila degradáciu kolagénu
in vitro a in vivo (10). Účinok azitromycínu na
prerastanie gingiválnej sliznice bol dokumentovaný v 23 prácach, pozitívny účinok na fagocytózu v 36 publikáciách.
Vplyv na biofilm
Biofilm je vrstva ultrapevného organizovaného hlienu, v ktorom sa môžu pri akútnych,
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ale najmä pri chronických infekciách nachádzať baktérie (11). Ak antibiotikum dostatočne
neprenikne do biofilmu, nemôže uplatniť svoj
účinok na baktérie. Preto sa v súčasnosti stále
viac objavuje okrem hodnoty MIC (minimálna inhibičná koncentrácia) aj hodnota BIC,
čo predstavuje koncentráciu antibiotika,
ktorá inhibuje tvorbu biofilmu. Pre cefalosporíny a penicilíny sa jej hodnota pohybuje
v rozmedzí 128 – 512 mg/l, pre doxycyklín je
64 mg/l a pre azitromycín 2 mg/l. Ak sa inhibuje
tvorba biofilmu, zlepšuje sa prienik antibiotika
k baktériám, ktoré sú lepšie eliminované, čím
sa znižuje riziko chronickej infekcie (12).
Klinické použitie
imunomodulačných účinkov
Klinické využitie imunomodulačných vlastností azitromyínu je veľmi široké a dotýka sa
nielen liečby niektorých infekcií, ale aj ich prevencie. Typickým príkladom je bronchiolitída
po transplantácii pľúc. Po transplantácii pľúc
profylaktické i liečebné podávanie azitromycínu viedlo k zníženiu množstva exacerbácií
bronchiolitídy, zvýšila sa FEV 1 a zlepšila kvalita života (13). Podobné výsledky (zvýšenie
FEV1 po transplantácii pľúc po dobu 9 mesiacov) prezentujú i iní autori (14). V pilotnej
štúdii ASTHMA (AntibioticS to Help Manage
Asthma) sa azitromycín podával 34 pacientom,
z ktorých 53 % malo miernu a 44 % stredne
závažnú astmu. Po aplikácii 4 800 mg azitromycínu došlo k výraznému ústupu symptómov
(symptome score p = 0,04), predovšetkým
u pacientov s IgA protilátkami proti Chlamydia
pneumoniae (15).
Cystická fibróza a azitromycín
Novou indikáciou, potvrdenou štúdiami
medicíny založenej na dôkazoch (Evidence
based medicine), je podávanie azitromycínu
pacientom s cystickou fibrózou. Experimentálne práce i klinické štúdie potvrdili imunomodulačný efekt, zníženú tvorbu biofilmu a upreguláciu sodíkového a chloridového kanála
u týchto pacientov, pre ktorých adherencia
gramnegatívnych nefermentujúcich paličiek
rodu Pseudomonas a Burkholderia, znamená
vážne ohrozenie ich zdravotného stavu. Najčastejším patogénom u pacientov s cystickou
fibrózou pľúc je P. aeruginosa.
Priaznivý účinok azitromycínu v liečbe
chronickej pľúcnej infekcie u pacientov difúznou panbronchiolitídou a cystickou fibrózou
možno vysvetliť niekoľkými mechanizmami:
1. Priaznivou moduláciou inflamatórnych
mechanizmov – najmä znížením hladín
neutrofilov a interleukínu – 8 v bronchiálnom sekréte, znížením hladín tumor ne
crosis faktoru α (TNF α) a znížením tvorby
superoxidu v pľúcach.
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2. Inhibíciou biofilmu a inhibíciou rastu
baktérií v biofilme – čo vedie k inhibícii
adherencie P. aeruginosa k bronchiálnej
stene, zníženiu syntézy bičíkov a následne
k zníženiu motility.
3. Upreguláciou chloridového transportu
u pacientov s cystickou fibrózou (16).
Modulácia mechanizmov zápalu
Makrolidy majú antiinflamatórny efekt – inhibujú zápal indukovaný lipopolysacharidmi,
znižujú IgG protilátkami ovplyvňovanú produkciu interleukinu -1beta a TNF α, inhibujú influx
eozinofilov do miesta infekcie. V kontraste
s tým makrolidy potencujú priaznivý efekt ni
tridoxidu na stenu cievny endotel a fibroblasty.
Dlhodobé podávanie makrolidov u pacientov
s chronickou rinosinusitídou spôsobuje zníženie hladiny interleukinu – 8 v laváži zo sínusov. Dlhodobé podávanie makrolidov viedlo
k veľmi výraznému zníženiu hladiny interleukinu – 8 z 231,2 pg/ml na 44,0 pg/ml. Nižšia
hladina interleukinu – 8, viedla k priaznivému
vplyvu na epitel dýchacích ciest a k redukcii
nazálnych polypov u týchto pacientov (17).
Pomocou chemoluminiscenčnej metódy bolo
zistené, že množstvo polymorfonukleárov,
ktoré reagujú s mukoidnými a nemukoidnými
formami P. aeruginosa je výrazne nižšie ako
množstvo polymorfonukleárov, ktoré reagujú
s planktonickými baktériami. Ak boli polymorfonukleáry pred podaním do biofilmu inkubované azitromycínom, erytromycínom, roxitromycínom a klaritromycínom, výrazne sa zvýšila ich interakcia s vyššie uvedenými kmeňmi
P. aeruginosa, pričom efekt bol závislý na
koncentrácii makrolidu v mieste biofilmu. Najvýraznejší efekt bol prítomný u azitromycínu.
Azitromycín počas akumulácie v polymorfonukleároch inhibuje odbúravanie katepsínu B
a lysozómovej cysteínovej endopeptidázy, čím
zvyšuje ich hladinu a tým aj antibakteriálne
a munomodulačné účinky polymorfonukleárov.
V prítomnosti patogénnych baktérií (Klebsiella
pneumoniae) znižujú makrolidy erytromycín
a azitromycín apoptózu polymorfonukleárov,
naopak zvyšujú ju, ak bunky nie sú v kontakte
s patogénnou baktériou (18).
Vplyv makrolidov na biofilm
P. aeruginosa spočiatku rastie v biofilme
v drobných mikrokolóniách (11). U jedincov
s normálnou imunitou sú opsonizujúce protilátky schopné eliminovať P. aeruginosa rastúci
v takýchto mikrokolóniách. K tomu však nedochádza u pacientov s cystickou fibrózou, ktorí
majú chronickú pľúcnu infekciu. Azitromycín
počas experimentu v koncentrácii v biofilme
0,5 mg/ml (čo je asi 1/128 MIC) vykazoval inhibíciu rastu PAO – 1 kmeňa P. aeruginosa.
Baktericídna aktivita azitromycínu však bola

pozorovaná, iba keď boli bunky inkubované
azitromycínom po dobu aspoň 48 hodín vo
vyššie uvedenej koncentrácii. Podobný efekt
bol sledovaný u 13 zo 14 testovaných kmeňov.
Baktérie P. aeruginosa akumulovali azitromycín intracelulárne, pričom najsilnejší efekt bol
medzi 12 až 36 hodinou inkubácie. Aktivita
azitromycínu proti P. aeruginosa je teda časovodependentná. Navyše makrolidy a najmä
azitromycín potencujú efekt alfa dornázy, ktorá sa používa k redukcii viskozity spúta, najmä
u pacientov s cystickou fibrózou (19).
Experimentálne práce potvrdzujú in vitro
priaznivý účinok makrolidov na produkciu
alebo sekréciu faktorov virulencie P. aerugi
nosa. Subinhibičné koncentrácie azitromycínu veľmi výrazne znižujú syntézu elastázy,
proteázy, lecitinázy a DNAzy P. aeruginosa.
Erytromycín a klaritromycín neboli tak účinné
– vykazovali nižšiu aktivitu v inhibícii syntézy hemolyzínov a lipázy. Azitromycín v subinhibičných koncentráciách najvýraznejšie
znižoval expresiu flagelínu (faktor virulencie)
u kmeňov P. aeruginosa a Proteus mirabilis.
U erytromycínu a klaritromycínu bol tento
efekt tiež prítomný, ale bol menej výrazný ako
u azitromycínu.
Upregulácia chloridového
transportu CFTR
Predpokladá sa súvislosť medzi transmembránovým transportom makrolidov, P-glykoproteínom a CFTR. Azitromycín priaznivo
ovplyvňuje tzv. Multidrug Resistance associa
ted Protein (MRP), ktorého nadlimitná expresia
pomáha upraviť transmembránový transport
iónov (20, 21).
Prvé skúsenosti z erytromycínom v liečbe
pacientov s cystickou fibrózou boli popísané v roku 1997 (22) a prvé skúsenosti s azitromycínom v roku 1998 (23). V súčasnosti sú
publikované údaje z 12 štúdií, v ktorých boli
v liečbe pacientov s cystickou fibrózou použité
makrolidy, azitromycín bol používaný v 9 štúdiách, z nich boli štyri porovnávacie randomizované a placebom kontrolované, dve štúdie
boli multicentrické. V žiadnej štúdii nebol počet
pacientov užívajúcich makrolidy vyšší ako 100,
dĺžka trvania štúdií bola od 3 mesiacov do 33
mesiacov. V štúdiách boli sledované nielen deti
a adolescentní pacienti, ale i dospelí pacienti.
Pacienti, ktorí užívali azitromycín mali nižšiu
spotrebu antibiotík, ktoré boli nutné na liečbu pseudomonádových a burkholderových
infekcií, lepšie parametre FEV1 a v niektorých
štúdiách i zníženie nutnosti hospitalizácií a lepšie parametre inflamácie. Vo väčšine štúdií
nemali pacienti, ktorí užívali azitromycín vyšší
výskyt vedľajších príhod. Posolstvo prezidenta
Cystic fibrosis foundation hodnotí tieto štúdie
ako jeden z najvýznamnejších a najnádejnej-
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dostupný pre pacientov. Aj keď výsledky randomizovaných štúdií s použitím makrolidov sú veľmi nádejné, je potrebné vykonať ďalšie, lepšie
organizované štúdie, ktorých cieľom bude nielen porovnať vplyv liečby makrolidmi na respi-

račné funkcie, ale i na ďalšie aspekty liečby (ako
napríklad dlhodobé prežívanie a pod.), nakoľko
vývoj terapeutických vakcín k prevencii infekcií
spôsobených P. aeruginosa v najbližších rokoch
nemožno očakávať.
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ších počinov v liečbe cystickej fibrózy. Výsledky
ukazujú, že liečba azitromycínom zlepšuje
pľúcne funkcie, zvyšuje hmotnosť pacientov
a redukuje potrebu hospitalizácie o polovicu. Nakoľko je liek prítomný na trhu, je okamžite
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