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Diplomová práce se zabývá testováním účinku nových antimikrobních látek na 

vybrané zástupce bakterií. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část 

zahrnuje historii a současnost antibiotik, která popisuje aktuální problematiku a 

rozložení antibiotické politiky u nás i ve světě. Zabývá se charakteristikou léčiv, pod 

kterou je popsán jejich význam, rozdělení, účinky, rezistence. Dále tato část práce 

popisuje u vybraných 2 skupin preparátů podrobný mechanismus účinku a v neposlední 

řadě vykresluje metody, které se používají ke stanovení citlivosti bakterií na antibiotika. 

Praktická část se zabývá popisem celého pracovního postupu, včetně 

charakteristiky použitých bakteriálních kmenů a seznamu testovaných látek. Získané 

výsledky jsou vyhodnoceny a jejich podrobné protokoly jsou znázorněny v příloze. 
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This diploma thesis deals with testing of the efficacy of new antimicrobial 

agents on selected representative bacteria. The work consists of a theoretical part and a 

practical part. The theoretical part includes the history and the present of antibiotics 

describing current issues and the layout of the antibiotic policy in the Czech Republic 

and in the world. It deals with the characteristics of drugs, below which are described 

their importance, division, effects, resistance. Furthermore, this part of work describes 

detailed mechanism of action for two selected groups of compounds. Last but not least, 

this work portrays the methods that are used to determine the sensitivity of bacteria to 

antibiotics. 

The practical part deals with the description of the whole work process, 

including the characteristics of used bacterial strains and the list of tested substances. 

The results gained are evaluated and their detailed protocols are presented in the annex. 
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ÚVOD 

Dříve byla každá sebemenší infekce častou příčinnou úmrtí, proto byl objev 

antibiotik jedním z nejvýznamnějších v medicíně. První antibiotikum bylo uvedeno do 

praxe ve 20. století. Po antimikrobiálním úspěchu penicilinu se postupně začaly 

objevovat další přípravky a na chvíli se dokonce spekulovalo o zaniknutí 

zdravotnických problémů způsobených bakteriemi. Ale často unáhlené a 

nekontrolovatelné užívání léčiv časem ukázalo schopnost bakterií adaptovat se na tyto 

podmínky.  

V dnešní době již nejsou antibiotika označována za zázračný lék, ale za běžná 

léčiva s jejichž pomocí se daří léčit bakteriální onemocnění. Nemají však pouze 

prospěšný účinek. Řada z nich má nežádoucí účinky, které mohou vést k fatálním 

následkům. Další problém, který komplikuje léčbu mnoha infekčních onemocnění, je 

stoupající rezistence bakterií na daná léčiva. Proto je velice důležité, aby se užívání 

jednotlivých antibiotik dodržovalo. Stále se však setkáváme s případy, kdy jsou 

antibiotika předepisována nevhodně nebo vysazena předčasně. Z tohoto důvodu je 

kladen důraz na vzdělávání jak odborné, tak laické veřejnosti. Snaha řešit tento problém 

se zakládá na spolupráci Světové zdravotnické organice (WHO) s ostatními 

antibiotickými programy po celém světě, které stanovují předpisy a doporučení pro 

užívání těchto léčiv. K zabránění vzniku a šíření rezistence přispívá také stanovení 

citlivosti bakterií na daná antibiotika. Tento rutinní postup stanoví, zda jsou antibiotika 

vůči původcům účinná či nikoliv.  

Představa řešení této problematiky je popsána i v této práci. Historie, 

antibiotická politika, a hlavně charakteristika antibiotik by měla široké veřejnosti udělat 

rozhled o způsobu užívání těchto léčiv. Praktická část se zabývá sledováním nových, 

potenciálně antibakteriálně účinných látek a zhodnocením jejich účinku na dané 

bakteriální kmeny. Uvedené výsledky jsou znázorněny v tabulkách, popsány slovně a 

jsou porovnány s odbornou literaturou v rámci diskuze. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. ANTIBIOTIKA 

Antibiotika (ATB) jsou látky, které se využívají k terapii a profylaxi infekčních 

onemocnění způsobených bakteriemi. Za ATB se považovaly pouze látky přírodní. 

Jednalo se o metabolity hub a plísní, které jsou schopné i v nízkých koncentracích 

zabíjet nebo inhibovat růst jiných mikroorganismů bez poškození hostitelského 

organismu. (Schindler, 2014) 

Dnes však není tento pojem zcela přesný. Zahrnuje totiž ATB získaná biosynteticky, 

polosynteticky i zcela synteticky. U polosyntetických ATB je biologický produkt 

chemicky upraven pro zlepšení antibakteriálních a farmakologických vlastností. 

Syntetické látky jsou zcela vyrobeny chemickou cestou a byly dříve označovány jako 

chemoterapeutika. Z těchto důvodů je přesnější nazývat tuto rozsáhlou skupinu látek v 

širším slova smyslu, a to jako antimikrobiální látky (AML). Do nadskupiny AML lze 

zahrnout i látky, které působí proti virům (antivirotika), houbám (antimykotika) či 

parazitům (antiparazitika). Avšak jako všechny léky mohou i AML způsobovat 

nežádoucí účinky – toxické a imunitu poškozující. (Lochmann, 1999; Martínková, 

2007; Buchta, 1998) 

1.1 Historie antibiotik 

Objev antibiotik je spojen s teorií o infekčním původu nemocí. Lidé často 

umírali na tuberkulózu, břišní tyfus nebo na pooperační infekce. Proto začali lékaři 

společně s vědci hledat léky, které by byly schopny zneškodnit právě původce nemocí. 

V roce 1889 Paul Vuillemin jako první objevil tuto schopnost u živých 

mikroorganismů. K vývoji identifikace a stanovení počtu bakterií přispěl Robert Koch 

pomocí želatinových a agarových ploten. Avšak první antibiotikum, označované jako 

pyocyanasa, zpozoroval E. de Freudenreich. V tomto směru pokračovali 

Rudolf Emmerich a Oscar Loew, ale po aplikaci léku pacientům se pyocyanasa ukázala 

jako toxická (Levy, 2007). 

S antibiotiky je nedílně spojen skotský lékař Alexander Fleming, který objevil 

látku schopnou porušovat buněčnou stěnu bakterií a tím způsobit jejich smrt. Nazval ji 

lysozym. V roce 1928 si Fleming všiml zvláštního jevu na jedné z jeho Petriho misek. 

Kolonie bakterie rodu Staphylococcus byly usmrceny kontaminací plísní (Obrázek 1). 

Jeho přítel, mykolog Tom, pojmenoval tuto plíseň jako Penicillium notatum. Bližším 
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pozorováním zjistili, že dokáže zabránit růstu a množení bakterií. Nicméně se nedařilo 

penicilin (PNC) izolovat v čisté formě a v dostatečném množství. Až Howard Florey a 

Ernest Chain našli způsob izolace a dočistění PNC. Tímto objevem umožnili léčbu 

bakteriálních infekcí vojáků během druhé světové války. (Levy, 2007; Fabry, 

Ringgeren, 2001). 

Německý lékař Gerhard Domagk pro změnu zkoumal antibakteriální účinek 

syntetické molekuly Prontosilu, prvního sulfonamidového léčiva uvedeného na trh dříve 

než PNC. Tyto úspěchy odstartovaly hledání dalších antibakteriálních látek. Vstup řady 

firem farmaceutického průmyslu na trh přispěl k rychlému vývoji a výrobě dnes již 

známých skupin ATB. Tento průmysl přispěl nejen ke zvýšené spotřebě těchto léčiv ale 

i k růstu ekonomických nákladů. (Levy, 2007; Hanslianová,www.fnbrno.cz; Kolář, 

2000) 

 

 

Obrázek 1 – Penicillium notatum inhibující růst bakterie Staphylococcus 

(Zdroj: http://madeupinbritain.uk/Antibiotics) 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfonamide_(medicine)
http://www.fnbrno.cz/
http://madeupinbritain.uk/Antibiotics
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1.2 Současnost 

V dnešní době je vysoká spotřeba ATB nejen v humánní ale i ve veterinární 

nebo zemědělské oblasti spojena se vznikem a šířením antibiotické odolnosti bakterií. 

Tuto léčebnou krizi se snaží Česká republika a ostatní státy zlepšit zaváděním pravidel, 

která by měla snížit celkovou spotřebu ATB, nebo ji přinejmenším nezvyšovat. 

(Horanová, www.zrdaví.euro.cz) 

 

1.2.1 Antibiotická politika 

Za definici antibiotické politiky se považuje opatření, které má za cíl zvýšit 

kvalitu používání ATB. Snaží se, aby byla léčba účinná, bezpečná a nákladově efektivní 

s minimálním vzestupem rezistence. Dnes je právě vzrůstající mikrobiální rezistence 

celosvětovou hrozbou, protože se čím dál více ATB užívá nevhodně a díky tomu se 

pomalu ztrácí využití celé řady léčiv. (Jindrák, www. zdravi.euro.cz) 

 

1.2.1.1  Antibiotická politika ve světě 

Již po 2. světové válce, jako nástupce programu eradikace malárie, vzniklo ve 

Spojených státech amerických Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Tato 

organizace se dodnes zabývá infekčními onemocněními způsobenými rezistentními 

bakteriemi a podporuje vzdělávací aktivity pro občany. Obecně je jejím hlavním cílem 

ochrana veřejného zdraví. V roce 2013 zjistila, že 2 miliony Američanů se ročně potýká 

s infekcemi rezistentními na ATB a 90 tisíc nemocných zemře. To je dokonce více obětí 

než u AIDS. Je také zakládajícím členem Mezinárodní asociace národních institucí 

veřejného zdraví. K řešení tohoto problému přispívá řada organizací i institucí. Mezi 

nejznámější organizace patří WHO, se kterou Česká republika spolupracuje od roku 

2011. WHO již v roce 1977 vydala prohlášení, které by lékařům mělo pomoci při 

vybírání nejvhodnějších léků. Provedená studie ukázala, že ve státech akceptujících 

Model List Essential Drugs spotřeba ATB oproti neakceptujícím zemím klesla. Z obav 

ze zvyšující se rezistence patogenů vůči ATB uspořádala WHO konferenci, kde se 

dospělo k názoru, že rostoucí bakteriální rezistence je relevantní hrozbou na 

mezinárodní úrovni. Ke stejnému závěru došla i Evropská unie (EU). WHO postupně 

organizuje různé programy pro veřejnost a snaží se o zlepšení vztahu pacienta se 

zdravotnickými zařízeními. Dále vydala dokument Global Strategy for Containment of 

Antimicrobial Resistance, kde je označena bakteriální odolnost jako hlavní celosvětový 
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problém. EU, která spolupracuje s WHO, naléhá na členské státy, aby vypracovaly 

národní akční plán proti antimikrobní rezistenci. Také EU v roce 2006 zahájila program 

Antibiotic Stewardship, kterého se zúčastnilo 9 členských zemí EU – Rakousko, Itálie, 

Česká republika, Německo, Polsko, Belgie, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko. Podařilo 

se zhodnotit aktuální stav politiky, její slabé stránky a zajistit plány pro zlepšení 

aktuálního stavu, které budou platné ve všech členských zemích EU. (Jindrák, 

www.zdravi.euro.cz; www.who.int; www.nemocnicepribram.cz; Washingtonová, 2017) 

Nejnovější data o odolnosti bakterií shromažďuje Evropský systém pro 

sledování rezistence. Výsledky potvrzují, že počet pacientů, kteří jsou nakaženi těmito 

bakteriemi, stoupá. Proto Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, se kterým 

Česká republika od začátku spolupracuje, založilo Evropský antibiotický den. Ten se 

koná každý rok 18. listopadu a má informovat veřejnost o tomto problému a upozornit 

na rizika spojená s užíváním ATB. Mimo jiné se středisko zabývá hodnocením rizik 

spojených s výskytem infekčních chorob. (www.vfn.cz) 

Spolupráce mezi jednotlivými organizacemi má za cíl snížit výskyt bakteriální 

rezistence a tím omezit i léčebná rizika. Je zřejmé, že se ATB využívají v živočišné 

výrobě a v zemědělství, proto je zapotřebí, aby se stanovenými programy a dokumenty 

neřídili jen v humánní medicíně, ale i ve veterinární a zemědělské oblasti. (Jindrák, 

www.zdravi.euro.cz) 

1.2.1.2  Antibiotická politika v České republice 

K rapidnímu nárůstu rezistence některých původců infekčních onemocnění došlo 

v roce 2000. Tento závažný problém je nedílně spojen s nepřiměřeným a nesprávným 

užíváním ATB, což bylo poté potvrzeno i studií, která se zabývala hodnocením kvality 

předepisování těchto léků v uplynulých 10 letech. O rok později Rada EU vydala 

doporučení o užívání ATB a kontrole jejich rezistence. V roce 2007 Subkomise pro 

antibiotickou politiku České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) a 

Ministerstvo zdravotnictví zahájily hledání ideálního východiska, kterým se stal 

Národní antibiotický program (NAP) uzákoněný vládou ČR v roce 2009. Jeho cílem je 

zajistit dostupnost, účinnost a bezpečnost antibiotické léčby. Toho je dosaženo pomocí 

činností NAP, mezi které patří: sledování a analýza antibiotické rezistence, informovaní 

veřejnosti, podpora vědy, výzkumu nebo spolupráce s WHO. Však za základní princip 

celého programu se uvádí Mezisektorový koordinační mechanismus se záměrem 

především zajistit vzájemnou spolupráci mezi humánním a veterinárním zdravotnictvím 

http://www.zdravi.euro.cz/
http://www.who.int/
http://www.nemocnicepribram.cz/
http://www.vfn.cz/
http://www.zdravi.euro.cz/
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a subjekty kterými jsou např. státní správa, státní zdravotnické instituce, vzdělávací a 

vědecké instituce nebo profesní organizace jako je ČSL JEP nebo Česká lékárnická 

komora (dále jen ČLnK). ČLnK vznikla roku 1991 a o 6 let později se stala členem 

Evropského svazu lékárníků. Její prioritou je zajištění dostupnosti léčiv a lékárenské 

péče. Důležitá je i informovanost široké veřejnosti ohledně ATB a jejich užívání. Proto 

se každoročně 18. listopadu koná ve zdravotnických zařízeních Evropský antibiotický 

den, který má připomenout a informovat populaci o zodpovědném zacházení s těmito 

léčivy. (Jindrák, www.zdravi.euro.cz; www.sukl.cz; www.lekarnici.cz) 

Organizační struktura NAP se na národní, krajské a lokální úrovní skládá ze 

složek, které mají řídící, koordinační a výkonnou funkci. Za dozor nad činností NAP je 

zodpovědná Centrální koordinační skupina, která se Subkomisí pro antibiotickou 

politiku definují a vytvářejí zásady NAP. Pro správní a organizační podporu, spojení 

mezi jednotkami NAP nebo pro přehled antibiotických středisek byl založen Sekretariát 

Národního antibiotického programu. Nad koordinacemi aktivit NAP na krajské úrovni 

dohlíží Regionální koordinační skupina. Na lokální úrovni pracují Antibiotická 

střediska, která jsou zdatnou strukturou NAP, monitorují zásady správné antibiotické 

praxe a tvoří nebo aktualizují postupy pro užívání ATB. Národní referenční laboratoř 

pro antibiotika poskytuje informace pro formulaci NAP a vykonává referenční a 

metodickou funkci. (Jindrák, www.tribune.cz; http://www.cls.cz; Věstník MZ ČR) 

Hlavním důvodem, proč mít vlastní antibiotickou politiku, je vzestup rezistence 

infekčních původců ale i následek tohoto problému. Zvyšuje se mortalita i morbidita a 

celkově se léčba stává obtížnou nejen ze zdravotního hlediska, ale i z hlediska 

ekonomického. (Kuklík, 2007; http://www.cls.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdravi.euro.cz/
http://www.sukl.cz/
http://www.tribune.cz/
http://www.cls.cz/
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2. BAKTERIE 

Bakterie jsou malé jednobuněčné organismy pozorovatelné pouze pod 

mikroskopem. Rozeznáváme tvary kulaté (koky), tyčinkovité (tyčky) nebo různé spirály 

a vláknité formy (Obrázek 2). Genetickou informaci mají uloženou v jádře, které není 

ohraničeno membránou. Ribozomy, na kterých probíhá syntéza proteinů, jsou složeny 

z malé (1 RNA složena z 16S a 21 molekul bílkovin označovaných S1 – S21) a velké 

(2 RNA z 23S a 5S, 34 molekul bílkovin označených 1L – 34L) podjednotky. Kruhové 

chromozomy neboli plazmidy si bakterie mohou mezi sebou předávat a změnit tak svoje 

vlastnosti. Nejčastěji se jedná o geny týkající se tvorby toxinů, enzymů nebo rezistence. 

Povrch buňky je chráněn buněčnou stěnou, která se liší u G+ a G- bakterií. Stěna 

G+ bakterií obsahuje peptidoglykan, který může být protkán teichoovou kyselinou i 

vrstvou polysacharidů (Obrázek 3). U G- baterií je peptidoglykan obklopen lipoproteiny 

a lipopolysacharidy (Obrázek 3). Důležitou složkou na povrchu mohou být bičíky 

sloužící k pohybu buňky a fimbrie potřebné k přilnutí a průchodu sliznicí. Některé 

bakterie mají na povrchu ještě pouzdro z polysacharidů, které zvyšuje odolnost buňky a 

ochraňuje ji před fagocytózou. Bakterie rozdělujeme podle spotřeby kyslíku na základní 

klasifikaci na – aerobní, anaerobní a fakultativně anaerobní. Aerobní jsou závislé na 

kyslíku a anaerobní rostou bez jeho přítomnosti. Fakultativně anaerobní bakterie jsou 

schopné oxidativního i fermentativního metabolismu, kyslík tedy nutně nepotřebují, ale 

v jeho přítomnosti se jim daří lépe. (Zicháček, 2014) 

 

 

 Obrázek 2 - Tvary bakterií 

(Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/21) 
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Obrázek 3 - Buněčná stěna G+ a G- bakterií 

(Zdroj: https://slideplayer.cz/slide/4082718/) 
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3. CHARAKTERISTIKA ANTIBIOTIK 

3.1 Rozdělení 

V současné době jsou ATB velice heterogenní skupinou a je tedy složité vytvořit 

jednoduchou a univerzální klasifikaci. Existují ATB lišící se chemickou strukturou, 

léčebným využitím nebo biologickým původem. Antibiotika se v jednotlivých 

skupinách podobají mechanismem účinku i antimikrobiálním spektrem. Nejvíce 

používanou klasifikací je dělení podle chemické struktury, která charakterizuje základní 

vlastnosti jednotlivých ATB. Avšak pro klinické využití je vhodnější dělení podle 

antimikrobiálního spektra, které na rozdíl od chemické klasifikace poskytuje dostatečné 

informace o účincích ATB. (Lincová et al, 2007; Hynie, 2001)  

3.1.1 Dělení dle spektra účinku 

Většina ATB, které se využívají v běžné lékařské praxi, se dělí podle šíře 

antimikrobiálního spektra. Úzkospektrá ATB jsou používána jako lék volby v racionální 

terapii a působí proti vybraným druhům bakterií. Rozšířenější skupinou, která je 

základem empirické terapie, jsou léčiva s rozšířeným nebo širokým spektrem účinku 

působící proti celé řadě různých patogenů. Avšak i některá širokospektrá ATB mohou 

být předepsána přednostně. Jedná se o případy onemocnění způsobené bakteriemi, které 

se těžko léčí – rezistentní stafylokoky a pseudomonády. (Votava, 2005) 

3.1.2 Dělení dle typu účinku 

Podle typu účinku rozlišujeme v praxi baktericidní a bakteriostatická ATB. Léky 

založené na baktericidním principu mikroba rychle usmrcují, většinou do 48 hodin. 

Proto se jim dává přednost u pacientů se závažnými stavy a sníženou imunitou. K této 

skupině ATB patří β-laktamy, chinolony, polypeptidy, glykopeptidy. Bakteriostatický 

účinek, který mají tetracykliny, chloramfenikol, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy, 

se objeví po 3 – 4 dnech od začátku léčby a růst mikroba zastaví či zpomalí. Odstranění 

patogenů také závisí na odolnosti hostitele a je tedy možné, že po vysazení ATB se 

mohou mikrobi opět začít množit. Rozdíl mezi těmito antibakteriálními účinky záleží na 

druhu patogenu, léku a velice důležité je zhodnocení terapeutické koncentrace. A to 

proto, že skoro každé ATB může působit bakteriocidně, ale až při koncentracích, které 

jsou pro pacienta toxické. S tím souvisejí laboratorní hodnoty, které utvářejí představu o 

účinku ATB na daného mikroba. Jsou to minimální inhibiční koncentrace a minimální 
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baktericidní koncentrace, jejichž význam je popsán u farmakodynamiky v kapitole 3.5. 

(Skácelová, www.ucebna.net) 

3.1.3 Dělení dle chemické struktury 

Mezi základní antibiotika patří β-laktamy, aminoglykosidy, amfenikoly, 

chinolony, tetracykliny, sulfonamidy, glykopeptidy, makrolidy, polypeptidy, 

linkosamidy a nitroimidazoly (Tabulka 1). 

3.1.3.1  β-laktamová antibiotika 

β-laktamy jsou velikou skupinou zahrnující peniciliny, cefalosporiny, 

monobaktamy, karbapenemy, zvláštní skupinu tvoří inhibitory β-laktamas (Obrázek 4). 

Základ těchto ATB tvoří β-laktamový kruh skládající se ze tří atomů uhlíku, jednoho 

atomu dusíku a dalšího připojeného kruhu, který je charakteristický vždy pro danou 

podtřídu. Schopnost usmrtit bakterie spočívá v účinku na jejich buněčnou stěnu, kdy 

zastavují její syntézu. Jelikož ATB působí jen ve fázi růstu této stěny, je žádoucí zahájit 

léčbu co nejdříve. β-laktamy jsou pro lidský organismus netoxické, ale mnohdy se 

vyskytují vedlejší účinky, mezi kterými dominují alergické reakce. Ty se mohou 

projevovat lehkou kopřivkou, ale i životem ohrožujícím anafylaktickým šokem. Při 

léčbě těmito ATB se také často setkáváme s bakteriemi, které jsou již na tuto skupinu 

rezistentní. Nejčastějším typem této odolnosti je získaná schopnost bakterií tvořit 

enzymy β-laktamasy, které rozruší β-laktamový kruh a tím ATB ztrácejí svou 

baktericidní schopnost. Pro svůj krátký postantibiotický efekt musejí být dávkovány 

v kratších intervalech a jsou relativně rychle vylučovány močí. (Votava, 2005; 

Skácelová, www.ucebna.net) 

Peniciliny 

Peniciliny patří mezi nejdéle používaná ATB s vysokou účinností a s téměř 

žádnou toxicitou, proto se mohou využívat i u těhotných žen. Výchozí strukturu tvoří 

kyselina 6-aminopenicilanová, v jejíž molekule je β-laktamový kruh kondenzován 

s thiazolidinovým kruhem, který je pětičlenný. Díky biochemickým substitucím tohoto 

meziproduktu jsou peniciliny rozmanitou skupinou lišící se spektrem účinku. Mezi 

základní peniciliny se řadí benzylpenicilin, prokain benzylpenicilin a 

fenoxymethylpenicilin. Liší se farmakokinetikou, která má vliv na dobu působení a 

rychlost nástupu účinku. K těm, které jsou schopné odolat β-laktamasám bakterie 

http://www.ucebna.net/
http://www.ucebna.net/
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Staphylococcus aureus, se řadí oxacilin a v zahraničí používaný meticilin. Nejčastěji 

podávanými širokospektrými ATB jsou ampicilin a amoxicilin řadící se mezi 

aminopeniciliny. Mezi další širokospektré peniciliny patří karboxypeniciliny, k těm se 

řadí tikarcilin. U nás je tikarcilin k dostání v kombinaci s kyselinou klavulanovou a je 

účinný i proti některým rezistentním nemocničním kmenům. Poslední skupinou 

širokospektrých penicilinů jsou ureidopeniciliny zastoupené piperacilinem. (Votava, 

2001) 

Cefalosporiny 

Kyselina 7-aminocefalosporanová tvoří základ těchto ATB. Na β-laktamový 

kruh je v molekule přikondenzován dihydrothiazinový kruh s atomem síry. Jsou 

alternativou u pacientů s přecitlivělostí na peniciliny, oproti kterým mají širší spektrum 

účinku díky větší odolnosti vůči β-laktamasám. Podle spektra účinku či rezistence na 

β-laktamasy se cefalosporiny rozdělují do 5 generací. Cefadroxil a cefazolin jsou 

zástupci 1. generace, dobře účinkují proti grampozitivním (G+) kokům, hlavně proti 

streptokokům a stafylokokům. Cefalosporiny 2. generace mají ve srovnání s předchozí 

generací spektrum širší vč. gramnegativních (G-) koků a anaerobů. K zástupcům se řadí 

cefprozil a cefuroxim. U 3. generace klesá účinnost na G+ bakterie, ale rázně stoupá 

vůči G- mikroorganismům. Někteří zástupci jako ceftazidim nebo cefoperazon jsou 

účinní v léčbě proti pseudomonádám. Odolnost vůči β-laktamasám je sice vyšší než u 

předcházejících generací, ale odolnost bakterií se zvyšuje prostřednictvím tvorby 

širokospektrých β-laktamas. Z tohoto důvodu by měla být tato ATB užívána 

v kombinaci s jinými ATB. Zástupci 4. generace jsou cefepim, cefpirom. Cefalosporiny 

této generace účinkují jak na G+ bakterie tak i na G-. Rychle pronikají buněčnou stěnou 

a jsou rezistentní vůči β-laktamasám. Indikací k jejich užití jsou vážné stavy jako je 

sepse, močové či nitrobřišní infekce. Cefalosporiny 5. generace jsou účinné jak proti 

G+ tak i G- bakteriím včetně meticilin rezistentní bakterie Staphylococcus aureus 

(MRSA). K této nově vzniklé generaci patří ceftobiprol, používající se k léčbě 

nozokomiálních pneumonií, nebo ceftolozan v kombinaci inhibitorem β-laktamas 

k léčbě infekcí močových cest. (Jedličková, 2009; www.prolekaře.cz) 

 

 

 

http://www.prolekaře.cz/
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Karbapenemy 

Jedná se o širokospektrá, synteticky připravená léčiva, která se vyznačující 

nízkou toxicitou a vysokou účinností. Jsou stabilní vůči β-laktamasám a působí proti 

G+ i G- bakteriím. Využívají se spíše jako rezervní léčiva k léčbě těžkých 

nozokomiálních infekcí způsobených např. rezistentními kmeny Klebsiella pneumoniae. 

V České republice jsou dostupní 4 zástupci této skupiny a to imipenem, meropenem, 

ertapenem a doripenem. K nežádoucím účinkům, které se vyskytují vzácně, patří 

anafylaktická reakce a při vyšším dávkování křeče a nevolnost. (Suchopár et al. 

www.remedia.cz; Beneš, www. klinickafarmakologie.cz)  

Monobaktamy 

Jediným zástupcem této skupiny je aztreonam. Působí pouze proti G- bakteriím 

a je odolný vůči β-laktamasám. Slouží jako rezervní ATB u infekcí, které se nedají léčit 

aminoglykosidy nebo chinolony. Podává se výhradně intravenózně, jelikož se 

z gastrointestinálního traktu (GIT) dostatečně nevstřebává. (Rozsypal, 2015) 

Inhibitory β-laktamas 

Vlastní antimikrobní účinek inhibitorů β-laktamas je téměř bezvýznamný, pouze 

potencují efekt ATB méně stabilních k β-laktamase. Inaktivují β-laktamasy vazbou na 

jejich aktivní centra a umožní tak ATB působit proti bakteriím, které produkují tyto 

enzymy. K této skupině se řadí kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam, 

avibaktam, relebaktam. Sulbaktam má jako jediný z inhibitorů prokázaný slabý 

antibakteriální efekt proti acinetobakterům, který je však klinicky bezvýznamný. 

Nejběžnější je kombinace s aminopeniciliny a cefalosporiny. Amoxicilin s kyselinou 

klavulanovou (Co-amoxicilin) působí na sepsi nebo gynekologické infekce. Podobné 

spektrum má i léčivo sultamicilin vznikající kombinací ampicilinu se sulbaktamem 

(Co-ampicilin). I když nebyly ani u jednoho přípravku prokázány toxické účinky ani 

negativní působení na těhotné ženy a děti, kyselina klavulanová může při překročení 

dávky 1 g/den vyvolávat obtíže GIT. (Votava, 2010; Beneš, www.zdravi.euro.cz) 

http://www.remedia.cz/
http://www.zdravi.euro.cz/
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Obrázek 4 - Struktura β-laktamových antibiotik 

(Zdroj: Beneš, 2015– upraveno) 

3.1.3.2  Aminoglykosidy 

Tato skupina ATB usmrcuje zejména G- bakterie tím, že tlumí jejich 

proteosyntézu. Jejich baktericidní efekt je silný a rychlý a následuje po něm dlouhý 

postantibiotický efekt zabraňující růstu bakterií i při nízkých koncentracích. Kombinací 

s β-laktamy se spektrum účinku rozšíří a působí i proti psudomonádovým nebo 

enterokokovým infekcím. Sktrukturu tvoří přinejmenším jeden aminocukr obsažený 

v trisacharidech. Jelikož se nevstřebávají z GIT, musejí být podávány parentálně 

(např. intravenózně). Neznámější ATB je streptomycin (Obrázek 5) využívaný k léčbě 

tuberkulózy (historicky první antituberkulotikum). Dále gentamicin k léčbě sepsí nebo 

kanamycin či tobramycin k lokálnímu použití. Toxicita je poměrně veliká. Její míra 

závisí na plazmatické koncentraci ATB, délce léčby a projevuje se ototoxicitou (může 

způsobit až hluchotu) nebo nefrotoxicitou (hlavně renální tubuly). Proto se často sleduje 

léčba u pacientů s poruchami ledvin. Tento toxický účinek lze snížit pomocí 

postantibiotického efektu, díky kterému se mohou ATB podávat v delších intervalech. 
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Avšak tento postup je vhodný pouze pokud pacientovy ledviny obsahují dostatečný 

počet funkčních nefronů. (Hejzlar, 1992; Martínková, 2007) 

 

 

Obrázek 5 - Struktura streptomycinu 

(Zdroj: https://www.researchgate.net/figure/Streptomycin-structure_fig7_266202548) 

3.1.3.3  Amfenikoly 

Z amfenikolů se k léčbě používá pouze jediný zástupce a to chloramfenikol. 

Toto širokospektré ATB s bakteriostatickým účinkem je schopné narušit tvorbu 

bílkovin. Výborně se vstřebává z GIT a proniká hematoencefalickou bariérou. Proto se 

využívá k léčbě abscesů mozku a slouží jako záložní ATB při hnisavé meningitidě a je 

součástí lokálních přípravků. Metabolizován je v játrech a ledvinami vylučován. Vliv 

má i na kostní dřeň, kde se projevuje útlumem krvetvorby nebo aplastickou anemií. 

(Rozsypal, 2015; Štefánek, www.stefajir.cz) 

3.1.3.4  Chinolony 

Tato širokospektrá ATB poškozují bakteriální DNA inhibicí topoisomerasy. 

Vycházejí ze struktury 4-chinolonu, který má ideální antibakteriální 

aktivitu (Obrázek 6). V současnosti rozlišujeme fluorochinolony obsahující ve své 

molekule atom fluoru a nefluorované chinolony. Podle farmakologických vlastností a 

spektra účinku jsou rozděleny na čtyři generace. Mezi nejznámější zástupce první 

skupiny patří kyselina oxolinová a nalidixová, jejichž použití je dnes omezené. 

Fluorochinolony mají oproti první skupině lepší spektrum účinku a vysokou 

biologickou dostupnost. K hlavním zástupcům jsou řazeny ofloxacin, ciprofloxacin či 

levofloxacin. Jedná se o ATB, u kterých se často projevují svalové a kosterní nežádoucí 

účinky ve formě otoků kloubů či zánětů šlach. I když fluorochinolony patří k nejčastěji 

http://www.stefajir.cz/
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předepisovaným lékům, jejich užívání se nedoporučuje. Fluorid je označován jako 

neurotoxin, léčivo pronikne přes hematoencefalickou bariéru a může vážně poškodit 

centrální nervový systém. V poslední době se již podařilo dostat na trh léčiva, které 

obsahují jinou molekulu než atom fluoru. K těmto produktům snižujícím nežádoucí 

účinky patří geronoxacin nebo nemonoxacin. Přesto vyšlo doporučení, že by se 

chinolony měly používat pouze na léčbu závažných infekcí. (Skřičková, 

www.tribune.cz; Marek, 2010) 

 

Obrázek 6 - Struktura chinolonů 

(Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-Quinolone.svg – upraveno) 

3.1.3.5  Tetracyklinová antibiotika 

Tetracykliny jsou složeny ze čtyř šestičlenných kondenzovaných cyklů 

(Obrázek 7) a působí na patogeny bakteriostatickým efektem. Mechanismus účinku je 

postaven na vazbě s ribozomální podjednotkou a tím je narušena proteosyntéza. Řadí se 

mezi širokospektrá ATB působící proti G+ i G- bakteriím. V praxi se využívá 

doxycyklin, minocyklin a novější tigecyklin. Hlavními indikacemi jsou infekce 

močových a pohlavních cest. Dnes se však kvůli značnému nadužívání vyskytuje 

spousta rezistentních kmenů, zvláště stafylokoky. Celkem dobře se vstřebávají z GIT a 

toxicita je relativně nízká. Avšak při dlouhém užívání v období vývoje zubních tkání 

způsobují zbarvení zubů, poruchami mineralizace poškozují sklovinu a také se mohou 

ukládat do kostí, obzvlášť do růstových chrupavek. Tyto vedlejší účinky jsou 

nebezpečné hlavně u dětí, proto je užívání těchto léků kontraindikováno i u těhotných a 

kojících žen. (Votava, 2010; Hejznar, 1985; Göpfertová et al. 1999) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-Quinolone.svg
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Obrázek 7 - Struktura tetracyklinů 

(Zdroj: Douša, http://hplc1.sweb.cz/Vet/ch_tc.htm) 

  

3.1.3.6  Sulfonamidy 

Sulfonamidy zastavují růst bakterií tím, že inhibují syntézu kyseliny 

tetrahydrolistové, která je nezbytná pro jejich množení. Avšak tento efekt působí jen na 

bakterie, které jsou na kyselině listové závislé. Ostatní mikroorganismy jsou vůči těmto 

ATB rezistentní. Většinou jsou podávána perorální cestou pro rychlé vstřebání z GIT. 

Z těla jsou kompletně vylučována močí. Vedlejší účinky jsou mírné a k přerušení léčby 

nedochází, ale i přesto je nutné každou terapii sledovat. Dnes se uplatňuje spíše 

synergický vliv s pyrimidiny, který využívá podobný mechanismus, tzv. duální blokádu. 

Přesněji se jedná o kombinaci sulfamethoxazolu s trimetoprimem nazývanou 

kotrimoxazol. Tento přípravek se podává při infekci močových cest, salmonelóze nebo 

při terapii pacientům se syndromem získaného imunitního selhání. Jsou kombinovány 

s jinými ATB, kdy tento postup zvyšuje jejich účinek a snižuje riziko vzniku rezistence. 

(Lüllmann et al. 2004; Votava, 2010) 

3.1.3.7  Glykopeptidová antibiotika 

Tato baktericidní ATB potlačují syntézu buněčné stěny G+ bakterií. Jejich 

molekula je složená z peptidu, který obsahuje navázanou molekulu cukru. Z trávicího 

traktu se nevstřebávají, proto se podávají intravenózně. Způsobují neurotoxicitu a 

jelikož jsou vylučovány močí, často způsobují i nefrotoxicitu. Proto je zapotřebí snížit 

jejich dávku při poruchách ledvin. K zástupcům, kteří reprezentují tuto skupinu, patří 

vankomycin a teikoplanin. Využívají se jako rezervní léčiva k léčbě sepsí, 

endokarditidy nebo infekcí způsobených oxacilin/meticilin rezistentními kmeny. 

V České republice se již potýkáme s enterokoky odolnými na vankomycin (VRE). A 
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v zahraničí se vyskytuje Staphylococcus aureus, který má sníženou odolnost vůči těmto 

ATB (GISA). (Rozsypal, www.1lf1.cuni.cz; Martínková, 2007) 

Na trhu jsou i nové molekuly glykopeptidů, které mají lepší antimikrobiální 

aktivitu, tzv. lipoglykopeptidy. Modifikace spočívá v tom, že na heptapeptidové jádro, 

které je společně pro všechny glykopeptidy, je navázán lipofilní postranní řetězec. Mají 

tak delší poločas rozpadu a zvýšenou aktivitu proti G+ kokům. Díky těmto vlastnostem 

slibují dalbavancin, oritavancin a televancin léčbu infekcí způsobených rezistentními 

patogeny. Všichni tři zástupci jsou účinní proti VRE, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis. Oritavancin je účinný proti Staphylooccus aureus se 

sníženou citlivostí (VISA) i rezistencí (VRSA) k vankomycinu. Zato dalbavacin a 

telavancin jsou proti VRSA méně účinné. (Zhanel et al. 2010)  

3.1.3.8  Makrolidy 

Makrolidová antibiotika se skládají z makrocyklického laktonového kruhu, na 

kterém jsou cukernou vazbou připojeny dva aminocukry. Jednotlivé skupiny se liší 

velikostí tohoto kruhu, který se skládá z 14 – 16 atomů, a druhem cukru. 

Bakteriostatický účinek je založen na inhibici proteosyntézy G+ i G- mikrobů. Jelikož 

má stejné spektrum účinku jako PNC, dá se použít i jako alternativní cesta u 

přecitlivělosti na β-laktamová antibiotika nebo při bakteriální rezistenci. K 1. skupině 

zařazujeme erytromycin (Obrázek 8). Jedná se o nejstaršího zástupce využívajícího se 

k léčbě chlamydiových infekcí nebo mykoplazmových pneumonií. Často se však při 

užívání vyskytuje zvracení. Makrolidy 2. skupiny jsou roxitromycin, azitromycin, 

klaritromycin. Nově používaný telitromycin je derivát erytromycinu a patří do skupiny 

ketolidy. Tato nová třída ATB se využívá k léčbě zánětů dýchacích cest, kde je 

bakteriální původce rezistentní vůči makrolidům. (Simon et al. 1998; Lochmann, 1999; 

Adámková, 2016) 

 

 

http://www.1lf1.cuni.cz/
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Obrázek 8 - Struktura erytromycinu 

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Erythromycin) 

3.1.3.9 Polypeptidová antibiotika 

Tato ATB mají charakter cyklických peptidů (Obrázek 9). Spektrum účinku 

záleží na počtu volných -NH2 skupin. Čím je počet vyšší, tím jsou polypeptidy 

baktericidně účinnější proti G- bakteriím. Pacientovi se podávají injekční formou a 

vyznačují se nefrotoxicitou i neurotoxicitou. Kolistin a polymyxin B patří mezi 

nejznámější zástupce. Vazbou na buněčnou membránu mění její strukturu a výsledná 

absorpce vody vede ke smrti buňky. Další zástupce je bacitracin, který inhibuje tvorbu 

buněčné stěny a působí proti gramnegativním bakteriím. V poslední době se používá 

lokálně ve formě Framykoinu. (Rozsypal, www1.lf1.cuni.cz; Prucek, 

www.chemikalie.upol.cz) 

 

Obrázek 9 - Struktura kolistinu 

(Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Colistin) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Erythromycin
https://en.wikipedia.org/wiki/Colistin
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3.1.3.10 Nitroimidazoly 

Jejich mechanismus účinku se zakládá na principu porušení mikrobiální kyseliny 

deoxyribonukleové (DNA). Tvoří skupinu heterocyklických látek s kruhem, který je 

pětičlenný. K léčbě se využívá metronidazol, který vykazuje disulfiramový efekt – v 

kombinaci s alkoholem může vyvolat nevolnost a zvracení, podmíněné inhibicí 

alkoholdehydrogenasy. Další nežádoucí účinky jsou závislé na délce léčby, která 

s vysokými dávkami může způsobit centrální poruchy projevující se závratěmi, 

poruchami vědomí a podobně. Jelikož se prokázal karcinogenní vliv u zvířat, pro 

bezpečnost plodu se nedoporučuje ATB podávat těhotným ženám. (Simon et al. 1998) 

3.1.3.11  Nitrofurany 

Mechanismus těchto ATB stále není zcela objasněn. Pravděpodobně je založen 

na inhibici bakteriálních enzymů nebo interferenci s jejich DNA. Nitrofurany se 

podávají k léčbě a profylaxi močových cest i vaginálních infekcí. K zástupcům se řadí 

nitrofurantoin, furazolidon, nifuratel. Užívají se perorálně nejlépe s jídlem a eliminují se 

ledvinami. Nežádoucí účinky se často projevují obtížemi GIT, kožními reakcemi, 

polyneuropatií nebo vzácně hemolytickou anémií. (Votava. 2010; Lullmann, 2012) 

3.1.3.12 Linkosamidy  

Mechanismus účinku těchto ATB je založen na inhibici proteosyntézy 

s bakteriostatickým efektem. Snadno pronikají do kostí i tkání a mnohdy se využívají 

k léčbě stafylokokových osteomyelitid. I přesto, že jsou linkosamidy málo toxické, 

mohou způsobit ulcerózní kolitidu. Původ toho problému je toxin produkovaný 

přemnoženou bakterií Clostridium difficile, která je na tato ATB necitlivá. K zástupcům 

řadíme klindamycin a linkomycin, který se v praxi moc nevyužívá pro jeho nižší účinek. 

(Ryšáková, 2000; Rozsypal, 2015) 

 

3.1.3.13 Ansamyciny 

Tato baktericidní skupina ATB inhibující DNA dependentní RNA polymerasu 

má největší efekt proti mykobakteriím. Léčiva rifampicin nebo rifabutin, podávaná 

v kombinaci s jinými ATB, jsou používána k léčbě mykobakteriálních infekcí 

(M. tuberculosis, M. leprae). Neškodným nežádoucím účinkem je zbarvení potu, slin, 

moči i slz do oranžova. Rifampicin, který je transportován především pomocí albuminu, 

je induktorem jaterního cytochromu P450. Důsledkem toho je zvýšený metabolismus 
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mnoha léčiv, který může vést ke snížení jejich hladin a mohou tak být méně či zcela 

neúčinná. (Martínková, 2007; Acocella, 2012) 

 

Tabulka 1 - Přehled některých zástupců antibiotik 

Skupina Podskupina Zástupci 

β-laktamy 

peniciliny 

úzkospektrá 
základní 

benzylpenicilin, 

prokain penicilin 

antistafylokokové oxacilin, meticilin 

širokospektrá 

amino-PNC 
ampicilin, 

amoxicilin 

karboxy-PNC tikarcilin 

acylureido-PNC piperacilin 

inhibitory 

β-laktamas 
 

k. klavulanová co-amoxicilin 

sulbaktam co-ampicilin 

tazobaktam co-piperacilin 

cefalosporiny 

I. generace   
cefadroxil, 

cefazolin 

II. generace   
cefprozil, 

cefuroxim 

III. generace   
ceftazidim, 

cefoperazon 

IV. generace   cefepim, cefpirom 

V. generace   
ceftobiprol, 

ceftolozan 

karbapenemy     
imipenem, 

meropenem 

monobaktamy     aztreonam 

Aminoglykosidy       
streptomycin, 

gentamicin 

Amfenikoly       chloramfenikol 

Chinolony       
ofloxacin, 

geronoxacin 

Tetracykliny       
doxycyklin, 

minocyklin 

Sulfonamidy       kotrimoxazol 

Glykopeptidy       
vankomycin, 

teikoplanin 

Makrolidy 

  I. generace   erytromycin 

  II. generace   
roxitromycin, 

azitromycin 
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Polypeptidy       
kolistin, 

bacitracin 

Nitroimidazoly       
ornidazol, 

metronidazol 

Nitrofurany       
nitrofurantoin, 

furazolidon 

Linkosamidy       
klindamycin, 

linkomycin 

Ansamyciny       
rifampicin, 

rifabutin 

 
(Zdroj: Beneš, 2018 – upraveno) 

 

3.1.4 Podle mechanismu účinku 

Antibiotika se podle různých mechanismů rozdělují do 5 skupin (Tabulka 2, 

Obrázek 10). 

Tabulka 2 - Rozdělení antibiotik dle mechanismu účinku 

Mechanismus účinku Antibiotikum 

Inhibitory syntézy buněčné stěny β-laktamy, vankomycin, bacitracin 

Inhibitory syntézy nukleových kyselin chinolony, rifampicin 

Inhibitory cytoplazmatické membrány polyeny, polymyxiny 

Inhibitory syntézy proteinů aminoglykosidy, makrolidy, tetracykliny 

Inhibitory syntézy kyseliny listové trimetoprim, sulfonamidy 

(Zdroj: Lincová, 2007 - upraveno) 

3.1.4.1  Inhibitory syntézy buněčné stěny 

Buňka bakterie má na svém povrchu buněčnou stěnu složenou z peptidoglykanu, 

která ochraňuje buněčnou membránu před vnějšími vlivy. Inhibicí syntézy 

peptidoglykanu není bakterie schopna tvořit stabilní stěnu a hroutí se. Buněčná stěna se 

u lidských buněk nevyskytuje, proto jsou tato ATB selektivní a působí pouze na 

bakterie. K léčivům majícím tento baktericidní efekt patří β-laktamy a glykopeptidy. 

(Röcken et al. 2018) 
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3.1.4.2  Inhibitory syntézy nukleových kyselin 

Inhibicí syntézy DNA nebo ribonukleové kyseliny (RNA) buňka nedokáže 

předat genetickou informaci nové buňce ani vytvářet bílkoviny. Tato strategie ATB je 

tedy skvělou cestou, jak bakterie usmrtit. Léky, které působí na topoisomerasu II či IV a 

tím inhibují replikaci DNA, jsou chinolony. Rifamyciny působí na RNA polymerasu a 

tím zabraňují transkripci DNA na RNA. (Němec et al. 2015; Mayer, 

www.microbiologybook.org) 

3.1.4.3  Inhibitory funkce cytoplazmatické membrány 

Cytoplazmatická membrána chrání buňku před vnějšími vlivy a umožňuje 

aktivní transport iontů a dalších látek. Je složená z dvouvrstvy fosfolipidů, kterou 

pronikají proteiny a glykoproteiny. Antibiotika této skupiny působí na strukturu 

membrány. Její porušená integrita naruší iontovou rovnováhu, ionty unikají a bakterie 

zahyne. (www.courses.lumenlearning.com) 

3.1.4.4  Inhibitory syntézy proteinů 

Inhibitory působící tímto mechanismem účinkují na úrovni ribozomů. Mohou 

zabránit syntéze ve stadiích translace, nebo se přímo vázat na podjednotky ribozomů. 

Antibiotika využívají k zabíjení bakterie rozdílnou strukturu těchto cílových míst, kdy 

prokaryotická buňka obsahuje ribozomy 70S, ale eukaryotická buňka obsahuje 80S. 

(Downey, www.ceufast.com) 

3.1.4.5  Inhibitory syntézy kyseliny listové 

Bakterie jsou schopné, narozdíl od člověka, syntézy kyseliny listové. Ke správné 

syntéze je potřebná p-aminobenzoová kyselina sloužící jako růstový faktor, kterou 

bakterie zabudovávají do kyseliny dihydrolistové (DHL). Následnou redukcí je DHL 

přeměněna na kyselinu tetrahydrolistovou (THL). Ta slouží jako koenzym k syntéze 

purinů a tymidinu. Tyto látky tvoří základ DNA i RNA a jsou nezbytné při růstu a 

dělení buněk. Antibiotika, která narušují syntézu kyseliny listové, se vážou na cílová 

místa DHL namísto p-aminobenzoové kyseliny a tím syntézu DHL inhibují. Následek 

tohoto zásahu je nedostatek THL, a tudíž snížení množství purinů a tymidinu. Tento 

proces má bakteriostatický účinek. (Lüllmann et al. 2012) 

http://www.microbiologybook.org/
http://www.courses.lumenlearning.com/
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Obrázek 10 - Mechanismus účinku antibiotik na buňku 

(Zdroj: http://docplayer.cz/21351302-M-i-k-r-o-b-i-o-m-antibiotika-probiotika-a-prebiotikav-bezne-

lekarenske-praxi-zari-2015.html) 

3.2 Nová antibiotika v praxi 

Díky rostoucí rezistenci na aktuálně používaná ATB se farmaceutické 

společnosti snaží najít nové AML, které by nahradily ty již neúčinné. Nicméně objev 

těchto léků je jak finančně, tak po laboratorní stránce obtížný. Dnes se tomuto problému 

věnuje pouze 4 z 18 farmaceutických společností. Nová ATB mohou vznikat 

pozměněním již známé struktury účinného ATB, kombinací dvou ATB nebo 

vytvořením nové látky. Od roku 2000 se sice podařilo registrovat 30 nových AML, ale 

většina je chemickou strukturou odvozena již od předtím používaného ATB 

(Tabulka 3). Nových tříd bylo objeveno pouze pět: oxazolidinony, lipopeptidy, 

pleuromutiliny, tiacumiciny a diarylchinoliny. Avšak objevená ATB jsou více účinná 

proti G+ kmenům. (Součková et al. 2016) 

3.2.1 Oxazolidinony 

I když byla tato ATB popsána již v 70. letech minulého století, první 

registrovaný zástupce byl dostupný až v roce 2000 v USA. Jejich bakteriostatický efekt 

spočívá, ve srovnání s ostatními ATB, v inhibici proteosyntézy již na jejím začátku. 

K registrovaným zástupcům patří linezolid. Využití nachází v léčbě nemocničních 
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infekcí kůže či stafylokokových a streptokokových pneumonií. (Beneš, 2009, 

Shinabarger et al. 1997) 

3.2.2 Lipopeptidy 

V roce 2006 byl v České republice registrován zástupce cyklických lipopeptidů – 

daptomycin. Jeho účinek se zakládá na vazbě na cytoplazmatickou membránu a tím 

naruší její funkci a základní procesy v buňce. Používá se k léčbě infekcí kůže či 

měkkých tkání způsobených G+ bakteriemi, na které působí baktericidně. Díky 

postantibiotickému efektu se lék užívá pouze jednou za den. (Marešová et al. 2011) 

3.2.3 Pleuromutiliny 

Pleuromutiliny a jejich zástupce retapamulin inhibují proteosyntézu vazbou na 

ribozomální podjednotku. Používají se zejména k léčbě kožních infekcí – impetigo. Na 

retapamulin jsou citlivé G+ koky, jako je Staphylococcus aureus (včetně MRSA), 

Streptococcus pyogenes a Streptococcus agalactiae. (Čapková, 2008) 

3.2.4 Tiacumiciny 

K zástupcům tiacumicinů se řadí fidaxomicin, který byl schválen v roce 2011. 

Používá se především k léčbě infekcí a průjmů způsobených Clostridium difficile. Podle 

klinických studií má fidaxomicin podobnou účinnost jako vankomycin, ale s menším 

počtem rekurentních infekcí, které jsou u infekcí způsobených Clostridium difficile 

častou komplikací. Mechanismus účinku spočívá kromě inhibice transkripce DNA také 

v inhibici transkripce RNA polymerasy. Tímto mechanismem se fidaxomicin odlišuje 

od strukturně příbuzných makrolidů. (Nyč, 2012) 

3.2.5 Diarylchinoliny 

Diarylchinoliny jsou baktericidní chemická léčiva proti tuberkulóze, která jsou 

založena na inhibici adenosintrifosfát syntasy. Prvním registrovaným lékem této 

skupiny je bedachilin. Ten se používá k léčbě plicní multirezisentní tuberkulózy 

(MDR-TB), která je rezistentní na dvě a více základních antituberkulotik. Léčivo se 

však musí užívat v kombinaci s jinými antituberkulotiky. Mezi základní 

antituberkulotika se řadí isoniazid, rifampicin, ethambutol, streptomycin a pyrazinamid. 

K léčbě MDR-TB byl také v roce 2014 registrován delamanid, zástupce z třídy 

nitroimidazolů. (Součková et. al. 2016) 
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Tabulka 3 - Příklady nově schválených ATB od roku 2000 

Třída Zástupci 

Makrolidy telithromycin 

Cefalosporiny ceftobiprol, ceftarolin 

Chinolony garenoxacin, nemonoxacin 

Fluorochinolony besifloxacin, antofloxacin 

Karbapenemy doripenem, tebipenem 

Tetracykliny tigecyklin 

(Zdroj: Součková, 2016 – upraveno) 

3.3 Antibiotika oproti jiným lékům 

Léky, které se zpravidla užívají někdy i celoživotně, působí na buňky lidského 

těla. Mění jejich metabolismus, funkce a působí na receptory nebo na produkty těchto 

buněk. Odlišnost antibiotik spočívá v tom, že díky tzv. selektivní toxicitě lidské buňky 

neovlivňují či je ovlivňují mnohem méně, ale působí zcela proti bakteriím, které zabíjí 

nebo inhibují jejich růst. Z toho vychází, že u běžných léků se hodnotí pouze vztah 

organismus – léčivo a u ATB se bere v úvahu i interakce mikroba. Také je důležité 

zvolit správnou volbu ATB. Je potřeba znát mikroba, jeho citlivost na ATB a ložisko 

infekce, protože je známo, že dva různé patogeny mohou způsobovat stejné projevy 

infekce. Antibiotika se obvykle užívají po dobu několika dnů až týdnů. Běžná léčiva se 

mnohdy užívají celoživotně a většina z nich má podporující funkci. Další skutečností je, 

že si lidé neustále navzájem bakterie vyměňují a mnohdy se bakterie dokážou 

přizpůsobovat různým podmínkám. Tato jejich schopnost často ovlivňuje další osoby a 

způsobuje komplikace v léčbě. (Beneš, www.vesmir.cz) 

3.4 Farmakodynamika a farmakokinetika 

Základem pro porozumění účinkům AML na lidský organismus je znalost jejich 

farmakokineticko-farmakodynamických vlastností. Důraz je kladen především na vztah 

mezi podávanou dávkou a jejím bezpečným účinkem. Ten je ovlivněn vlastnostmi 

daného léčiva, charakteristikou a lokalizací infekčního agens. Kromě toho může 

farmakokinetické i farmakodynamické vlastnosti AML ovlivnit i zdravotní kondice 

pacienta. (Jindrák, 2014) 

http://www.vesmir.cz/
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Farmakokinetika charakterizuje osud ATB v lidském těle, který má několik fází 

(absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece). Absorpce znamená transfer ATB z místa 

podání do systémového oběhu, kdy může být tento proces ovlivněn strukturou léčiva. 

Lze říci, že čím je větší rozpustnost léčiva v tucích, tím lepší je jejich průnik 

biologickými bariérami (např. průnik do likvoru). Také záleží na lékové formě, jelikož 

nepotahované tobolky budou mít rychlejší vstřebávání než tabletky s řízeným 

uvolňováním. Distribuce popisuje přesun z krevního oběhu do tkání či orgánů, pokud 

koncentrace léčiva v plazmě stoupne. Jestliže koncentrace léku v plazmě klesne, 

transport probíhá opačným směrem. Antibiotika se reverzibilně vážou na bílkoviny, ale 

pouze nenavázaná mají antibakteriální účinek. Pokud však vazba ATB - bílkovina 

přesahuje 80 % (odborná literatura povoluje vazbu do 50 %), je nutné zajistit vhodné 

dávkování, aby byla dosažena účinná koncentrace léku. Metabolismus je důležitý 

k přeměně lipofilních léčiv na hydrosolubilní léčiva, která se snáze a rychle pomocí 

exkrečního děje vylučují nejčastěji močí. Proto je u pacientů s insuficiencí ledvin 

důležité upravit dávkování tak, aby nedocházelo ke kumulaci a toxickým projevům. 

Výběr vhodného ATB se určuje podle stavu pacienta a podle jednotlivých parametrů 

ATB. Mezi základní parametry patří biologická dostupnost, vazba na plazmatické 

bílkoviny, clearance, distribuční objem a biologický poločas. Biologická dostupnost je 

podíl léku, který dosáhne systémového krevního oběhu. Doba, za kterou koncentrace 

léčiva klesne v plazmě na polovinu své dávky, se nazývá biologický poločas. Využívá 

se ke zjištění doby, která je potřebná k vyloučení léku nebo k dosažení rovnovážné 

koncentrace léčiva. Distribuční objem má hlavní význam při stanovení zahajovací 

dávky čili vykazuje vztah mezi podanou dávkou a dosaženou koncentrací v plazmě. 

Clearance vyznačuje schopnost eliminačních orgánů odstranit ATB. Používá se 

k výpočtu a určení udržovací dávky medikamentu. (Bendová, www.is.mumi.cz; 

Lochmanová, www.medicinapropraxi.cz) 

Farmakodynamika ATB sleduje účinek těchto léků na bakterie, kdy je jejich 

působení charakterizováno dále popisovanými parametry. Pod pojmem minimální 

inhibiční koncentrace (MIC) se skrývá nejnižší koncentrace, která je schopná zabránit 

růstu bakterií. Minimální baktericidní koncentrace (MBC) znamená nejnižší koncentraci 

schopnou bakterie usmrtit. Rozdělujeme ATB na baktericidní a bakteriostatické. 

Bakteriostatická ve vyšších koncentracích působí také baktericidně a obráceně. Proto je 

pro rozpoznání důležité, jaký je rozdíl mezi koncentrací, která má bakteriostatický 

účinek a která už baktericidní. Účinek ATB lze také rozdělit na dvě skupiny - závislý na 

http://www.is.mumi.cz/
http://www.medicinapropraxi.cz/
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čase nebo na koncentraci. U léčiv závislých na čase se jejich účinnosti docílí tehdy, 

jestliže sérová koncentrace nenavázaného ATB přesahuje nad hodnoty MIC daného 

kmene bakterií. K této skupině se řadí β-laktamy, makrolidy, nebo linkosamidy. Účinek 

závislý na koncentraci je typický pro aminoglykosidy či fluorochinolony a jsou účinné, 

pokud se dlouhodobě udrží jejich koncentrace nad hodnotu MIC. (Adámková, 

www.medicinapropraxi.cz; Beneš, 2018) 

3.5 Užívání antibiotik 

Pro stálou účinnost ATB je základním předpokladem správné používání při 

odpovídající indikaci. Nejen lékař, ale i lékárník klade pacientovi na srdce přesný 

interval užívání, klidový režim a dobrání předepsaných dávek. Před vlastním užitím 

medikamentu je nezbytné zjistit původce infekce a stanovit citlivost bakterií na ATB. 

(Selementová, www.zena.aktualne.cz) 

Iniciální neboli úvodní terapie vychází z mikrobiologického vyšetření a je 

vybrána tak, aby nejlépe zachytila všechny pravděpodobné patogeny. Pokračováním 

této léčby je cílená terapie, která se zaměřuje na prokázaného původce nemoci. Získané 

výsledky citlivosti umožňují použít ATB s užším spektrem účinku. Doba podávání léku 

se liší podle závažnosti nemoci, avšak tento postup je epidemiologicky i klinicky 

bezpečný a účinný. Někdy laboratorní vyšetření trvají i několik dní a lékaři se podle 

závažnosti stavu pacienta přikloní k empirické terapii. Ta nevychází 

z mikrobiologických výsledků ani testů citlivosti, ale z vlastních zkušeností a znalostí 

lékaře a je založena na podávání ATB se širokým spektrem účinku. Můžeme se setkat i 

s profylaktickou terapií. Ta je ordinována před operací s cílem minimalizovat riziko 

pooperačních infekčních komplikací. Charakter infekce má vliv i na velikost dávky. 

Nejčastěji se v klinické praxi využívá dávkování podle doporučení od výrobce, která 

musejí být podložena studiemi. Rozeznáváme dávku jednotlivou, denní a celkovou. 

S užíváním ATB je spojena i vhodná cesta podání. Ta je závislá na farmakokinetických 

vlastnostech AML, druhu infekce a zdravotním stavu nemocného. Rozlišujeme 

parenterální a perorální cestu. Parenterální podání se volí, jestliže se lék z GIT 

nevstřebává nebo při těžkých infekcích. K léčbě méně závažnějších onemocnění se 

využívá perorální cesta, pro kterou je důležitá dostatečná biologická 

dostupnost (procento dávky, které je využito organismem). (Lochmann,1994; 

Adámková, www.medicinapropraxi.cz; Mičuda et al, www.medon-solution.cz) 

http://www.medicinapropraxi.cz/
http://www.zena.aktualne.cz/
http://www.medicinapropraxi.cz/
http://www.medon/
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I přes veliký důraz na správnou antibiotickou terapii se dnes stále setkáváme 

s lehkomyslným počínáním. Hlavní roli ztvárňují lékaři, kteří často předepisují ATB 

nesprávně, nebo zbytečně. Nejčastěji k tomu dochází při léčbě všedních respiračních 

onemocnění způsobených především viry. Přitom je možné původ bakteriální a virové 

infekce rozlišit stanovením C-reaktivního proteinu, kdy jeho koncentrace u 

bakteriálních nemocí a zánětů roste. Často však i samotní pacienti naléhají na 

předepsání ATB, aby se v dnešní uspěchané době mohli vrátit dříve do zaměstnání. 

S pacienty je nedílně spojeno i tzv. poddávkování, kdy léčbu většinou předčasně 

přeruší, nedodrží doporučení lékařů nebo na dávku zapomenou. Vyskytují se i případy, 

kdy si pacienti nedobrané léky nechávají doma pro případ nouze. Nejhůře jsou na tom 

země, ve kterých se dají ATB běžně koupit v lékárně nebo v drogerii. Toto bezstarostné 

nakládání s léky vede ke vzniku bakteriální rezistence a oslabení organismu. (Lange-

ernst, 2005; Julák, 2006; Kottová, www.irozhlas.cz) 

3.6 Nežádoucí a toxické účinky 

Antibiotika v boji proti bakteriálním infekcím zachránila již mnoho životů. 

Jejich podávání může mít na organismus ale i negativní dopad ve formě nežádoucích 

nebo toxických účinků. Nežádoucí účinky se objevují při obvyklém dávkování 

v podobě alergie nebo biologických efektů. Alergie, charakterizována jako předchozí 

senzibilizace i na malou dávku ATB, je poměrně častá u penicilinu. Projevy nejsou 

jednotvárné, avšak nejčastěji se setkáváme s kopřivkou, edémy, horečkou, 

konjunktivitidou, bronchiálním astmatem a anafylaktickým šokem. Objevit se mohou na 

začátku léčby, v jejím průběhu, nebo po skončení léčby nejčastěji po 9-11 dnech. Za 

biologickými účinky se skrývá narušení přirozené mikroflóry. Mikroorganismy nejsou 

pouze škodlivé, ale i tělu prospěšné. Vyskytují se převážně v dýchacích cestách, na 

kůži, genitáliích a ve střevu, ve kterém se nachází až 70 % imunitních buněk. Hlavně 

širokospektrá ATB likvidují patogenní i přirozenou mikroflóru, proto patří průjem mezi 

nejčastější negativní účinky ATB. Možnou prevencí průjmových obtíží je užívání 

probiotik, která napomáhají k obnově střevní mikroflóry. Jsou dostupná běžně 

v lékárně, ale jejich obsah je i v jogurtech, kvašené zelenině nebo v zakysaných 

mléčných výrobcích. V extrémním případě se může pomnožit Clostridium difficile. Tato 

bakterie je přítomna v trávicím traktu mnoha lidí, ale nedokáže se prosadit. Až po vybití 

střevní mikroflóry začne produkovat toxiny a vyvolává klostridiovou enterokolitidu, 

http://www.irozhlas.cz/
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která je závažnější formou předchozího problému. (Simon et al, 1998; Štefánek, 

www.stefajir.cz; www.vitalia.cz; Lochmann; 1990; Hamplová et al, 2015) 

Toxickým účinkům se dá zpravidla předejít nebo jejich projevy zmírnit. Jsou 

závislé většinou na dávce a klinicky charakteristické. Řada ATB je toxická pro 

ledvinnou tkáň. Proto pacienti se selháním ledvin musejí užívat méně toxická léčiva 

v co nejmenších dávkách. Nejtoxičtější jsou pro tento orgán aminoglykosidy, které 

škodlivě působí i na sluchový nerv a mohou ho nenávratně poškodit. Aplastická anémie 

je spojena s užíváním chloramfenikolu. Útlum krvetvorby je často jen přechodnou 

komplikací. Někdy se však po dlouhodobém podávání stane trvalou nebo smrtelnou. I 

přes zmíněná rizika, která se musejí brát v úvahu, patří ATB k nenahraditelným lékům. 

Ale správnou volbou, rozumným dávkováním a předepisováním ATB se dají tato rizika 

omezit. (www.stefajir.cz; Simin et al, 1998) 

3.7 Rezistence 

Jakmile začala ATB pomáhat v léčbě infekčních nemocí, odborníci veřejného 

zdraví a americký minstr Stewart prohlašovali konec těchto problémů ve Spojených 

státech amerických. Avšak kvůli rozmařilému používání ATB se mikroby začaly 

přizpůsobovat. Již Fleming na začátku objevení PNC upozorňoval nad opatrností při 

jejich užívání. Objevil totiž bakterie, které měly méně propustnou buněčnou stěnu a 

PNC je díky tomu nemohl usmrtit. Už v roce 1945 v novinovém článku v New York 

Times varoval lékaře, že „největším zlem samovolné terapie je užívání nízkých dávek, 

jehož následkem se mikrobi místo zdolání infekce natrénují, jak penicilinu vzdorovat, 

v těle se pak pomnoží, přejdou na další jedince, od nich zase na další až nakonec u 

některého vyvolají sepsi nebo pneumonii, jež už penicilin nebude schopen vyléčit.“ 

(Levy, 2007) 

Rezistence je tedy schopnost bakterií odolat účinku AML. Příčina vzniku 

odolnosti je v nadbytečném užívání těchto léčiv, protože nachlazení, chřipka nebo 

bolest v krku se málokdy léčí ATB. Jejich původ je často virový a užívání ATB akorát 

umožní bakteriím získat vůči nim odolnost. Další způsob, jak mohou bakterie získat 

rezistenci, je předčasné vysazení nebo preventivní užívání medikamentu před operací. 

Proto není náhoda, že se s bakteriální rezistencí nejčastěji setkáváme v nemocnicích. 

K šíření také přispívá nynější cestovní ruch a globalizace. Mezi nejčastěji uváděné 

bakterie rezistentní na ATB jsou Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 

http://www.stefajir.cz/
http://www.vitalia.cz/
http://www.stefajir.cz/
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Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa a 

Escherichia coli. Těchto šest bakterií shrnuje zkratka ESKAPE. (Janovská, 

www.eurodeník.cz; Washingtonová, 2017; Sirijan Santajita, 2016) 

Bakterie svou odolnost na ATB stále zdokonalují, a proto se můžeme setkat 

nejen s multirezistentními kmeny, ale i s panrezistentními bakteriemi odolnými již na 

všechna dostupná ATB. V současnosti i v budoucnosti hrozí ovlivnění léčby dosud 

snadno léčitelných nemocí. Od roku 2010 již nejsou na trhu ATB, která by nahradila ta 

nepoužitelná, jelikož ani farmakologický průmysl nestíhá produkovat dostatečně rychle 

nová ATB. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zjistilo, že ze 167 ATB, na kterých 

se pracuje, pouze 15 využívá jiný mechanismus účinku. (Janovská, www.eurodeník.cz; 

Kolář et al. 2011) 

3.7.1 Druhy rezistence 

Poměrně ojedinělá je primární rezistence, která není ovlivňována kontaktem s 

ATB. Tato přirozená, geneticky podmíněná vlastnost je typická vždy pro určitý druh 

bakterií, které jsou schopny si ji předávat z generace na generaci. Typickým příkladem 

jsou β-laktamová antibiotika s negativním působením na houby, které neobsahují 

peptidoglykan. Sekundární rezistence vzniká během, nebo po nevhodné terapii. Tento 

kontakt s léčivem způsobí chromozomální mutace, nebo je rezistence založená na 

výskytu plazmidové DNA. Z toho vyplývá, že rezistentní bakterií se může stát původně 

bakterie citlivá. U získané rezistence rozeznáváme dva typy odolnosti. Penicilinový typ 

spojený s dlouhodobým podáváním antibiotik a streptomycinový typ s rychlým 

nástupem rezistence. Existuje také zkřížená odolnost, která značně komplikuje terapii 

svou necitlivostí bakterií na více ATB s podobnou chemickou strukturou. 

(Spížek, www.vesmír.cz) 

3.7.2 Vznik a šíření rezistence 

Každá bakterie má v sobě uloženou genetickou informaci, ve které jsou 

zakódované její jedinečné znaky. Změnou genů nabyde původně citlivá buňka 

odolnosti. Mutace bakteriální DNA je zapříčiněna jednobodovými mutacemi, a to 

delecí, substitucí nebo adicí jednoho i několika páru bází. Způsobí tak změnu 

aminokyselin ve struktuře peptidu, na který se již ATB nejsou schopna vázat. Pokud 

rezistentní vlastnosti přinášejí výhodu, začnou se mezi buňkami více prosazovat. 

Rezistence je tedy geneticky podmíněná a dědí se z bakterie na bakterii klonálním nebo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santajit%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27274985
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horizontálním šířením. Klonální šíření je postaveno na vertikálním přenosu neboli 

mateřská buňka předává genetické informace dceřiné. Horizontální šíření umožňuje 

přenos DNA mezi různými bakteriemi prostřednictvím konjugace, transformace a 

transdukce. Konjugací se v těsné blízkosti mezi dvěma buňkami přenáší DNA pomocí 

vazby sex pilů donorové buňky. Pojem transformace znamená absorpci a včlenění volné 

nukleové kyseliny (NK) do genomu, která se do prostředí dostala lýzou původní 

bakterie. Transdukce je proces, při kterém bakteriofágy přenášejí do bakterie svou 

genetickou informaci spolu s DNA, kterou získaly napadením příbuzné buňky. 

Horizontální přenos může být uskutečněn i pomocí plazmidů či transpozonů. Plazmidy 

neboli kruhové molekuly DNA jsou uloženy v cytoplazmě. Pomocí konjugace nebo 

transdukce šíří rezistenci proti jednomu i více druhům ATB, ale mají omezené spektrum 

účinku, tzn. G- mikroorganismy zpravidla nepřenášejí odolnost na G+ patogeny. Jelikož 

plazmidy nejsou součástí chromozomu, mohou se jich bakterie kdykoliv zbavit. 

Transpozony aneb skákající geny jsou sekvence DNA, které se mohou hýbat z místa 

replikační jednotky na jiné. Mohou kódovat nejen rezistenci, ale i jiné bakteriální 

vlastnosti. Díky schopnosti zabudovávat se do chromozomů se stávají stálou složkou 

genetické výbavy bakterie. (Urbášková, www.tribune.cz; Spížek, www.vesmir.cz; 

Beneš, 2018) 

Horizontální šíření je více nebezpečné než klonální. Nejčastější a nejsnazší je 

šíření rezistenčního mechanismu, kterému k existenci stačí přesunout pouze jeden gen. 

Avšak neřízené působení tohoto genu může mít vliv na nadbytečné vytváření produktů 

buňkou a snížit tak její vitalitu. Selekční tlak udržuje tento děj, avšak přestane-li 

působit, gen se stává přítěží. Tento stav je možné řešit pomocí inducibilní rezistence 

nebo trvalé rezistence. Inducibilní rezistence znamená přenos nejen daného genu, ale i 

regulačního. Tím jsou rezistentní geny inaktivní a až v případě potřeby se začnou se 

přepisovat. U trvalé rezistence hrají roli plazmidy a jejich extrachromozomální poloha. 

Díky nim je genová aktivita trvalá, ale jen do té doby, než se jich buňka zbaví, pak se 

bakterie vrátí k prvotnímu stavu. (Beneš, 2018) 

3.7.3 Mechanismy rezistence 

Bakterie mohou vytvářet různé obranné mechanismy, aby je AML nemohly 

zabíjet. Také jsou schopné je různě kombinovat a stávají se tak více odolné. 

K mechanismům, které bakterie využívají, patří enzymatická inaktivace ATB, změna 

http://www.tribune.cz/
http://www.vesmir.cz/
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průchodnosti antibiotik do bakterie, aktivní vypuzování ATB a změna zásahového místa 

pro ATB (Tabulka 4). (Spížek, www.vesmir.cz) 

3.7.3.1  Enzymatická inaktivace antibiotik 

Jednou ze schopností, jak se bakterie vyrovnávají s přítomností ATB, je 

produkce enzymů. Inaktivují ATB před jejich proniknutím do buňky nebo uvnitř buňky. 

Tento mechanismus je velice účinný, neboť dokáže zneškodnit velký počet molekul 

ATB. Další výhodou tohoto mechanismu je lehké šíření mezi bakteriemi. Typický 

příklad této rezistence jsou β-laktamy, konkrétně peniciliny a cefalosporiny. Hlavní 

mechanismus je destrukce amidové vazby β-laktamového kruhu působením β-laktamas. 

Grampozitivní bakterie uvolňují β-laktamasy do okolí, které inhibují ATB v blízkosti 

buňky. U gramnegativních bakterií se β-laktamasy vyskytují ve vnitřním prostoru a 

inaktivují pouze ta ATB, která prošla do buňky. Podobné mechanismy byly 

zpozorovány u bakterií odolných proti aminoglykosidům a enzymů modifikujících 

hydroxylové nebo aminové skupiny. (Spížek. www.vesmír.cz; Beneš, 2018; Munita, 

www.ncbi.nlm.nih.gov)  

3.7.3.2  Změna průchodnosti antibiotik do bakterie 

Obal buňky bakterie se skládá z buněčné stěny a plazmatické membrány. Tato 

struktura slouží jako první překážka průniku ATB do jejího nitra, a proto se omezením 

její permeability zabrání léku dostat k cílovým místům. Mikroorganismy tímto zabrání 

zvyšování hladiny daného léčiva a sníží se tak jejich koncentrace uvnitř buňky. Tento 

mechanismus je závislý jak na složení obalu, tak i na vlastnostech ATB. I když je 

buněčná stěna G+ bakterií silná, je pro mnoho ATB průchozí. Tenčí stěna G- bakterií se 

skládá z lipopolysacharidu a fosfolipidové vrstvy, které brání průniku hydrofobním i 

hydrofilním ATB do buňky. Hydrofobní ATB jsou schopna snadnějšího vniknutí. 

Vstupují do buňky přes tukovou vrstvu. Zvýšením hustoty lipopolysacharidů se vstupu 

ATB zabrání. Hydrofilní ATB procházejí pomocí porinů. Jejich změnou propustnosti 

nebo početním snížením se ATB nedostanou do cílového prostoru. (Beneš, 2018; 

Spížek, www.vesmír.cz; Urbášková, www.tribune.cz) 

3.7.3.3  Obměna cílového místa pro antibiotikum 

Pozměněné struktury bakterií zabrání navázání ATB na cílová místa a znemožní 

tak působení antibakteriální látky. Mutací v genech kódující ribosomální RNA (rRNA) 

se zapříčiní odolnost vůči ATB inhibujících proteosyntézu (např. tetracykliny, 

http://www.vesmir.cz/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.tribune.cz/
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makrolidy). Na rezistenci vůči β-laktamům se podílí mutace genů, jejichž produkty jsou 

součástí syntézy peptidoglykanu. Navázání vankomycinu zabraňují bakterie pomocí 

změny D-alaninu na D-laktát při syntéze peptidoglykanu. Příčinou rezistence na 

chinolonová ATB je jednak mutace v aktivních místech DNA gyrasy, ale i syntéza 

peptidu, který DNA gyrasu před ATB ochraňuje. (Beneš, 2018; Urbášková et al. 

www.tribune.cz) 

3.7.3.4  Aktivní vypuzování antibiotik 

K eliminaci ATB proniklých do buňky využívá bakterie energeticky náročné tzv. 

efluxní pumpy. Celý systém je založen na transmembránovém přenosu nežádoucích 

látek z buňky i proti koncentračnímu gradientu. Efluxní pumpy jsou fyziologickou 

součástí bakterie. Vyčerpávají několik druhů nežádoucích molekul a mohou zapříčinit 

rezistenci vůči mnoha druhům ATB. (Beneš, 2018) 

Tabulka 4 - Nejčastěji užívaná antibiotika 

Antibiotikum Mechanismus rezistence 

β-laktamy 

snížení průchodnosti antibiotik 

změna penicilin-vazebných bílkovin 

enzymatická inaktivace pomocí β-laktamas 

Amidoglykosidy, Makrolidy 

snížení průchodnosti antibiotik 

enzymatická inaktivace 

snížená vazebnost na ribozomy 

Tetracykliny 
vypuzování z buňky 

snížený transport k ribozomům 

Chloramfenikol 
aktivita chloramfenikol-acetyltransferasy 

nízká vazebnost na ribozomy 

(Zdroj: Lincová, 2002 – upraveno) 

 

 

http://www.tribune.cz/
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4. MECHANISMUS ÚČINKU U VYBRANÝCH SKUPIN 

ANTIBIOTIK 

4.1 Chinolony 

K zesílení účinku chinolonů je důležitá přítomnost substituentů navázaných na 

C6, C7, C8 a N1. Na C6 je navázán výhradně fluor, který zesiluje účinnost tohoto léku na 

široké spektrum bakterií a zvyšuje pronikání léčiva do buněk, ale zvyšuje se i toxicita. 

Na C7 může být navázáno několik substituentů. Jedná se o methylovou skupinu 

(kyselina nalidixová), aminoskupinu (zvýší se hydrofilita) nebo piperazinový kruh 

(kyselina pipemidová, ciprofloxacin). Tento piperazinový kruh rovněž přispívá ke 

zvýšení hydrofility. Rovněž také zvyšuje antimikrobiální aktivitu těchto léčiv, dává 

možnost docílit vysokých koncentrací ATB v plazmě a snižuje jejich vylučování močí. 

Na atom N1 se váže buď skupina cyklopropylenová (ciprofloxacin), ethylenová 

(norfloxacin) či methylaminová (amifloxacin). (Emami et al, 2005) 

Chinolony se dostávají do buňky dvojím způsobem. Lipofilní léčiva neboli 

rozpustná v tucích pronikají volně buněčnými membránami do cytoplasmy, kdy jsou 

rychlost a směr tohoto děje závislé na koncentračním gradientu mezi membránou a 

vodným prostředím. Hydrofilní molekuly nejsou schopny projít lipidovými 

dvojvrstvami membrány. Předpokládá se, že do G- bakterií se dostávají pomocí 

transportních kanálků, porinů. (Příborský, 2000) 

Chinolony působí jako inhibitory replikace DNA. Replikace je děj, kdy z jedné 

molekuly DNA vznikají dvě stejné dceřiné, které jsou složené z původního a nově 

syntetizovaného vlákna. Nejprve dochází k rozvinutí šroubovice pomocí helikasy a 

suprahelikální struktury pomocí gyrasy. Na rozvinuté řetězce se navážou single strand 

binding proteins (SSB-proteiny), které zabraňují reasociaci. Vzniklé dva řetězce 

vytvářejí tvar Y, z čehož jeden je orientován směrem od 3´až k 5´ konci (hlavní řetězec) 

a druhý od 5´ k 3´konci (vedlejší řetězec). Krátký úsek RNA, označovaný jako primer, 

se váže na konec řetězce a slouží jako začáteční bod pro syntézu DNA, na který nasedne 

DNA polymerasa. V prokaryotických buňkách se na replikaci podílejí hlavně dvě DNA 

polymerasy – polymerasa I a III. Polymerasa III, která je hlavní enzymem 

syntetizujícím DNA, přidává k původnímu řetězci komplementární nukleotidy od 5´ k 

3´ konci. Z toho vyplývá, že na hlavním řetězci probíhá replikace souvisle a na 

vedlejším po částech, tzv. Okazakiho fragmentech (Obrázek 11). Poté jsou primery 
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odstraněny prostřednictvím polymerasy I a mezery po nich jsou nahrazeny 

komplementárními nukleotidy. Nakonec spojí DNA ligasa fragmenty do řetězců. 

(Štípek, 1998) 

 

Obrázek 11 - Replikace DNA 

(Zdroj: https://docplayer.cz/43164294-Struktura-a-funkce-biomakromolekul.html) 

 

Konkrétně chinolonová ATB inhibují enzymy topoisomerasy. Jedná se o 

enzymy přítomné ve všech buňkách, které otevírají a spojují v DNA šroubovici 

fosfodiesterové vazby (Tabulka 5). Konktrétně inhibují topoisomerasy II. typu, které 

jsou závislé na adenosintrifosfátu (ATP) a jsou rozděleny na topoisomerasu IV a 

topoisomerasu II, tzv. DNA gyrasu. Topoisomerasa IV má vliv na dělení bakteriálních 

chromozomů. Úkol DNA gyrasy je svinout vlákna DNA. K tomu je zapotřebí aby byly 

řetězce DNA cíleně přerušovány a spojovány. (Obrázek 12). Umístění gyrasy je před 

DNA replikačním komplexem a topoisomerasy IV za ním. Díky tomu se zdá být 

interakce chinolonů s DNA gyrasou rychlejší než s topoisomerasou. Geny kodující 

DNA gyrasu jsou gyrA, gyrB a topoisomerasu IV geny parC a parE. Podjednotky gyrA 

a parC tvoří katalytické domény, které se podílejí na tvorbě komplexů s molekulou 

DNA, podjednotky GyrB a ParE vykazují aktivitu ATPasy pro dodávání energie 

procesu. Nejčastěji ATB zasahují v místě gyrA a parC. (Klener et al, 2010)  
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Tabulka 5 - Přehled topoisomeras bakterií 

Topoisomerasa Gen Funkce 

Typ I 

topoisomerasa I topA 
dočasně přerušuje jedno vlákno šroubovice 

DNA, ruší negativní převíjení DNA 

topoisomerasa III topB přerušování DNA 

Typ II 

topoisomerasa II 

(DNA gyrasa) 

gyrA dočasně přerušuje obě vlákna šroubovice 

DNA tvoří a uvolňuje uzly v DNA, 

způsobuje negativní převíjení vláken DNA gyrB 

topoisomerasa IV 
parC přerušuje DNA, oddělení dceřiných 

chromozomů parE 

Zvláštní topoisomerasy 
katalyzace transpozice nebo integraci fágu do 

chromozomu bakterie 

 

(Zdroj: Příborský, 2000 – upraveno) 

 

 

Obrázek 12 - Struktura gyrasy a topoisomerasy 

Na obrázku jsou znázorněné struktury topoisomeras typu II. Oba enzymy se skládají ze 

dvou podjednotek A a dvou podjednotek B. Gyrasa je tvořena podjednotkami GyrA, GyrB, 

topoisomerasa IV z ParC, PerE v G- bakteriích a z GrLA, GrLB v G+ bakteriích. GyrA 

s podjednotkou topoisomerasy IV obsahují v aktivním místě tyrozinový zbytek, podílející se na 

tvorbě kovaletních vazeb s 5´ koncem DNA. Podjednotka GyrA (místo zásahu chinolonů), 

připojující se C-koncem k úseku DNA, zodpovídá za ligaci a rozštěpení dsDNA. Podjednotky 

GyrB (místo zásahu i jiných ATB) obsahuje 3 domény podílející se na vazbě DNA, zajišťujcí 

hydrolýzu ATP a 1 doména je součástí aktivního místa štěpící a znovu spojující G-segment. 

Topoisomerasa IV tvořená úsekem ParC/GrlA váže kratší úsek DNA. Podjednotka ParE/GrlB 

hydrolyzuje ATP. C-doména tvoří otvor mezi ParE/GrlB. 

(Zdroj: Aldred et al, 2014 – upraveno) 
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Chinolony se pravděpodobně vážou jak na rozštěpenou DNA, tak i na molekulu 

enzymu gyrasy. Při vazbě na 5´konec jednovláknové DNA způsobí, že se chromozom 

nerozdělí na dva dceřiné. V případě vazby léčiva na komplex gyrasa – DNA dochází 

k inhibici funkce gyrasy. Ta se již nespojuje s DNA do předešlých komplexů, ale 

dochází k jejímu pevnému spojení se zlomy, které působí jako překážka pro volný 

pohyb replikační vidlice. Tyto zlomy způsobují stresovou situaci, ve které je aktivován 

protein RecA a vazbou na jednovláknovou DNA aktivuje autoproteasu. Ta vystřihne 

represor LexA, jehož ztráta indukuje transkripci genů podílejících se na SOS odpovědi. 

Jde o proces, při kterém často dochází k chybám a končí buněčnou smrtí. Souhrnně se 

jedná o to, že nedochází k opětovanému spojení řetězců a vytvořené zlomy v DNA jsou 

pro buňku fatální (Obrázek 13). Vytvořením komplexu skládající se z chinolonů, 

topoisomerasy II. typu a DNA se zastavuje replikace i transkripce - pohyb RNA 

polymerasy podél DNA templátu je inhibován. (Ruiz, 2003, Klener et al, 2010) 

 

 

 

Obrázek 13 - Mechanismus chinolonů  

(Zdroj: https://www.slideshare.net/ckoppala/quinolones-and-fluoroquinolones) 

 

Je známé, že chinolony působí u G- bakterií na DNA gyrasu a u G+ bakterií na 

topoisomerasu IV. U nových léčiv této skupiny se vyskytuje již duální účinek. Působí 

na oba enzymy, což zvyšuje účinek léčiva a snižuje riziko vzniku rezistence. Nicméně 

https://www.slideshare.net/ckoppala/quinolones-and-fluoroquinolones
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vyskytly se případy, kdy u G+ bakterií ATB působila na DNA gyrasu místo na 

topoisomerasu IV. Z tohoto důvodu je potřeba další zkoumání, aby bylo možné zcela 

objasnit mechanismus těchto léčiv. (Ruiz, 2003) 

4.2 Makrolidy 

Makrolidy patří po β-laktamech mezi nejbezpečnější ATB a používají se jako 

lék volby při alergických reakcích na β-laktamy. Inhibují proteosyntézu, která je 

důležitá pro tvorbu proteinů potřebných k životu bakterie. Na tomto principu účinku 

jsou založena i jiná ATB, jako jsou linkosamidy, tetracykliny, aminoglykosidy. 

Proteosyntéza probíhající na ribozomech je překlad sekvence nukleotidů z 

messengerové RNA (m-RNA) do sekvence aminokyselin (AMK) proteinu. Nejdříve je 

zapotřebí, aby helikasa rozpojila dvoušroubovici DNA v místě genetického kódu 

bílkoviny. Pak RNA-polymerasa, která nasedne na vlákno, přepisuje genetickou 

informaci z DNA do RNA. Výsledkem této transkripce je mRNA vlákno, na které se 

naváže malá i velká podjednotka ribozomu. Dále následuje translace, která má za úkol 

přeložit z mRNA genetický kód do pořadí AMK. Syntéza probíhá po vytvoření 

iniciačního komplexu, který se skládá z 30S, mRNA a aminoacyl-tRNA (aa-tRNA). 

Tato aa-tRNA se na mRNA naváže s iniciačním tripletem AUG. Jelikož jsou triplety 

vždy specifické pro určitou AMK, jsou k ribozomu pomocí tRNA přiváděny další, které 

vstupují do ribozomu A-místem (Obrázek 14). Pro ribozomální strukturu jsou typická 

místa A, P, E. V P-místě vzniká za pomoci peptidyltransferasy peptidová vazba mezi 

AMK a zároveň se rozštěpí esterová vazba, která spojovala AMK s tRNA (Obrázek 14). 

Ribozom se posune o daný triplet a volná tRNA je transportována z ribozomu přes E-

místo (Obrázek 14). Peptidový řetězec se prodlužuje, dokud nenarazí na stop kodon. 

Tento kodon značí konec translace a je charakteristický sekvencemi UAG, UAA, UGA. 

Po ukončení procesu se ribozom rozpadá na podjednotky 50S a 30S. 
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Obrázek 14 – Průběh proteosyntézy 

(Zdroj: https://www.sparknotes.com/biology/molecular/translation/section3/) 

 

 Makrolidy se vážou na bakteriální cytoplasmatické struktury tvořící primární 

jednotky pro tvorbu proteinů podle mRNA. Jedná se o bakteriální ribozomy. Právě díky 

rozdílu v prokaryotických a eukaryotických ribozomech je dáno antimikrobiální 

působení těchto ATB. Eukaryotní ribozomy tvoří 80S z podjednotek 40S a 60S. 

Bakteriální ribozomy jsou složeny z malé podjednotky 30S a velké podjednotky 50S, 

které dohromady tvoří 70S (Obrázek 15). Velká podjednotka neboli centrum 

peptidyltransferasy je důležitá při produkci peptidové vazby i uvolňování AMK 

z tRNA. Naopak za navázání tRNA s příslušnou AMK na určitý kodon je zodpovědná 

malá podjednotka. 

 

Obrázek 15 - Struktura ribozomu 

(Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Translace_u_prokaryot#/media/File:Struktura_ribozomu.png) 

 Vlastní mechanismus účinku makrolidů spočívá v inhibici translokace. Ta se 

projevuje tím, že se ATB reverzibilně navážou na P-místo v ribozomální 50S 

podjednotce a zabrání tak elongaci. Tím pádem je ribozomu znemožněno se posunout 

https://www.sparknotes.com/biology/molecular/translation/section3/
https://www.wikiskripta.eu/w/Translace_u_prokaryot#/media/File:Struktura_ribozomu.png
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na mRNA o další triplet. tRNA se nemůže přemístit z P-místa místa na E-místo a 

A-místo je stále obsazeno, tudíž se nemůže navázat další tRNA s AMK. Avšak a při 

poklesu koncentrace ATB se tento proces opět obnoví. Navíc se ATB vážou blízko 

centra peptidyltransferasy, kterou ovlivňují a zabraňují tak zapojení AMK do peptidu. 

Výstup vznikajícího peptidového řetězce je na velké ribozomální podjednotce, která 

obsahuje zúžení tvořené proteiny L4 a L22. Účinek navázaných ATB se neprojeví hned, 

ale až po vytvoření delšího peptidového řetězce. (Příborský, 2001; Lüllmann et. al, 

2004)  
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5. STANOVENÍ BAKTERIÁLNÍ CITLIVOSTI NA 

ANTIBIOTIKA 

Kvůli vzrůstající rezistenci se v dnešní době ověřování účinku ATB neobejde 

bez výsledků testování in vitro, které předvídají klinickou reakci na léčbu infekce 

určitým preparátem. Mikrobiologická laboratoř proto zaujímá významnou roli 

ve zjišťování a stanovení citlivosti bakteriálních kmenů na ATB. Z tohoto důvodu je 

kladen veliký důraz na správnou laboratorní praxi a značné zkušenosti pracovníka. 

Cílem testování in vitro je z narostlých bakteriálních kolonií stanovit jejich citlivost, 

podle které lékař zvolí nejvhodnější lék proti dané infekci. K dosažení potřebných 

výsledků si laboratoře mohou vybrat kvalitativní metody, které zjišťují, jestli je bakterie 

citlivá. Nebo kvantitativní metody určující hodnotu citlivosti. Obě metody jsou 

standardizované a výsledky jsou bez ohledu na laboratoř přesné, validní a 

reprodukovatelné. Jednotlivé výsledky se poté porovnávají s hraničním koncentracemi 

ATB (breakpointy), které udává Evropský výbor pro testování citlivosti na 

antimikrobiální látky (EUCAST) nebo Institut pro klinické a laboratorní standardy 

(CLSI). (Barhel Relle, et al, www.academic.oup.com; Adámková, 

www.farmakoterapie.cz) 

5.1 Kvalitativní metody 

5.1.1 Diskový difúzní test 

Diskový difuzní test patří mezi nejstarší a nejpoužívanější metody ke zjištění 

bakteriální citlivosti. Umožňuje současně testovat více antibakteriálních látek. Princip 

spočívá v položení disků obsahujících určité množství ATB na naočkovanou agarovou 

půdu. Difunduje do okolí a vytváří koncentrační gradient, který brání v růstu mikroba 

podle jeho citlivosti. Bakterie se zpravidla testují v Petriho misce na Mueller-Hinton 

agaru. Pro kultivaci náročných bakterií (např. streptokoky, pneumokoky) je půda 

obohacena o defibrinovanou koňskou krev a nikotinamid adenin dinukleotid. Pro 

gonokoky nebo meningokoky se krom půd upravují i kultivační podmínky 

(např. zvýšený obsah CO2). Mueller-Hintonův agar se naočkuje bakteriální suspenzí 

testovaného kmene ve fyziologickém roztoku a s intenzitou zákalu 0,5 stupně dle 

McFarlandovy stupnice. Vytvořené inokulum se nechá zhruba 20 minut zaschnout a 

poté se na povrch položí antibiotické disky. Maximálně se pokládá 6 disků, ale není to 

http://www.farmakoterapie.cz/
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pravidlem. Jejich počet závisí na vzniklých inhibičních zónách (IZ), které se nesmějí 

překrývat. Po inkubační době, která trvá zhruba 16 – 18 hodin při 37 °C, se odečítají 

vzniklé IZ a hodnotí se porovnáním s referenčními kmeny. Velikost IZ je závislá na 

citlivosti testovaného kmene. (Obrázek 16). (Jílek, et al, 2002; www. eucast.org; Melter 

et al, 2014) 

 

Obrázek 16 - Příklad diskového difúzního testu 

Červená přímka značí průměr IZ. Jestliže je IZ větší nežli stanovená referenční zóna, bakterie je 

na dané ATB citlivé (B). Pokud je však IZ menší nebo se netvoří vůbec, bakterie je na ATB 

rezistentní (A).  

(Zdroj: http://www.szu.cz/stafylokoky-indukovana-rezistence-ke-klindamycinu) 

5.2 Kvantitativní metody 

5.2.1 Gradientový difúzní test – E-test 

Metoda je obdobná diskovému testu. Principiálně jde o ředění a difúzi, ale místo 

disků se používají proužky. Ty jsou napuštěny léčivem v koncentračním gradientu, 

který je znám, a na horní straně označeny stupnicí pro snadné odečtení. Po jejich 

položení na naočkovaný Mueller-Hintonův agar ATB proniká do okolí a vytváří 

gradient podél a svisle od proužku. Po inkubaci má IZ zpravidla kapkovitý tvar a místo, 

kde se spodní část zóny dotýká proužku, udává hodnotu MIC (Obrázek 17). Výhodou 

testu je jednoduchost a rychlost provedení, avšak vysoká cena brání v jeho častějším 

používání. (Pokhrel, www. Mikrobiologynotes.com; Tankeshwar, 

www.mikrobeonline.com; Jílek, et al. 2002) 

http://www.szu.cz/stafylokoky-indukovana-rezistence-ke-klindamycinu
http://www.mikrobeonline.com/
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Obrázek 17 - Gradientový difúzní test – E-test 

(Zdoj: http://www.microbiologynotes.com/e- epsilometer- test- rinciple- purpose- procedure-result-

interpretation-with-precaution-advantages-and-disadvantages/) 

5.2.2 Diluční metody 

5.2.2.1 Agarová diluční metoda 

Tato metoda je označována jako referenční a provádí se na Mueller-Hinton 

agaru, který obsahuje definovanou koncentraci ATB (každá půda obsahuje danou 

koncentraci testovaného léčiva). Po naočkování bakterií a kultivaci se odečítá MIC. Ta 

je stanovena pomocí plotny s nejnižší koncentrací ATB, na které již není zpozorován 

růst kolonií (obrázek 18). I když je tato metoda přesnější a snadnější, kvůli její časové i 

finanční náročnosti v běžné praxi uplatnění nenachází. (Jílek, et al. 2002, Adámková, 

www.mikrobiologie.lf3.cuni.cz) 

 

Obrázek 18 – Agarová diluční metoda 

Znázornění Petriho misek s definovanými koncentracemi antibiotik: 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32 g/ml 

(Zdroj: http://www.atmph.org/viewimage.asp?img=AnnTropMedPublicHealth_2012_5_3_178_98609_u1

.jpg) 

http://www.microbiologynotes.com/e- epsilometer- test- rinciple- purpose-
http://www.mikrobiologie.lf3.cuni.cz/
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5.2.2.2 Diluční bujonové testy 

Metoda slouží ke stanovení MIC a můžeme ji provádět dvěma způsoby. Při 

makrodilučním testu se pracuje s většími objemy ve zkumavkách. Mikrodiluční metoda 

využívá 96 jamkovou mikrotitrační destičku, menší objemy a je mnohem praktičtější a 

ekonomicky výhodnější (Obrázek 19). Mikrotitrační jamky s naředěnými ATB o různé 

koncentraci jsou komerčně dostupné, nebo si je laboratoř sama připraví dvojkovou 

ředící řadou. Do jamek se přidá čerstvě připravené inokulum bakterií narostlých na 

pevných půdách. Po inkubační době se odečítají hodnoty MIC. Na rozdíl od 

předchozích metod, kde se využíval pro růst bakterií agar, se v této metodě používá 

bujón. (Juránková et. al, 2011) 

 

 

Obrázek 19 – Mikrodiluční destička 

(Zdroj: Eliška Zbořilová, pořízeno v mikrobiologické laboratoři na KBVL UK v Hradci Králové) 

5.3 Automatizované systémy 

V dnešní době jsou již některé metody vyšetřující citlivost na ATB plně, nebo 

zčásti automatizované, kdy vysoká opticky detekční citlivost umožňuje určit i tu 

nejmenší změnu v růstu bakterií. Výhodou tohoto systému oproti ručnímu odečítání je 

rychlejší vyhodnocení výsledků, které je mnohdy důležité při antimikrobní terapii. 

V laboratoři se používají 4 systémy založené na mikrodiluční bujonové metodě, které se 

od sebe liší principem a rychlostí detekce. Systém MicroScan WalkAway umožňující 

inkubovat a analyzovat 40 – 96 mikrodilučních zásobníků naočkovaných ručně a 

poskytuje dva inkubační programy (Obrázek 20). První využívá detekci na principu 

fotometrie a vyhodnocuje výsledky po 3,5-7 hodinách, turbidimetrické odečítání je 
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k dispozici po 4,5 – 18 hodinách. Systém BD Phoenix, u kterého je také nutné provést 

ruční očkování, kontroluje pomocí turbidimetrie růst bakterií v 84 jamkových panelech 

(Obrázek 21). Konečné výsledky MIC jsou vyhodnoceny za 6 – 16 hodin. U systému 

Sensititre AIRS 2X se už nesetkáváme s ručním očkováním (Obrázek 20). Již plně 

automatizovaný systém vyhodnocuje výsledky za 18 – 24 hodin na fluorimetrickém 

principu. Je schopný pojmout až 64 standardních 96 jamkových testovacích panelů. 

Poslední automatizovaný systém Vitek 2 pomocí turbidimetrie analyzuje růst bakterií v 

mikrotitrační destičce obsahující 64 jamek (Obrázek 22). Je schopný vyhodnocovat 

současně 30 – 240 testů nejčastěji do 4-10 hodin. (Ford, 2014; Felmingham et al, 2001) 

 

Obrázek 20 - Systém MicroScan WalkAway a Sensititre AIRS 2X 

(Zdroj: https://www.beckmancoulter.com, https://www.thermofisher.com) 

 

 

Obrázek 21 - Systém BD Phoenix a používaná destička v tomto systému 

(Zdroj: https://www.bd.com) 

https://www.beckmancoulter.com/
https://www.thermofisher.com/
https://www.bd.com/
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Obrázek 22 - Systém Vitek 2 a 64 jamková destička 

(Zdroj: https://www.biomerieux.cz/prumyslova-mikrobiologie/potraviny/vitekr-2-compact) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biomerieux.cz/prumyslova-mikrobiologie/potraviny/vitekr-2-compact
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6. CÍL PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je in vitro screening nových, potenciálně účinných 

antibakteriálních sloučenin pomocí mikrodiluční bujonové metody a určení MIC.  

Při vyhodnocování reakcí nových antibakteriálních látek na vybrané kmeny lze 

zjistit, jestli jsou látky účinné, nebo neúčinné vůči bakteriím. V případě účinku těchto 

látek na bakterie se přepokládá zhodnocení struktury a aktivity těchto látek z důvodu 

možného ovlivnění vývoje nových antibakteriálních sloučenin. 
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7. METODIKA PRÁCE 

7.1 Kultivace bakterií 

Kultivace znamená množení bakterií v laboratorních podmínkách, které 

napodobují jejich přirozené prostředí růstu. Jedná se o zajištění živin, teploty, kultivační 

atmosféry, vlhkosti prostředí, osmotického tlaku, pH, oxidoredukčního potenciálu. Ke 

kultivaci se používají tekuté nebo pevné půdy. Tekuté půdy, které se používají zejména 

k pomnožení bakterií, jsou složeny ze směsí živin rozpuštěných ve vodě. Pevné půdy 

v Petriho miskách se skládají ze směsí živin obohacené o agarový gel. Na těchto půdách 

se bakterie pomnoží v podobě kolonií (Obrázek 23), které mají charakteristickou 

morfologii v závislosti na bakteriálním původu, složení agaru a podmínkách kultivace. 

(Smíšek, 2008) 

 

Obrázek 23 - Znázornění bakteriálních kolonií na krevním agaru 

(Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Aeromon%C3%A1dy_a_plesiomon%C3%A1dy) 

 

7.2 Testované bakterie 

K testování antibakteriálních sloučenin jsem použila několik kmenů bakterií, 

které mají vlastní kód a číslo (Příloha 1). Jednotlivé kmeny jsou zakoupeny z České 

sbírky mikroorganismů v Brně (CCM), nebo to jsou klinické izoláty z Ústavu klinické 

mikrobiologie FN Hradec Králové (Příloha 1). Příslušně kmeny: Staphylococcus aureus 

spp. aureus (CCM 4223, ATCC 29213), Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus 
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(CCA 4750, ATCC 43300), Staphylococcus epidermidis (klinický izolát), Enterococcus 

faecalis (CCM 4224, ATCC 29212)), Escherichia coli (CCM 3954, ATCC 25922)), 

Klebsiella pneumoniae (klinický izolát)), Serratia marcescens (klinický izolát), 

Pseudomonas aeruginosa (CCM 3955, ATCC 27853). 

7.2.1 Staphylococcus aureus (SA) 

Staphylococcus aureus je označován jako zlatý stafylokok podle zlatožlutých 

kolonií, které tvoří (Obrázek 24). Tato G+ bakterie patří mezi koagulasa-pozitivní 

stafylokoky, jelikož je vybavena enzymem plazmakoagulasou. Díky tomuto enzymu je 

možné SA odlišit od SE a ostatních stafylokoků. K dalším enzymům, které tvoří, patří 

katalasa, lipasa, penicilinasa. Běžně se vyskytuje na kůži nebo sliznicích. Pokud je však 

porušena přirozená odolnost těchto míst, SA proniká do těla a stává se patogenním. 

K nejčastějším onemocněním kůže řadíme furunkl, impetigo nebo v horších případech 

může způsobit endokarditidy, meningitidy, hnisavé abscesy i osteomyelitidy. 

Nebezpečné jsou i jeho toxiny, které mohou zapříčinit život ohrožující syndrom 

toxického šoku. V dnešní době se infekce SA léčí pomocí oxacilinu nebo kombinací 

penicilinu s inhibitory β-laktamas. (Lange-Ernst, 2005) 

 

Obrázek 24 – Staphylococcus aureus na krevním agaru 

(Zdroj: http://modmedmicro.nsms.ox.ac.uk/staphylococcus-aureus/) 

 

 

http://modmedmicro.nsms.ox.ac.uk/staphylococcus-aureus/
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7.2.2 Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) 

Tento kmen se nejčastěji vyskytuje v nemocnicích a patří mezi původce 

způsobující nozokomiální nákazy. Jedná se o SA, který je odolný vůči meticilinu či 

oxacilinu. Hlavní příčinou je vyskytující se gen mecA, který kóduje faktor protein 

PBP 2a – způsobující rezistenci k danému léčivu. K vyloučení nebo potvrzení MRSA se 

používají diagnostické sety na imunochemickém principu. Jelikož se poslední dobou 

projevuje nejen rezistence na β-laktamy, ale i na makrolidy, tetracykliny, 

fluorochinolony a aminoglykosidy, je léčba velice komplikovaná. (Julák, 2010; Votava, 

2003) 

7.2.3 Staphylococcus epidermidis (SE) 

 Staphylococcus epidermidis je nepohyblivý G+ fakultativně anaerobní kok. 

Běžně se vyskytuje na kůži a sliznicích člověka. Na rozdíl od SA neobsahuje SE enzym 

plasmakoagulasu a tím pádem se řadí mezi koagulasa-negativní stafylokoky. Kolonie 

jsou zpravidla porcelánově bílé (Obrázek 25). Infekce vyvolaná touto bakterií se 

vyskytuje převážně u imunokompromitovaných lidí, narkomanů nebo u pacientů se 

zavedenou kanylou, katétrem, transplantovanou kloubní protézou a kardiostimulátorem. 

SE přilne právě na tyto povrchy a vytvoří na nich odolný biofilm. Ten komplikuje léčbu 

a zvyšuje riziko vzniku sepse, endokarditid nebo osteomyelitid. Při terapii se podává 

oxacilin a v případě rezistence vankomycin nebo teikoplanin. (Juhaňák, 2012) 

 

Obrázek 25 - Staphylococcus epidermidis na krevním agaru 

(Zdroj:https://www.flickr.com/photos/micronerdbox/6848242729/in/photostream/ ) 

 

https://www.flickr.com/photos/micronerdbox/6848242729/in/photostream/
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7.2.4 Enterococcus faecalis (EF) 

Enterococcus faecalis je nesporulující, fakultativně anaerobní G+ bakterie, která 

roste v šedobílých koloniích (Obrázek 26). Je součástí běžní mikroflóry u člověka, 

avšak u oslabených osob může zapříčinit infekci močového systému. Také je zařazena 

mezi původce nozokomiálních infekcí, které jsou problematicky léčeny z důvodu 

lehkého vzniku rezistence na ATB, zejména na vankomycin. Takto rezistentní 

enterokoky se nazývají vankomycin-rezistentní enterokoky (VRE) a mohou být léčeny 

linezolidem. (Schindler, 2008; Kramář, 2007) 

 

Obrázek 26 – Enterococcus faecalis na krevním agaru 

(Zdroj:  https://www.flickr.com/photos/13930485@N05/1417959903 /) 

7.2.5 Escherichia coli (EC) 

Je pohyblivá, nesporulující, fakultativně anaerobní G- tyčka, která na krevním 

agaru roste ve formě šedivých kolonií, na Endově agaru zase ve formě kovově lesklých 

(Obrázek 27). Je součástí střevní mikroflóry člověka. Účastní se produkce vitamínu K a 

produkuje látky působící proti patogenním bakteriím jako jsou koliciny. Kmeny 

Escherichia coli nejsou zpravidla patogenní, ale vyskytují se i takové, které způsobují 

onemocnění vlivem produkce toxinů. Tyto kmeny se mohou podle patogenity rozdělit 

na enteropatogenní (EPEC), enterotoxigenní (ETEC), enteroinvazivní (EIEC) a 

enterohemoragické (EHEC). EPEC způsobuje vodnaté průjmy hlavně u novorozenců. 

ETEC je původcem cestovatelských průjmů. Epidemiologie způsobena EIEC, 

připomínající průběh dysentérie, není ještě zcela objasněna. A nejnebezpečnější kmen 

EHEC, projevující se vodnatými a krvavými průjmy, poškozuje střevní sliznici a 

http://atlas.sund.ku.dk/microatlas/food/bacteria/Enterococcus_faecalis/
http://atlas.sund.ku.dk/microatlas/food/bacteria/Enterococcus_faecalis/
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způsobuje hemoragickou kolitidu. Komplikací tohoto onemocnění je poškození ledvin a 

přechod z kolitidy na hemolyticko-uremický syndrom, jenž má fatální následky. 

Escherichia coli se také může dostat do extraintestinálního prostředí, kde dochází 

k napadení močových cest. (Mahon, 2015; Votava, 2003, Šulcová, 2017) 

 

 

Obrázek 27 - Escherichia coli na krevním agaru a Endově agaru 

(Zdroj: http://www.medmicro.info/atlas/bacteriology/escherichia/atlas_cs.html) 

7.2.6 Klebsiella pneumoniae (KP) 

Klebsiella pneumoniae se řadí mezi G- fakultativně anaerobní tyčky s bílými 

koloniemi (Obrázek 28). I když je součástí mikroflóry střev, úst i kůže, je schopná žit i 

mimo tato prostředí. Je po Escherichia coli druhým patogenem, který způsobuje infekce 

močových cest. Také se stává významným nozokomiálním mikrobem, kdy může 

zapříčinit sepsi, pneumonii či meningitidu. Jejím podstatným faktorem virulence jsou 

pouzderné antigeny, které jí napomáhají přilnout na epitelie a odolat imunitnímu 

systému. Nejvýznamnějším zdrojem infekce je stolice a kontaminované nástroje. K 

léčbě infekcí způsobených touto bakterií jsou ordinovány karbapenemy, ale častou 

komplikací v nemocnicích jsou multirezistentní kmeny. (Juhaňák, 2012, Votava, 2010) 

http://www.medmicro.info/atlas/bacteriology/escherichia/atlas_cs.html
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Obrázek 28 - Klebsiella pneumoniae na krevním agaru 

(Zdroj:https://www.microbiologyinpictures.com/bacteria%20photos/klebsiella%20pneumoniae%20photo

s/KLPN1.html) 

7.2.7 Serratia marcescens (SEMA) 

Tato G- pohyblivá bakterie tvaru tyčky je schopna růstu při teplotách od 5 °C do 

40 °C (Obrázek 29). Nejčastěji se vyskytuje v koupelnách ve formě růžového nebo 

oranžového slizového povlaku odolného vůči běžným čistícím prostředkům. SEMA 

můžeme také nalézt na povrchu zubů, na kterých vytváří pigmentový povlak. U 

hospitalizovaných osob je původcem infekcí ran, močového a dýchacího systému nebo 

katétrové sepse. Její rezistence na několik ATB komplikuje terapii. (Julák, 2010, 

Votava, 2003) 

 

Obrázek 29 - Serratia marcescens na krevním agaru 

(Zdroj: http://outbreaknewstoday.com/wp-content/uploads/2015/11/10544_lores.jpg) 

https://www.microbiologyinpictures.com/bacteria%20photos/klebsiella%20pneumoniae%20photos/KLPN1.html
https://www.microbiologyinpictures.com/bacteria%20photos/klebsiella%20pneumoniae%20photos/KLPN1.html
http://outbreaknewstoday.com/wp-content/uploads/2015/11/10544_lores.jpg
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7.2.8 Pseudomonas aeruginosa (PA) 

Pseudomonas aeruginosa je nesporulující, nefermentující G- bakterie 

tyčkovitého tvaru. Kolonie produkují několik pigmentů počínaje pyocyaninem 

(modrozelený), pyorubinem (červenohnědý) a fluoresceinem (žlutozelený) konče 

(Obrázek 30). Často je PA identifikována podle perleťového vzhledu a vůni jasmínu či 

hroznu in vitro. Někdy bývá obalena vrstvou slizu napodobující pouzdro. Typický 

výskyt je v odpadních vodách, v půdě a na rostlinách. Avšak s touto bakterií se můžeme 

setkat i v nemocničním prostředí, kde je původcem nozokomiálních nákaz. U člověka se 

nejčastěji setkáváme s kolonizací dýchacího a močového ústrojí, jelikož má schopnost 

osidlovat lékařský materiál – katétry, kanyly, dýchací přístroje. PA umí přijímat 

odolnost na ATB i od jiných druhů bakterií pomocí plazmidů a díky vysoké rezistenci 

na medikamenty je léčba obtížná. K terapii se proto mnohdy využívá kombinace 

několika ATB. (Buchta, 2002; Julák, 2010) 

 

Obrázek 30 - Pseudomonas aeruginosa na agaru pro izolaci Pseudomonas (PIA) 

(Zdroj: https://jb.asm.org/content/183/21/6454) 

 

 

 

 

 

 

 

https://jb.asm.org/content/183/21/6454
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7.3 Testované látky 

Jednotlivé testované látky byly zadány prof. Doležalem, dr. Zítkem, MSc. Bouz 

(Katedra Farmaceutické chemie a Farmaceutické analýzy) a dodány do laboratoře 

v krystalické podobě spolu s informacemi o jejich navážce a molekulové hmotnosti 

(Mr). Každá látka je také označena kódem a má svůj vzorec (Tabulka 6). Sloučeniny 

označené kódy začínajícími písmeny W a FE byly k testování dodány z kooperující 

univerzity v Polsku a z toho důvodu není možné uvést jejich strukturní vzorce. 

Tabulka 6 - Přehled jednotlivých bakterií 

Kód látky Strukturní vzorec 
Navážka 

(mg) 

Mr 

(g/mol) 

BBPS1 

 

16,2 259,22 

BBPS2 

 

25,7 338,11 

BBPS3 

 

12,4 298,25 

BBPS4 

 

26,1 438,35 

*BBPS4 

 

20,8 438,08 
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BBPS5 

 

21,1 293,66 

BBPS6 

 

21,9 309,28 

BBPS7 

 

13,7 274,24 

BBPS9 

 

12,1 275,05 

BBPS10 

 

20,3 325,28 

BBPS12 

 

10,9 273,07 

BBPS14 

 

17,0 293,02 
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EM18C 

 

14,7 311,78 

EM29C 

 

12,8 297,76 

EM32C 

 

12,0 299,73 

EM34C 

 

10,4 239,30 

EM35C 

 

13,3 327,74 

JZ-MC-1 

 

17,7 399,49 

JZ-MC-2 

 

10,8 371,43 

JZ-MC-3 

 

13,9 357,41 
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JZ-MC-4 

 

13,4 413,52 

JZ-MC-5 

 

14,5 385,46 

JZ-MC-7 

 

15,6 352,74 

JZ-MC-9 

 

16,7 389,42 

W020B - 5,3 342,12 

W025B - 5,3 342,12 

W025C - 4,3 322,15 

W029C - 3,1 322,15 

W030B - 5,0 368,14 

W031A - 2,0 392,14 

W034 - 5,0 352,16 

W038A - 4,4 376,08 

W041A - 5,30 370,15 

W041B - 1,50 370,15 

FE0947C - 4,2 360,11 

FE0958H - 5,8 420,03 

FE0958G - 4,6 356,13 

FE0950D - 1,8 372,13 
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7.4 Standardy antibiotik 

Jako standardy byly použity 2 ATB – ciprofloxacin a gentamicin – zakoupené 

od firmy Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich, Co., Steinheim, Německo). Ciprofloxacin je 

doporučeným standardem pro G- a gentamicin pro G+ bakterie. Výběr jednotlivých 

standardů je dán metodikou dle EUCAST a účinnost, resp. reprodukovatelnost, byla 

ověřena pomocí breakpointů EUCAST. Výsledky MIC standardů byly odečítání 

vizuálně po 24h inkubaci (Tabulka č. 7). 

 

Tabulka 7 – Hodnoty standardů 

Kmen Inkubační doba 
Testovaná látka (mg/l) 

Gentamicin Ciprofloxacin 

SA 24h 0,128-0,256 1 

MRSA 24h 0,128 16-32 

SE 24h >1,024 >8 

EF 24h 0,512 8 

EC 24h 0,008 1-2 

KP 24h >1,024 >8 

SEMA 24h 0,256 2 

PA 24h 0,128 0,5 

 

7.5 Pracovní materiál 

7.5.1 Pomůcky 

• 96 jamkové sterilní mikrotitrační destičky s kulatým dnem (firma Gamedia, 

Česká republika) 

• mikropipety (firma Socorex, Švýcarsko) (Obrázek 31) 

• sterilní špičky (firma Eppendorf, Německo) 

• rezervoár na médium s 12 jamkami (firma Gamedia, Česká republika) 

• očkovací kličky (firma Gamedia, Česká republika) 

• sterilní umělohmotné zkumavky (firma Gamedia, Česká republika) 

• skleněné zkumavky (firma Gamedia, Česká republika) (Obrázek 31) 

• stojánek na zkumavky 
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7.5.2 Přístroje a chemikálie 

• laminární box Esco Class II type A2 (firma Esco Technologies, USA) 

• termostat Binder WTB (firma Binder, Německo) 

• denzitometr DEN-18 McFarland Biosan (firma Biosan Ltd, Lotyšsko) 

• vortex MS2 Minishaker IKA (firma IKA, Německo) 

• ultrazvuková lázeň 

• autokláv 

• dimethylsulfoxid (DMSO) (Obrázek 31) 

• sterilní voda 

7.5.3 Růstová média 

• Mueller-Hintonův agar 

• Cation-Adjusted Mueller-Hinton Broth (CAMHB) – Mueller Hintonův bujón 

s upraveným obsahem kationtů (vápníku a hořčíku) (Obrázek 31) 

 

Obrázek 31 – Pomůcky v laminárním boxu 

(Zdroj: Eliška Zbořilová, pořízeno v mikrobiologické laboratoři na KBVL UK v Hradci Králové) 
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7.6 Postup přípravy suspenzí testovacích kmenů bakterií 

• připravili jsme si 8 sterilních zkumavek a každou popsali příslušnou zkratkou 

testovacího kmene (Obrázek 32) 

• do každé zkumavky jsme napipetovali 3 ml sterilní vody 

• připravili jsme si jednotlivé kultury narostlé na Mueller-Hinton agaru 

• z kultur jsme si kličkou odebrali malou část kolonie a resuspendovali ji ve 

zkumavce se sterilní vodou 

• řádně promíchali pomocí vortexu 

• hustotu suspenze jsme změřili pomocí denzitometru 

• výsledná hodnota suspenze byla 0,5 stupně podle McFarlanda 

 

 

Obrázek 32 – Plastové zkumavky pro příslušné kmeny 

(Zdroj: Eliška Zbořilová, pořízeno v mikrobiologické laboratoři na KBVL UK v Hradci Králové) 

7.7 Postup přípravy ředící řady testované látky 

• navážku příslušné látky jsme rozpustili ve vypočítaném objemu DMSO 

(viz. vzorec), aby 1. koncentrace testované látky byla 500 µmol.l-1 a koncentrace 

DMSO nepřesáhla 1 % 

• promíchali na vortexu (Obrázek 33) 

• v této fázi mohou vzniknout dvě situace:  

o látka se rozpustí nebo vytvoří homogenní směs – můžeme přistoupit 

k dalšímu kroku 
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o látka se nerozpustí nebo vysráží, musíme přidat 2. popřípadě 

3. ekvivalent rozpouštědla. K lepšímu rozpouštění se může použít 

ultrazvuková lázeň. Avšak každým přidaným ekvivalentem se 

posouvá 1. koncentrace o 1 ředění nazpět (z 500 µmol.l-1 na 

250 µmol.l-1) 

• do 1. zkumavky označené číslem 1 jsme napipetovali 1,98 ml růstového média a 

přidali 20 µl již rozpuštěné látky 

• promíchali pomocí vortexu 

• zde mohou opět vzniknout dvě situace (viz. výše) 

• tímto jsme v 1. zkumavce získali pracovní roztok 1. koncentrace 

• dále jsme si připravili 10 zkumavek, popsali 2 – 11 a napipetovali do nich 

250 µl DMSO 

• rozpuštěnou látku o stejném objemu jsme napipetovali do zkumavky 

2, promíchali pomocí pipety a poté odpipetovali stejný objem do zkumavky 3 až 

do poslední zkumavky 

• připravili si 12ti jamkový rezervoár 

• do 1. jamky přelili celý obsah zkumavky 1 

• do jamek 2 – 11 jsme napipetovali 1,98 ml růstového média a přidali 20 µl 

naředěné testovací látky z příslušné zkumavky do jamky (ze zkumavky 2 do 

jamky 2)  

• do poslední 12. jamky (kontrola) k růstovému médiu jsme napipetovali 20 µl 

DMSO 

• tím jsme získali pracovní roztoky s danou koncentrací a kontrolu 

 

Výpočet objemu DMSO 

 

 
 

 

Legenda používaných symbolů 

m…..navážka (g) 

c……1. testovaná koncentrace = 500 µmol.l-1= 0,0005 mol.l-1 

Mr….molární hmotnost 
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Obrázek 33 – Promíchání látky pomocí vortexu 

(Zdroj: Eliška Zbořilová, pořízeno v mikrobiologické laboratoři na KBVL UK v Hradci Králové) 

7.8 Postup pipetování do mikrotitrační destičky 

• sterilní destičku si nejprve označíme (datum, kód testované látky, příslušný 

kmen) 

• pomocí 12ti kanálové pipety jsme si napipetovali 200 µl zásobního roztoku z 

12ti jamkového rezervoáru (Obrázek 34) do všech řádků destičky (1 destička = 1 

testovaná látka) 

• do jednotlivých řádků v destičce jsme si napipetovali 10 µl dané suspenze 

testovacích kmenů (1 řádka = 1 kmen) a přiklopili víčkem (Obrázek 35) 

• inkubace probíhala při teplotě 35 °C (± 2 °C) 

• hodnocení jsme prováděli po 24 hodinách a 48 hodinách 

 

Obrázek 34 - Pipetování 12ti kanálovou pipetou z rezervoáru 

(Zdroj: Eliška Zbořilová, pořízeno v mikrobiologické laboratoři na KBVL UK v Hradci Králové) 
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Obrázek 35 - Znázornění koncentrací v mikrotitrační destičce 

Obrázek znázorňuje 12 jamkovou řadu v titrační destičce. V 1. jamce je koncentrace 

500 µmol.l-1, následuje dvojkové ředění až k 11. jamce, kde je koncentrace 0,49 µmol.l-1. 

Poslední 12. jamka K značí kontrolu. Místo testované látky je zde DMSO a dochází tím ke 

kontrole, zda dané bakterie dokážou růst i bez testované látky. 

(Zdroj: Eliška Zbořilová, pořízeno v mikrobiologické laboratoři na KBVL UK v Hradci Králové) 

7.9 Hodnocení 

Po uplynutí inkubační doby se vizuálně hodnotí zákal v jamkách, podle kterého 

se určí MIC. Jestliže při vyhodnocování dojde k nejasnosti, je možné použít indikátor 

Alamar Blue. Jedná se o netoxickou možnost, jak zjistit životaschopnost buněk. Jde o 

látku zvanou resazurin, která je modře zbarvená a nefluoreskující. Po vstupu do buňky a 

zachycení metabolické aktivity se během inkubace redukuje na resorufin, který je 

růžový a vysoce fluoreskující (Obrázek 36). Tato barevná změna a fluorescence může 

být detekována spektrofotometricky a fluorimetricky. 

 

Obrázek 35 – Znázornění destičky po inkubaci 

Životaschopné bakterie (metabolicky aktivní) jsou zbarveny růžově. 

(Zdroj: https://www.ozbiosciences.com/viability-stress/91-ozblue-cell-viability-kit.html) 

 

https://www.ozbiosciences.com/viability-stress/91-ozblue-cell-viability-kit.html
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8. VÝSLEDKY 

Celkově bylo sledováno 38 testovaných látek a stanovena jejich MIC 

ve 2 časových intervalech a to 24 hodin a 48 hodin. V následujících tabulkách jsou 

přehledně znázorněny dosažené MIC, které jsou slovně hodnoceny. Kompletní 

protokoly jsou k dispozici v příloze. 

Tabulka 8 – Výsledky 1. skupiny testovaných látek 

Kmen 
Inkubační 

doba 

Testované látky – MIC (μmol.l-1) 

BBPS1 BBPS2 BBPS3 BBPS4 *BBPS4 BBPS5 

SA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

MRSA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

SE 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

EF 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

EC 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

KP 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

SEMA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

PA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 

Tabulka 9 – Výsledky 1. skupiny testovaných látek (pokračování) 

Kmen 
Inkubační 

doba 

Testované látky – MIC (μmol.l-1) 

BBPS6 BBPS7 BBPS9 BBPS10 BBPS12 BBPS14 

SA 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

MRSA 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

SE 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

EF 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

EC 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

KP 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

SEMA 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

PA 
24h >500 >500 >250 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >250 >500 >500 >500 
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Z tabulky č. 9 vyplývá, že u látky BBPS9 byla nejvyšší použitá 

koncentrace 250 µmol.l-1, z důvodu její horší rozpustnosti (Příloha 2). 

Symbol „*“ odlišuje dvě látky, které mají stejné kódové označení. Symbol „>“ značí 

nejvyšší testovanou koncentraci, při které testovaná látka není účinná. Tudíž 

z tabulky č. 8 a 9 můžeme vidět, že žádná z testovaných látek nebyla účinná. V praxi to 

znamená, že se po inkubaci ve všech jamkách objevil zákal (Obrázek 36).  

 

 

Obrázek 36 – Znázornění zákalu ve všech jamkách 

(Zdroj: Eliška Zbořilová, pořízeno v mikrobiologické laboratoři na KLBV UK v Hradci Králové) 

 

Tabulka 10 – Výsledky 2. skupiny testovaných látek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 10 znázorňuje, že žádná z testovaných látek 2. skupiny není dostatečně 

účinná vůči testovaným bakteriím. 

 

 

 

 

Kmen 
Inkubační 

doba 

Testované látky – MIC (μmol.l-1) 

EM18C EM29C EM32C EM34C EM35C 

SA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

MRSA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

SE 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

EF 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

EC 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

KP 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

SEMA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

PA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 
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Tabulka 11 - Výsledky 3. skupiny testovaných látek 

Kmen 
Inkubační 

doba 

Testované látky - MIC (μmol.l-1) 

JZMC1 JZMC2 JZMC3 JZMC4 JZMC5 JZMC7 JZMC9 

SA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

MRSA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

SE 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

EF 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

EC 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

KP 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

SEMA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

PA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >125 >500 

 

U testované látky JZMC9 byla stanovena její nejvyšší koncentrace 125 µmol.l-1 

kvůli její horší rozpustnosti (Příloha 4). Z tabulky 11 vyplývá, že žádná testovaná látka 

nevykazuje antibakteriální aktivitu.  

 

Tabulka 12 - Výsledky 4. skupiny testovacích látek 

Kmen 
Inkubační 

doba 

Testované látky - MIC (μmol.l-1) 

W020B W025B W025C W029C W030B 

SA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

MRSA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

SE 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

EF 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

EC 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

KP 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

SEMA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 

PA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 
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Tabulka 13 - Výsledky 4. skupiny testovacích látek (pokračování) 

Kmen 
Inkubační 

doba 

Testované látky - MIC (μmol.l-1) 

W031A W034 W038A W041A W041B WK4 

SA 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

MRSA 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

SE 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

EF 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

EC 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

KP 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

SEMA 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

PA 
24h >250 >500 >500 >500 >125 - 

48h >250 >500 >500 >500 >125 - 

 

U testované látky W031A byla stanovena nejvyšší koncentrace 250 µmol.l-1 a u 

W041B 125 µmol.l-1 (Příloha 3, 5). Také je z tabulky 13 viditelné, že ani zde není žádná 

testovaná látka dostatečně účinná vůči testovaným bakteriím. U WK4 se stanovení 

neprovádělo, jelikož nebyla rozpustná v DMSO (Příloha 5). 

 

Tabulka 14 - Výsledky 5. skupiny testovacích látek 

Kmen 
Inkubační 

doba 

Testované látky - MIC (μmol.l-1) 

FE0947C FE0958H FE0958G FE0950D 

SA 
24h >500 >500 >500 125 

48h >500 >500 >500 125 

MRSA 
24h >500 >500 >500 >125 

48h >500 >500 >500 >125 

SE 
24h >500 >500 >500 >125 

48h >500 >500 >500 >125 

EF 
24h >500 >500 >500 >125 

48h >500 >500 >500 >125 

EC 
24h >500 >500 >500 >125 

48h >500 >500 >500 >125 

KP 
24h >500 >500 >500 >125 

48h >500 >500 >500 >125 

SEMA 
24h >500 >500 >500 >125 

48h >500 >500 >500 >125 

PA 
24h >500 >500 >500 >125 

48h >500 >500 >500 >125 
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Tabulka č. 14 znázorňuje, že u látky FE0950D byla zvolena nejvyšší 

koncentrace 125 µmol.l-1, z důvodu její horší rozpustnosti (Příloha 3). Také z ní 

vyplývá, že testované látky jsou na dané bakteriální kmeny neúčinné kromě látky 

FE0950D. Tato látka je v koncentraci 125 µmol.l-1 účinná proti bakterii 

Staphylococcus aureus jak po 24 hodinové inkubaci, tak i po 48 hodinové. 
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9. DISKUZE 

Cílem této diplomové práce bylo testovat nové, potencionálně antibakteriálně 

účinné látky. Jelikož se ATB stala léčebnou samozřejmostí a mnohdy jsou chybně 

užívána, klesá jejich působení na bakterie a léčba nemocí se stává komplikovanější. 

V důsledku toho se neustále usiluje o objevení nových antimikrobiálních látek, které by 

byly účinné vůči bakteriím. V dnešní době, kvůli nadužívání ATB, trápí rezistence 

vyspělé i rozvojové země. Veliký podíl na tomto celosvětovém problému mají lékaři, 

kteří často nepostupují podle doporučených postupů vydaných celosvětově uznávanou 

organizací WHO. WHO mimo jiné organizuje různé kampaně, které mají za cíl 

informovat i laickou veřejnost a zlepšit tak spolupráci pacienta se zdravotnickými 

zařízeními. Mimo WHO existuje několik organizací, které se zabývají touto 

problematikou. V České republice byl vydán Ministerstvem zdravotnictví NAP, který 

sleduje a analyzuje používání ATB u nás. Do tohoto programu je zapojeno několik 

skupin subjektů jako je Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

Ministerstvo zemědělství, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně a další. 

(Šturma, 2011; Žemličková, 2012) 

Antibiotika se nepoužívají jen v humánní medicíně, problém s rezistencí se 

vyskytuje i ve veterinární a hospodářské oblasti, kde se používají stejná léčiva jako u 

lidí. Z toho vyplývá problém, že zvířata mohou získat rezistentní bakterie od lidí a 

naopak. Tato situace přispívá ke zvyšování rezistentních kmenů a počet účinných ATB 

se snižuje. Ne nadarmo je kladen důraz na vznik a výzkum nových léčiv. Často jsou to 

modifikace základních struktur léčiv. Lepším řešením je však najít jiná slabá místa 

bakterií a vyvinout proti nim nové chemické struktury léčiv, které ještě nejsou na trhu. 

Komplikací jsou rychle se množící bakterie, které jsou schopné předávat si informace o 

rezistenci a fakt, že se farmaceutickým laboratořím nedaří najít nová místa v bakterii 

pro zásah ATB. Dá se říct, že celkově se farmaceutickým laboratořím výzkumné práce 

nevyplácejí, protože jsou příliš drahé. (Nasir, 2015, Schindler, 2008) 

Všeobecně by ATB měla pro svoje uplatnění splňovat několik vlastností. Pro 

pacienta je velice důležité, aby dané léčivo nebylo toxické, mělo co nejméně vedlejších 

účinků a neovlivňovalo jeho přirozenou bakteriální floru. Ideální by bylo, kdyby ATB 

zabíjela či inhibovala růst několik bakteriálních kmenů a rezistence by nevznikla vůbec. 

Bohužel se dosud takové léčivo nepodařilo najít a léčba především multirezistentních 

kmenů je označovaná za podstatnou budoucí hrozbu. (Kolář, 2007; Todara, 2012) 
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Úkolem bylo hodnotit pomocí mikrodiluční bujonové metody účinek 

potenciálně antibakteriálních látek. Testovaná ATB jsem hodnotila v jamkách 

mikrotitrační destičky, kde lze najednou sledovat aktivitu jednoho ATB v různých 

koncentracích vůči několika kmenům bakterií.  

V rámci praktické části jsem pracovala se 38 sloučeninami. Z výsledků je 

zřejmé, že látka WK4 nebyla testována z důvodu špatné rozpustnosti v DMSO. Ostatní 

látky jsou prakticky neúčinné, kromě látky označené kódem FE0950D. Ta projevila 

aktivitu vůči kmenu Staphylococcus aureus a to v koncentraci 125 µmol.l-1. Vztah mezi 

chemickou strukturou a aktivitou látky není možné odvodit. Jelikož aktivita této látky 

byla ze všech sloučenin jediná, a tudíž ji ani nelze srovnávat s ostatními látkami v dané 

skupině. Zároveň porovnáním s hodnotami pro standardy je zřejmé, že tyto sloučeniny 

nenajdou uplatnění jako nová ATB. 
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10. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo testování nových, potenciálně antibakteriálně 

účinných látek. Zabývali jsme se testováním a hodnocením reakcí u vybraných 

antibakteriálních látek na příslušné bakteriální kmeny. Pomocí mikrodiluční bujonové 

metody jsme z celkového počtu 39 potenciálně aktivních sloučenin testovali 38 vzorků, 

jelikož látka WK4 nešla rozpustit v DMSO.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že projevila účinek pouze sloučenina označena 

kódem FE0950D vykazující aktivitu vůči bakterii Staphylococcus aureus v koncentraci 

125 µmol.l-1.  

K potvrzení nebo vyvrácení účinnosti těchto látek je zapotřebí více výzkumných 

testů. Jelikož se jedná o složitý proces a testování 39, resp. 38 látek nestačí k nalezení 

požadovaného účinku, je zapotřebí další testování s více variantami antibakteriálních 

látek. 
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ETEC Enterotoxigenní Escherichia coli 

EU Evropská unie 

G+ bakterie Grampozitivní bakterie 

G- bakterie Gramnegativní bakterie 

GISA Glycopeptide-intermediate-resistant Staphylococcus aureus 

GIT Gastrointestinální trakt 

IZ Inhibiční zóna 
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NK Nukleová kyselina 
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(Světová zdravotnická organizace) 

http://www.who.int/
http://www.who.int/


 

94 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Penicillium notatum inhibující růst bakterie Staphylococcus ..................... 11 

Obrázek 2 - Tvary bakterií .............................................................................................. 15 

Obrázek 3 - Buněčná stěna G+ a G- bakterií .................................................................. 16 

Obrázek 4 - Struktura β-laktamových antibiotik ............................................................ 21 

Obrázek 5 - Struktura streptomycinu .............................................................................. 22 

Obrázek 6 - Struktura chinolonů ..................................................................................... 23 

Obrázek 7 - Struktura tetracyklinů .................................................................................. 24 

Obrázek 8 - Struktura erytromycinu ............................................................................... 26 

Obrázek 9 - Struktura kolistinu ....................................................................................... 26 

Obrázek 10 - Mechanismus účinku antibiotik na buňku ................................................ 31 

Obrázek 11 - Replikace DNA ......................................................................................... 43 

Obrázek 12 - Struktura gyrasy a topoisomerasy ............................................................. 44 

Obrázek 13 - Mechanismus chinolonů ........................................................................... 45 

Obrázek 14 - Průběh proteosyntézy ................................................................................ 47 

Obrázek 15 - Struktura ribozomu ................................................................................... 47 

Obrázek 16 - Příklad diskového difúzního testu ............................................................. 50 

Obrázek 17 - Gradientový difúzní test - E-test ............................................................... 51 

Obrázek 18 - Agarová diluční metoda ............................................................................ 51 

Obrázek 19 - Mikrodiluční destička ............................................................................... 52 

Obrázek 20 - Systém MicroScan WalkAway a Sensititre AIRS 2X .............................. 53 

Obrázek 21 - Systém BD Phoenix a používaná destička v tomto systému .................... 53 

Obrázek 22 - Systém Vitek 2 a 64 jamková destička ..................................................... 54 

Obrázek 23 - Znázornění bakteriálních kolonií na krevním agaru ................................. 56 

Obrázek 24 - Staphylococcus aureus na krevním agaru ................................................. 57 

Obrázek 25 - Staphylococcus epidermidis na krevním agaru ......................................... 58 

Obrázek 26 - Enterococcus faecalis na krevním agaru .................................................. 59 

Obrázek 27 - Escherichia coli na krevním agaru a Endově agaru .................................. 60 

Obrázek 28 - Klebsiella pneumoniae na krevním agaru ................................................. 61 

Obrázek 29 - Serratia marcescens na krevním agaru ..................................................... 61 

Obrázek 30 - Pseudomonas aeruginosa na PIA ............................................................. 62 

Obrázek 31 - Pomůcky v laminárním boxu .................................................................... 68 



 

95 

 

Obrázek 32 - Plastové zkumavky pro příslušné kmeny .................................................. 69 

Obrázek 33 - Promíchání látky pomocí vortexu ............................................................. 71 

Obrázek 34 - Pipetování 12ti kanálovou pipetou z rezervoáru ....................................... 71 

Obrázek 36 - Znázornění destičky po inkubaci .............................................................. 72 

Obrázek 37 - Znázornění zákalu ve všech jamkách ....................................................... 74 

 



 

96 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Přehled některých zástupců antibiotik ......................................................... 28 

Tabulka 2 - Rozdělení antibiotik dle mechanismu účinku ............................................. 29 

Tabulka 3 - Příklady nově schválených ATB od roku 2000…………………………... 33 

Tabulka 4 - Nejčastěji užívaná antibiotika ..................................................................... 41 

Tabulka 5 - Přehled topoisomeras bakterií ..................................................................... 44 

Tabulka 6 - Přehled jednotlivých bakterií ....................................................................... 63 

Tabulka 7 - Hodnoty standardů ...................................................................................... 67 

Tabulka 8 - Výsledky 1. skupiny testovaných látek ....................................................... 73 

Tabulka 9 - Výsledky 1. skupiny testovaných látek (pokračování) ................................ 73 

Tabulka 10 - Výsledky 2. skupiny testovaných látek ..................................................... 74 

Tabulka 11 - Výsledky 3. skupiny testovaných látek ..................................................... 75 

Tabulka 12 - Výsledky 4. skupiny testovacích látek ...................................................... 75 

Tabulka 13 - Výsledky 4. skupiny testovacích látek (pokračování) ............................... 76 

Tabulka 14 - Výsledky 5. skupiny testovacích látek ...................................................... 76 

 



 

97 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 - Protokol č. 018-197d-bakt. ........................................................................... 98 

Příloha 2 - Protokol č. 018-198d-bakt. ......................................................................... 100 

Příloha 3 - Protokol č. 018-205d-bakt .......................................................................... 102 

Příloha 4 - Protokol č. 018-199d-bakt. ......................................................................... 104 

Příloha 5 - Protokol č. 018-206d-bakt. ......................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

Příloha 1 - Protokol č. 018-197d-bakt. 

 



 

99 

 
 



 

100 

 

Příloha 2 - Protokol č. 018-198d-bakt. 

 



 

101 

 

 

 



 

102 

 

Příloha 3 - Protokol č. 018-205d-bakt 

 



 

103 

 

 

 



 

104 

 

Příloha 4 - Protokol č. 018-199d-bakt. 

 

 



 

105 

 

 

 



 

106 

 

Příloha 5 - Protokol č. 018-206d-bakt. 

 

 



 

107 

 

 

 


