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1. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Autor: Eva Mašátová  

Školitel: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 

Název práce: Vaginální mikrobiota a její vliv v těhotenství 

 

Tato práce vznikla za účelem shrnutí poznatků o vaginální mikrobiotě obecně    

a v rámci těhotenství. Práce se zabývá popisem jednotlivých mikroorganismů přirozeně 

se vyskytujících ve vaginálním prostředí a jejich výskytem v populaci. Dále jsou v práci 

popsány diagnostické metody a techniky využívající se v gynekologii pro vyšetření 

vaginálního prostředí. V poslední části je popsána antimikrobní léčba a její změny 

v těhotenství.  

Vaginální mikrobiota je pestrý a různorodý ekosystém každé ženy, který            

se během jejího života mění podle nejrůznějších vlivů. V těhotenství se v případě 

kolonizace pacientky výrazně zvyšuje riziko vážných komplikací jako je předčasný porod 

nebo infekce dítěte. 

V případě kolonizace pacientky nejde jednoznačně určit, zdali se jedná již           

o patologický stav či ne. Ve vaginálním prostředí se přirozeně vyskytují zástupci rodu 

Streptococcus, Staphylococcus, Gardnerella, Candida, Ureaplasma, Mycoplasma            

a další. Jednoznačně patogen prokážeme především podle hustoty jeho kolonizace 

pomocí diagnostických metod a podle dalších obtíží pacientky. 

 

 

Klíčová slova: Vaginální mikrobiota, těhotenství, rezistence 
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2. ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

Author: Eva Mašátová 

Trainer: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 

Title: Vaginal microbiota and its effect in pregnancy 

 

This work was created to summarize the knowledge of the vaginal microbiota  

in general and also during the pregnancy. The work deals with the description                  

of individual microorganisms naturally occurring in the vaginal environment and their 

occurrence in the population. Diagnostic methods and techniques used in gynecology 

for examination of the vaginal environment are also described. The last part describes 

the antimicrobial treatment and its changes during the pregnancy.  

The vaginal microbiota is a diverse ecosystem of every woman that changes 

during her lifetime with a variety of influences. During the pregnancy, the risk               

of serious complications, such as premature birth or infections, is significantly 

increased when the patient is colonized.  

If the patient is colonized, it is not possible to definitely determine whether       

it is a pathological condition or not. Representatives of the genus Streptococcus, 

Staphylococcus, Gardnerella, Candida, Ureaplasma, Mycoplasma and others               

are naturally present in the vaginal environment. The pathogen is securely proven 

mainly by the density of its colonization by means of diagnostic methods and according 

to other patient's difficulties. 

 

 

Key words: Vaginal microbiota, pregnancy, resistance 
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3. ÚVOD 

V životě snad každé ženy jsou chvíle, kdy musí navštívit svého lékaře z důvodu 

gynekologických obtíží. Příčinou těchto obtíží se z největší části jeví narušení právě 

vaginální mikrobioty. Vyskytuje se zde spoustu druhů mikrobů, které spolu vytváří 

vysoce harmonický systém. V důsledku vnějších vlivů je neustálý pokus o narušení této 

harmonie a právě laktobacily (rod Lactobacillus) tomuto narušení zabraňují.             

Tyto organismy mají velmi prospěšnou funkci, a to produkci látek, které zajišťují kyselé 

vaginální prostředí, díky kterému je zabráněno růstu ostatních mikrobů a tím jejich 

přechodu do patogenity (Julák, 2003). 

 Není neobvyklá situace, při které si ženy stěžují na gynekologické obtíže              

a opakovaně navštěvují lékaře, od kterého odchází s normálním gynekologickým 

nálezem. V dnešní době je již dobře známo, že emocionální stav, partnerský vztah        

či kvalita života hraje v organismu ženy velkou roli, a proto by se nemělo zapomínat   

na celkové posouzení stavu pacientky.  

 V posledních letech se stalo velkou oblibou nadměrné užívání antibiotik.     

Volně prodejné nejrůznější přípravky-od těch pro intimní hygienu až po antimykotika 

nejspíš také moc nepřispívají přirozenému chodu vaginální mikrobioty. 

 U těhotných žen je potřeba péče ještě větší než u žen netěhotných, jelikož 

v těhotenství jsou dopady případné kolonizace mnohem fatálnější. Hrozí tu riziko 

předčasného porodu či infekce novorozence (Špaček, Buchta, Jílek, 2013). 
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ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je rešeršní zpracování informací ohledně vaginální 

mikrobioty obecně a v rámci těhotenství. V první části bych ráda popsala jednotlivé 

rody vyskytující se ve fyziologické vaginální mikrobiotě, vliv těchto rodů v těhotenství   

a nynější výskyt v populaci. Poté bych se zaměřila na mikrobiologické metody 

v diagnostice poševního prostředí. Poslední část této práce bude zaměřena                  

na antimikrobní léčbu a její změny během těhotenství.  
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4. VAGINÁLNÍ MIKROBIOTA 

Mikrobiální osídlení vagíny je méně pestré než u zevních genitálií ženy, které      

je zastoupením mikroorganismů velmi blízké kůži. Vaginální mikrobiota se mění 

s věkem ženy. Těsně po narození je osídlena zejména laktobacily, v prepubertálním 

období se osídlení podobá zevním genitáliím a s nástupem menstruace a tím i puberty 

se zde vyskytují opět především laktobacily. Pro zdraví ženy jsou laktobacily velmi 

důležité, zejména tím, že fermentují glykogen vaginální mukózy na kyselinu mléčnou, 

která snižuje pH na hodnotu 4-5. Dále produkují peroxid vodíku a další faktory, kterými 

zabraňují růstu jiných patogenů. Celkový stav mikroflóry je také ovlivňován 

hormonálně, a to zejména hladinou estrogenů, která se mění během menstruačního 

cyklu a má vliv především na sekreci glykogenu. Osídlujících laktobacilů je spousta 

druhů a souhrnně se nazývají jako Döderleinův laktobacil (Julák, 2003). 

 

4.1 Složky vaginální mikrobioty 

Vaginální mikrobiota představuje bohaté zastoupení mikrobů, kteří                    

za fyziologických podmínek přispívají ke správné obranné funkci proti vzniku 

zánětlivých onemocnění. Je velmi snadné narušit správnou funkci mikrobioty vlivy 

endogenních či exogenních podmínek. Nachází se zde několik složek, které na sebe 

vzájemně působí (Dostálová, Gerychová, 2011). 

 

4.1.1 Imunitní systém vaginální sliznice 

Vaginální epitel tvoří vhodné prostředí pro mikroby. Imunoglobulin A (IgA) 

děložního hrdla, který je tvořen imunitním systémem sliznice pochvy, se podílí             

na tvorbě cervikovaginálního sekretu s pomocí lymfocytů, makrofágů a cytotoxických 

buněk (Citterbart et al.,2001).  
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4.1.2 Hormonální hladiny během života ženy 

Hladina estrogenů se v průběhu života ženy mění. V prepubertálním období     

je hladina estrogenů nízká spolu s tenkou poševní stěnou. V tomto období se zde 

vyskytují také nízké hodnoty glykogenu v epitelových buňkách, tudíž i výskyt 

laktobacilů je snížen a vaginální pH se pohybuje spíše v alkalických hodnotách. Změna 

nastává v pubertě, kdy se zvyšují hodnoty estrogenů a tím se také zesílí poševní stěna, 

zvýší se hodnoty glykogenu a sliznici hojně osídlí laktobacily. V období menopauzy ženy 

se znovu snižují hladiny estrogenů, a proto pochva ztrácí hormonální ochranu.             

To způsobuje atrofii epitelu, pH se dostává do vyšších hodnot a laktobacily se na sliznici 

již nevyskytují (Citterbart et al.,2001). 

4.1.3 Endogenní poševní flóra 

Je to velmi variabilní a různorodé seskupení aerobních a anaerobních 

mikroorganismů, které spolu vzájemně spolupracují a jsou tolerovány vaginální sliznicí. 

U každé ženy je složení těchto mikroorganismů jiné. Především závisí na vnějších           

a vnitřních vlivech jako jsou hormonální změny, celkový zdravotní stav ženy, užívání 

antibiotik, sexuální aktivita atd.  

Podle výzkumů se v 1 g poševního sekretu vyskytuje 106 bakterií.                    

Mezi ně patří druhy bakterií, které normálně nejsou patogenní, ale při určité změně 

podmínek mohou vyvolat onemocnění. Fyziologická ochrana je přisuzována především 

laktobacilům (Citterbart et al.,2001). 

4.1.3.1 Rod Lactobacillus 

Laktobacily obecně zastupují největší část mikrobioty pochvy oproti ostatním 

přítomným mikrobům (100x až 1000x). Jedná se o různorodé grampozitivní (G+) 

aerobní nebo fakultativně anaerobní tyčinkovité bakterie, které patří do kmene 

Firmicutes. Významné propojení vzniká mezi gastrointestinálním traktem, ze kterého 

se část laktobacilů přizpůsobila podmínkám v pochvě. Trávicí trakt je tedy velmi 

důležitý pro správnou funkci poševní mikrobioty. Tento fakt vyplývá také ze studie, při 

které se zjistila přítomnost stejných laktobacilů v rektu i v pochvě (Špaček, Buchta, 

Jílek, 2013). 
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V dnešní době známe více než 80 druhů vaginálních laktobacilů. Mezi jejich 

hlavní funkci patří: 

a) Snížení poševního pH (3,8 – 4,2) způsobené štěpením glykogenu na kyselinu 

mléčnou.  

b) Působení peroxidu vodíku (H2O2) produkovaného laktobacily, který má       

ve vysoké koncentraci toxický účinek na některé bakterie. To zajišťuje 

poševní ochranu před možnými infekcemi, při kterých byla zjištěna buď 

snížená produkce H2O2, anebo úplná nepřítomnost těchto laktobacilů.  

c) Produkce bakteriocinů. Významné jsou svým baktericidním účinkem           

na některé mikroby. Tento účinek se uplatňuje pouze u aktivních 

bakteriocinů, které se nacházejí na povrchu laktobacilů.                                 

Ve volné formě jsou neaktivní (Citterbart et al., 2001). 

Laktobacily jsou velmi dobře přizpůsobeny poševnímu prostředí. Zařazují se mezi 

aerotolerantní anaeroby, kteří díky homofermentativnímu kvašení získávají jako zdroj 

energie adenosintrifosfát (ATP). Vzniká kyselina mléčná snižující pH poševní sliznice. 

Hodnoty pH během života kolísají, a především ve vyšším věku po menopauze vlivem 

snížení hormonální činnosti se sliznice spíše alkalizuje (pH 5,0-7,0). V důsledku těchto 

změn atrofuje slizniční epitel a na základě toho se činnost laktobacilů snižuje                  

a nahrazuje anaerobními bakteriemi.  

U diagnostiky laktobacilů bychom měli dbát jak na jejich počet, tak                          

i na vyskytující se druhy u dané ženy. Jelikož každý druh nemá stejnou silnou 

protektivní funkci a každá žena nemá stejné druhové zastoupení laktobacilů.           

Podle výzkumů jsou považovány jako nejvíce protektivní druhy L. crispatus, L. jensenii, 

L. vaginalis, L. rhamnosus, L. gasseri a to díky své produkci H2O2. Jako významný          

se ukázal L. iners, který se vyskytuje u většiny žen a u velké části je dominantní složkou 

vaginální mikrobioty. 

Zajímavým zjištěním posledních výzkumů je význam vzájemné interakce 

jednotlivých složek mikrobioty, zejména laktobacilů. Mezidruhové vazby ovlivňují 

složení a zvyšuji stabilitu mikrobioty (Špaček, Buchta, Jílek, 2013).   

 



13 
 

Tabulka 1: Zástupci rodu Lactobacillus přítomné v mikrobiotě 

Lactobacillus 

acidophilus 

Lactobacillus 

brevis 

Lactobacillus 

crispatus 

Lactobacillus 

gasseri 

Lactobacillus 

johnsonii 

Lactobacillus 

amylolyticus 

Lactobacillus 

casei 

Lactobacillus 

fermentum 

Lactobacillus 

iners 

Lactobacillus 

plantarum 

Lactobacillus 

amylovorus 

Lactobacillus 

cellobiosus 

Lactobacillus 

gallinarium 

Lactobacillus 

jensenii 

Lactobacillus 

salivarius 

Zdroj: přejato ze Špaček, Buchta, Jílek, 2013 

4.2 Zastoupení ve vaginální mikrobiotě 

V zastoupení různých druhů mikrobů v poševním prostředí by měly dominovat 

zejména laktobacily pro jejich fyziologickou funkci. Pro přiblížení procentuálního 

zastoupení dalších druhů ve vagině je přidána tabulka č. 2 (přejata z Julák, 2003), 

hodnotící nálezy v souboru 280 vyšetřovaných dospělých žen. 

Rovnováha mezi fyziologickým a již patologickým stavem je velmi lehce 

ovlivnitelná pomnožením některých ze složek mikrobioty. Velmi časté je přemnožení 

kvasinek na základě narušení přirozené mikrobioty. To může vznikat v důsledku užívání 

antibiotik, hormonálních vlivů, anebo přehnanou intimní hygienou. Ta je v dnešní době 

velmi oblíbená a využívaná díky své snadné dostupnosti. Tento stav se nazývá 

vulvovaginitida a je způsobován nejčastěji Candidou albicans, ale i dalšími kvasinkami. 

Je to stav, který je sice benigní, za to velmi nepříjemný. Podobným způsobem               

se mohou přemnožit střevní bakterie Escherichia coli, které se v pochvě vyskytují 

fyziologicky v malém počtu, ale mohou se do ní dostat i z konečníku při špatné hygieně. 

Další změnou ve vaginální mikrobiotě může být bakteriální vaginóza především 

v důsledku hormonálních vlivů. Nejčastěji je způsobená bakterií Gardnerella vaginalis. 

Zejména závažným stavem pro ženu je přítomnost kmene Staphylococcus aureus, který 

může produkovat toxin TSST-1 způsobující stav zvaný syndrom toxického šoku (TSS). 

Případy TSS jsou často popisovány ve spojitosti s menses, a to především s používáním 

vaginálních tampónů. Bakterie, která není pro ženu nijak zvlášť nebezpečná, ale může 
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ohrozit novorozence vážnými infekcemi po porodu, je β-hemolytický Streptococcus 

agalactiae (Julák, 2003). 

 

Tabulka 2: Přibližné zastoupení mikrobů ve vaginální mikrobiotě, vykultivováno od 
280 žen 

Organismus Výskyt v % Organismus Výskyt v % 

Korynebakteria 83 Gram – labilní tyčinky 7 

Lactobacily 81 Proteus sp. 6 

Staphylococcus epidermidis 66 Bacteroides sp. 5 

Enterokoky 41 Staphylococcus aureus 5 

Mikrokoky 37 Nehemolytické streptokoky 4 

Kvasinky 24 Trichomonas vaginalis 3 

Escherichia coli 19 Neisseria sp. 1 

Mycoplasma hominis 11 Klebsiella sp. 1 

Β-hemolytické streptokoky 9 Pseudomonas aeruginosa 0,5 

Zdroj: přejato z Julák, 2003 

4.2.1 Rod Streptococcus 

Do tohoto rodu se řadí fakultativně anaerobní G+ koky tvořící dvojice nebo 

častější řetízky. Typický je pro tento rod hemolytický proces na kultivační půdě, který 

dělí streptokoky na alfa (α), beta (β) a gama (γ) hemolytické. U beta hemolýzy 

pozorujeme odbarvení erytrocytů a podle projasnění okolí kolem hemolytických kolonií 

se dělí na úplnou a neúplnou. U alfa hemolýzy (tzv. viridace) je typická změna zbarvení 

půdy na zelený verdoglobin. Gama hemolytickým streptokokem je označován ten, 

který okolí nehemolyzuje. V posledních letech se využívá označení pouze                       

β-hemolytické nebo non-β-hemolytické. 

Dále se dělí podle své antigenní vlastnosti, kterou udává přítomnost 

pouzderného polysacharidu C. Ten se nenachází u všech streptokoků, a proto           

jsou některé z nich neklasifikovatelní. Dělí se do skupin označených písmeny A–Z, 
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nazývaných podle Lancefieldové, která v roce 1933 toto označení zavedla (Beneš, 

2009; Votava a kol., 2003). 

4.2.1.1 Streptococcus agalactiae 

Streptococcus agalactiae poprvé objevili Lancefieldová a Hare ve vaginální 

mikrobiotě u žen po porodu. Roku 1938 se zjistilo, že tento patogen způsobuje 

poporodní komplikace, a proto byl do roku 1990 považován za významný patogen        

u těhotných žen, a především u novorozenců. Po roce 1990 se zavedla profylaktická 

léčba u rizikových těhotných žen a díky tomu se v posledních letech snížil výskyt infekcí 

u novorozenců a těhotných žen.  

S. agalactiae patří mezi β-hemolytické streptokoky skupiny B, jinak označovány 

zkratkou GBS (group B streptococci). GBS se vyskytují u 10–40 % žen v urogenitálním   

a gastrointestinálním traktu, především v dolní části. Výskyt je častější u seniorů, 

pacientů trpících onemocněním diabetes mellitus a sexuálně aktivních lidí. 

Největší hrozba S. agalactiae je stále pro novorozence, kteří se mohou nakazit 

při porodu nebo i během prenatálního období, jelikož se při vyšší kolonizaci matky 

zvyšuje riziko časné infekce dítěte. Rizikem pro dítě může být například předčasný 

porod, předčasný odtok plodové vody, anebo zánět plodových obalů. U rodiček pak 

vzniká riziko například zánětu dělohy nebo celkové sepse. Ženy se před porodem 

vyšetřují na přítomnost právě tohoto patogenu v porodních cestách. Pokud vyjde 

screening pozitivní nebo není vyšetření z nějakého důvodu možné anebo se nestihne 

před porodem, podává se antibiotická profylaktická léčba-penicilin. Je to preventivní 

opatření v případě, pokud žena v minulosti či během těhotenství infekci již prodělala, 

nastal předčasný porod nebo má například horečku (Bednář, 1996; Votava a kol., 2003; 

Měchurová et al., 2013). 

V období od ledna 2001 do září 2002 byla GBS izolována z 239 normálně             

a 46 předčasně narozených novorozenců. Z 285 pozitivních novorozenců mělo          

105 invazivní onemocnění. Získané izoláty většinou sérotypu III, V a Ia se shodují s též 

nejčastěji se vyskytujícími sérotypy v USA a západoevropských zemích. Výskyt GBS        

u novorozenců v České republice se pohybuje 0,7 až 1,0 na 1000 živě narozených dětí 

(Straková, Motlová, 2004). 
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4.2.2 Rod Staphylococcus 

Do tohoto rodu se řadí fakultativně anaerobní G+ koky tvořící shluky ve tvaru 

hroznů. Od roku 1974, kdy byly známé pouze tři druhy stafylokoků se počet výrazně 

zvýšil a v dnešní době existuje více než 38 druhů různých stafylokoků. Buněčná stěna 

těchto bakterií je tvořena peptidoglykanem a kyselinou teichoovou. Charakteristická   

je pro stafylokoky jejich vysoká odolnost a možnost kultivace v aerobních i anaerobních 

podmínkách. Koaguláza je bakteriální enzym aktivující koagulaci plazmy neboli 

přeměnu fibrinogenu na fibrin, typický pro Staphylococcus aureus. Díky tomuto 

enzymu se stafylokoky dělí do dvou skupin na koaguláza pozitivní a negativní.          

Mezi koaguláza negativní stafylokoky patří více než třicet druhů oproti koaguláza 

pozitivním, mezi které patří klinicky významný S. aureus (Beneš, 2009; Votava a kol., 

2003). 

4.2.2.1 Staphylococcus aureus 

Zhruba u 30 % zdravých lidí se vyskytuje S. aureus na kůži nebo sliznici. K infekci 

obvykle dochází endogenními nebo exogenními vlivy. Exogenní infekce mohou vznikat 

kapénkově či kontaktem po porušení sliznice nebo kůže. Lidé se sklonem k výskytu 

stafylokokové infekce mohou být pacienti po dialýze, lidé pozitivní na HIV, narkomani 

po intravenózním užívání drog, lidé s diabetes mellitus, alkoholici a lidé 

s imunodefekty.  

Patogenní působení je dáno především tvorbou mnoha faktorů virulence 

způsobující spoustu různých klinických obrazů infekcí. Díky proteinům,                      

které se nacházejí na povrchu kůže či sliznic jsou stafylokoky dobře navázány. Vedle 

peptidoglykanu, který je hlavní produkt, tvoří S. aureus i jiné exoenzymy a toxiny.        

Ty způsobují rychlý vstup a pohyb mikrobů v měkkých tkáních. Peptidoglykan není 

toxický, způsobuje aktivaci komplementu a povrchových receptorů lymfocytů                

a makrofágů. To vyvolává imunitní reakci a vznik zánětu.  

Stafylokoky obecně díky některým svým faktorům nepodléhají imunitním 

mechanismům. Díky prokrvení daného místa v zánětu se jim může naopak ještě dařit 

z důvodu zvýšené dodávky substrátů (Beneš, 2009).  
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V roce 1980 byl objeven ''Toxin syndromu toxického šoku (TSST-1)'' 

(Greenwood a kol.,1999). Syndrom toxického šoku vzniká v důsledku produkce TSST-1 

či enterotoxinů S. aureus. Tento syndrom může být doprovázen bakteriálním pronikání 

do okolí. Menstruální forma postihuje ženy během menstruace při používání 

menstruačního tamponu či vložky, ze kterých jsou pak následné testy na stafylokoky 

pozitivní.  Zde vzniká ideální prostředí, díky kterému v pochvě kolonizuje S. aureus. 

Riziko vzniku toxického šoku se zvyšuje s nedostatečným množstvím protilátek (Ab) 

proti TSST-1. Onemocnění se projevuje rychlým průběhem s horečkami, hrozí celková 

sepse. Non-menstruální forma vzniká v souvislosti s jinou stafylokokovou infekcí            

a projevuje se horším průběhem. U syndromu toxického šoku je důležitá včasná 

diagnóza a léčba (Greenwood a kol., 1999; Beneš, 2009). 

Staphylococcus aureus je známý svým postupným vývojem rezistence.    

V dnešní době je penicilin rezistentní 80-90 % kmenů S. aureus a vzrůstá i k ostatním 

typům antibiotik. Významný vzestup rezistence vzniká k antibiotiku methicilin/oxacilin, 

a proto se tyto rezistentní kmeny nazývají MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus 

aureus). Jako další antibiotikum, které by mohlo nahradit methicilin/oxacilin se začal 

používat vankomycin. K vankomycinu začaly být postupem času kmeny méně citlivé     

a v roce 2002 se izoloval první zcela rezistentní kmen. Tyto kmeny se nazývají VRSA 

(vankomycin rezistentní Staphylococcus aureus). Tyto kmeny se vyskytují zejména      

ve zdravotnických zařízeních. Pro diagnostiku a správnou léčbu stafylokoků je vždy 

důležité zjistit přesnou citlivost k antibiotikům (Julák, 2006). 

V některých zemích je zahájen celostátní screeningový program u matek před 

porodem. Především u těch, které mají plánovaný císařský řez a během chirurgického 

zákroku je vyšší pravděpodobnost infekce. Z důvodu rezistence k profylaktické léčbě 

nemá program významný přínos jak pro matku, tak pro novorozence.                  

Pozitivní přínos by mohl mít ve sledování MRSA u matek a tím monitorování původu 

infekce v nemocnici. Podle výzkumů z Velké Británie je prevalence MRSA v porodnictví 

nízká i přes častější výskyt MRSA v dané zemi. Dále je podle studií prokázán malý výskyt 

přenosu MRSA z matky na dítě během porodu. Obecně je potřeba více informací          

o výskytu MRSA u těhotných žen a novorozenců. Díky zavedení celostátního screeningu 
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maminek by bylo možné také zvýšit informace v národní databázi o postižení MRSA 

(Grey, Patwardhan, Martin, 2010). 

4.2.3 Rod Candida 

Některé kvasinky rodu Candida jsou přirozenými komenzály vaginální 

mikrobioty, avšak není zcela jasné, jakou roli zde mají. Dále se přirozeně a hojně 

vyskytují v gastrointestinálním traktu, se kterým úzce souvisí i vaginální výskyt.       

Vznik kvasinkových infekcí může nastat v důsledku změny vnitřní rovnováhy 

organismu, citlivosti organismu či rezistence. Vaginální kvasinkové infekce patří mezi 

povrchové infekce kvasinek neboli povrchové kandidózy, které se považují za nakažlivé. 

Mohou vznikat endogenně nebo se přenést pohlavním stykem. Kandidózy jsou velmi 

časté a alespoň jednou za život se vyskytnou zhruba u 75 % žen. Projevují se svěděním 

a typickým tvarohovitým výtokem. Kromě ženských pohlavních orgánů mohou 

postihovat také kůži, nehty a sliznici úst. Za nejvýznamnější druh kvasinek je v pochvě 

považována Candida albicans, u které je prevalence 65–85 %.                                      

Další stále častěji se vyskytující druh je Candida tropicalis s prevalencí 5-25 % (Špaček, 

Buchta, Jílek a spol., 2013; Greenwood a kol., 1999; Citterbart et al.,2001). 

4.2.3.1 Candida albicans 

Přirozeně se vyskytuje u 15 % žen. V dnešní době přibývá výskytu vaginálních 

infekcí způsobených C. albicans. Při použití antimykotických přípravků dochází             

ke zlepšení stavu pacientek, ale bohužel i k častému relapsu. Během 80. let se uvedl 

pojem ''Rekurentní vulvovaginální kandidóza'' (Špaček, Buchta, Kestřánek, 2012), která 

představuje 4 a více laboratorně diagnostikovaných projevů za rok. Obecně kandidózy 

vznikají změnou ve vaginálním prostředí, a proto se musí zjistit příčina těchto změn. 

Důvod vzniku chronických kandidóz není zcela jasný, ale určitou roli hraje také 

psychosomatika a kvalita sexuálního soužití (Citterbart et al.,2001; Špaček, Buchta, 

Kestřánek, 2012). 

Ke vzniku infekce je nutná adherence kvasinek k poševnímu epitelu.                  

To je umožněno díky adhezivním proteinům (Candida C3d). Dále se na adherenci podílí 

proteázy štěpící bílkoviny na aminokyseliny, fosfolipáza a toxiny kvasinek.                   
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Pro správnou funkci těchto enzymů C. albicans je důležité vhodné pH, které se 

fyziologicky v pochvě pohybuje v hodnotách 4,0 - 4,5 (Pánková, 2012). 

Kvasinky metabolizují glukózu kvašením za vzniku oxidu uhličitého (CO2),            

a proto pozorujeme zvýšený výskyt u pacientů s diabetes mellitus. V těhotenství nebo 

při užívání antikoncepce se díky estrogenům zvyšuje proliferace kvasinek.          

Kvasinky výrazně neovlivňují těhotenství, pouze vzniká riziko kontaminace dítěte při 

porodu (Citterbart et al.,2001; Špaček, Buchta, Kestřánek, 2012). 

 

Tabulka 3: Faktory vzniku vulvovaginální kandidózy 

Faktory vzniku vulvovaginální kandidózy 

Dysmikrobie po antibiotické léčbě 

Metabolické faktory (těhotenství, diabetes 

mellitus, vysoký příjem cukrů) 

Dlouhodobý stres 

Alergie 

Těsné spodní prádlo z umělého materiálu 

Hormonální antikoncepce 

Intimní hygiena (výplachy, hygienická mýdla) 

Zdroj: přejato ze Špaček, Buchta, Kestřánek, 2012, upraveno 

 

Z důvodu snížení nákazy novorozenců se např. v Německu doporučuje 

antimykotická léčba těhotných žen v posledních 6 týdnech těhotenství.  

 Do čtyřleté studie, kterou provedli Vermitsky, Self et al. ve Spojených 

státech amerických, byly zahrnuty vzorky z 93 775 cerviko-vaginalních stěrů.         

Z toho se vykultivovalo 89 % C. albicans, 7,9 % C. glabrata a méně než 2 % jiné druhy 

Candida.   C. glabrata se nejčastěji vyskytuje u žen po menopauze. Ve velmi vzácných 
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případech způsobuje problémy i Saccharomyces cerevisiae, která se podařila 

vykultivovat v 1-2 %. (Mendling, 2015). 

 V roční studii, která byla provedena Beige, Meyn et al. byla snaha prozkoumat 

výskyt kvasinek u asymptomatických žen. U 1 248 zdravých asymptomatických 

mladých žen bylo kolonizováno alespoň jednou za život 70 % z nich.                               

Při všech návštěvách opakujících se po 3 měsících bylo kolonizováno 4 % žen 

(Mendling, 2015).  

Ženy s diabetes mellitus typu II. jsou častěji kolonizované než zdravé ženy.  

Ženy, které jsou již kolonizovány, mají o 33 % vyšší riziko vzniku vaginální kandidózy po 

užití antibiotik.  Byl zjištěn snížený výskyt laktobacilů, které podle výzkumů mohou 

chránit proti vaginální kandidóze. Dále byl zjištěn účinek B-buněk, které produkují 

protilátky jako ochranné mechanismy proti kandidóze. Ženy s alergiemi typu I mají 

vyšší sklon ke kandidózám.  V internetovém dotazníku, který vyplnilo 6000 žen            

z 5 evropských zemí a v USA, uvedlo 30-50 % žen, že alespoň jednou měly 

vulvovaginální kandidózu. Z nich 9 % žen uvedlo, že tímto onemocněním trpí několik let 

(Mendling, 2015). 

4.2.4 Rod Gardnerella  

Do tohoto rodu patří pouze jeden druh Gardnerella vaginalis, která v minulosti 

patřila do rodu Haemophilus. U G. vaginalis se zdá buněčná stěna podobná G+ 

bakteriím, ale jelikož je tenčí, můžeme tyto bakterie nazývat jako gramlabilní.           

Jsou to fakultativně anaerobní velmi malé tyčky. Dříve se G. vaginalis považovala         

za patogenní organismy ve vaginálním prostředí a za hlavní součást bakteriální 

vaginózy (BV). V posledních letech se zjišťuje její fyziologický výskyt u mnoha žen, ale    

i jako možný spouštěcí faktor BV. Onemocnění vyvolané touto bakterií se vyznačuje 

poševním výtokem, který zapáchá po rybách. To je způsobeno dysbalancí některých 

hormonů vedoucí ke snížení počtu laktobacilů produkujících peroxidázy, které 

zabraňují množení anaerobních bakterií. Tím se celkově naruší vnitřní rovnováha, která 

způsobí přemnožení anaerobů, a tedy vznik BV. G. vaginalis porušuje poševní epitel 

tvorbou toxických peptidů (Votava a kol., 2003; Beneš, 2009).  



21 
 

Přirozeně se G. vaginalis vyskytuje u 50 % žen, což bylo zjištěno rutinními 

diagnostickými metodami. Podle lepších a citlivějších metod se předpokládá minimální 

výskyt u všech žen. Za přemnožení se považuje nález až 100–1000 x vyšší hodnoty, než 

je normální. Stejně jako jiné patologické mikroby v pochvě i G. vaginalis úzce souvisí 

s gastrointestinálním traktem a její zvýšení zde se může projevit BV.   

Zajímavostí u G. vaginalis je její genetická variabilita spojená s expresí 

přirozených i patologických vlastností. Genotypy 1 a 3 jsou vyznačeny tvorbou 

sialidázy, což je enzym rozkládající mucin přítomný v cytoplazmatické membráně. 

Sialidáza může být produkována i jinými patogeny v pochvě. Podle výzkumů má vliv   

na komplikace v těhotenství, případně na předčasný porod. 

Další zajímavou vlastností G. vaginalis je produkce toxinu vaginolyzinu.           

Ten způsobuje uvolnění železa z erytrocytů. Během menstruace se tedy zvýší 

přítomnost G. vaginalis a tím i produkce vaginolyzinu. Je tu možnost spojitosti přísunu 

vyloučeného železa i pro ostatní mikroby a tím také zvýšení BV (Špaček, Buchta, Jílek, 

2013). 
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Tabulka 4: Výskyt G. vaginalis v pochvě ve vztahu k rizikovým faktorům (studie na 
portugalských ženách, n=260) 

 

 
Gardnerella vaginalis 

pozitivní (n = 96) 

Gardnerella vaginalis 

negativní (n = 164) 

Věk 33 ± 11 31 ± 12 

Dříve BV 23 (24,0 %) 29 (17,7 %) 

BV více než 1 10 (10,4 %) 13 (7,9 %) 

Příznaky 

Svědění 

 

13 (13,5 %) 

 

11 (6,7 %) 

Bolest 4 (4,2 %) 8 (4,9 %) 

Vaginální výtok 9 (9,4 %) 17 (10.4 %) 

Zápach 13 (13,5 %) 9 (5,5 %) 

Kuřák 15 (15,6 %) 26 (15,9 %) 

Chronické onemocnění 23 (24,0 %) 33 (20,1 %) 

Užívání tampónu 41 (42,7 %) 82 (50,0 %) 

Antikoncepce 

Žádná 

 

16 (16,7 %) 

 

30 (18,3 %) 

Pilulka 62 (64,6 %) 92 (56,1 %) 

Preservativ 15 (15,6 %) 43 (26,2 %) 

Jiné 13 (13,5 %) 25 (15,2 %) 

Předčasný porod 2 (2,1 %) 3 (1,8 %) 

Zdroj: Silva, Henriques, Cereija, 2014, upraveno 

 

Do portugalského výzkumu bylo vybráno 260 žen, které byly požádány o vyplnění 

dotazníku (viz tabulka č. 4), který hodnotí výskyt BV, G. vaginalis a případné rizikové 

faktory. Studie proběhla na Univerzitě v Minho v Portugalsku. 
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Kolonizace G. vaginalis byla zvýšena u žen používající menstruační tampon, žen 

trpících chronickým onemocněním a u žen s již prodělanou BV. Kolonizace byla dále 

spojena se zvýšeným výskytem svědění a zápachu způsobeným vaginálním výtokem. 

Zajímavostí je, že u žen užívajících hormonální antikoncepci je zvýšený výskyt                

G. vaginalis oproti ženám využívajících preservativ (Silva, Henriques, Cereija, 2014). 

4.2.5 Řád Mycoplasmatales 

Do tohoto řádu patří rod Mycoplasma a Ureaplasma a obecně se nazývají 

mykoplazmata. Zástupci těchto dvou rodů – Mycoplasma hominis a Ureaplasma 

urealyticum jsou součástí fyziologické vaginální mikrobioty žen. Jedná se o bakterie, 

kterým chybí rigidní buněčná stěna. Jsou tvořeny membránou o třech vrstvách z lipidů 

a proteinů. Z důvodu chybějící buněčné stěny mohou buňky tvořit různé                     

tvary – kulovité, ovoidní, prstencovité, vláknité či korálkovité. Cholesterol přítomný 

v membráně zajišťuje růst buňky společně se zvýšeným CO2 v okolí.                

Patologické působení mykoplazmat není zcela jasné, avšak předpokládá se, že 

produkují látky vázající se na povrch lymfocytů s následným chováním podobným 

mitogenům. Aktivace cytotoxických T-lymfocytů a produkce peroxidu vodíku jsou další 

z vlastností mykoplazmat.  

Vaginální infekce způsobené mykoplazmaty se velmi často vyskytují v kombinaci 

s jinými patogeny, jako jsou například Streptococcus agalactiae, Neisseria gonorrhoeae 

nebo Chlamydia trachomatis. Podíl na BV zatím není zcela jasný u mykoplazmat. 

Zajímavostí je výskyt mykoplazmat v hemokulturách u 10 % žen s poporodní 

horečkou. Jelikož se mykoplazmata přirozeně u žen vyskytují a snadno procházejí 

placentární membránou, mohou se takto dostat do amniové tekutiny nebo                  

do krevního oběhu matky. Tímto způsobem vznikají infekce v těhotenství. Především       

U. urealyticum způsobuje infekci plodových blan (Votava a kol., 2003). 

Do studie, která byla provedena Christopoulos et al. byly zařazeny sexuálně 

neaktivní dívky. Zkoumalo se 50 dívek asymptomatických a 50 dívek symptomatických, 

dohromady tedy 100 dívek ve věku 0–20 let. Symptomatické dívky měly problémy 

s vaginálními výtoky (53 %), erytémy (33 %) a svěděním (27 %). Zjistilo se, že infekce   

U. urealyticum se vyskytla u 26 (52 %) dívek symptomatických a u 7 (14 %) 
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nesymptomatických dívek. U 7 (27 %) dívek z 26 symptomatických to byl jediný 

patogen, u zbylých dívek se vyskytovaly i jiné patogeny. M. hominis se vyskytovala 

vzácně, a to pouze u 1 (2 %) symptomatických dívek. Zjistilo se tedy, že je mnohem 

častější výskyt U. urealyticum. V mnoha dalších studiích nebyla zjištěna jasná příčina 

infekcí, avšak velmi pravděpodobný je přechod z gastrointestinálního traktu v důsledku 

špatné hygieny (Christopoulos a kol., 2007). 

4.2.5.1 Rod Mycoplasma 

Do tohoto rodu se řadí druh Mycoplasma hominis. Tato bakterie se fyziologicky 

vykytuje na vaginální sliznici u 35-80 % žen a ke svému růstu využívá arginin.         

Výskyt   M. hominis opět souvisí s imunitní zdatností ženy jako je tomu i u ostatních 

zástupců vaginální mikrobioty. Velkou roli na množství přítomných bakterií však hraje 

především sexuální aktivita a počet partnerů ženy (Votava a kol., 2003).  

M. hominis byl poprvé objeven u ženy s abscesem Bartholiniho žlázy, která       

je součástí ženských genitálií (obrázek č. 1). V dnešní době se vyskytuje u žen                

se zánětem pochvy, děložního hrdla, vejcovodu a u zánětu děložní sliznice neboli 

endometritidě. V těhotenství vzniká riziko nákazy novorozence s možným vznikem 

zánětu mozkových blan (meningitida), anebo rozvoje hnisavého zánětu ledvin (Bednář 

a spol., 1996). 

 

Obrázek 1: Bartholiniho žláza 

Zdroj: přejato z https://penyakitobsgyn.blogspot.com/2016/02/abses-bartholini.html, 

upraveno 
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4.2.5.2 Rod Ureaplasma  

Do tohoto rodu se řadí Ureaplasma urealyticum. Tato bakterie se fyziologicky 

vyskytuje na vaginální sliznici u 45–75 % žen a ke svému růstu potřebuje ureu 

(močovinu). Růst těchto bakterií je zpomalen v důsledku alkalického prostředí 

způsobeného metabolismem močoviny (Murray a kol., 2016). 

U. urealyticum produkují fosfolipázu, což je enzym, který uvolňuje kyselinu 

arachidonovou a ta dále aktivuje syntézu prostaglandinů.                                            

Tento mechanismus je pravděpodobně zodpovědný za vznik zánětů plodových blan     

u těhotných žen. Tento stav může způsobit až perinatální morbiditu či mortalitu, což   

je typické pro infekce touto bakterií. Zjistilo se, že při předčasném porodu prostupuje 

U. urealyticum kontinuálně a může způsobit endometritidu. Dalším rizikem fosfolipáz   

u U. urealyticum je možnost výskytu vážných plicních onemocnění u dříve narozených 

novorozenců (Votava a kol., 2003).  

Podle české studie se při dlouhodobém podávání progesteronu těhotným 

ženám zjistil vliv na snížení kolonizace U. urealyticum (Koucký a kol., 2016). 

Do studie, kterou provedl Tibaldi et al. na univerzitě v Itálii, se zapojilo 11 219 

těhotných žen v průměrném věku 31 ± 5 let. U těchto žen byl proveden 

cervikovaginální test. Soubor žen byl rozdělen do 3 skupin – symptomatické (36 %), 

asymptomatické ženy s rizikem předčasného porodu (10,1 %) a asymptomatické ženy 

bez rizika předčasného porodu (53,5 %). Obrázek č. 2 ukazuje výskyt jednotlivých 

mikrobů v každé skupině. Výskyt U. urealyticum je vyšší u žen s rizikem předčasného 

porodu (Tibaldi a kol., 2016).  
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Obrázek 2: Výskyt jednotlivých mikrobů u těhotných žen 

Zdroj: přejato z https://obgyn-onlinelibrary-wiley-

com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1016/j.ijgo.2015.07.035, upraveno 



27 
 

5. DIAGNOSTICKÉ METODY 

Vulvovaginální dyskomfort může u žen vyvolat velké množství různých 

potenciálních patogenů, a proto je důležité dbát na správnou a pečlivou diagnostiku.  

Do diagnostiky je žádoucí zahrnout celkovou anamnézu, která                                         

má poskytnout lepší představu o zdravotním stavu pacientky, a tudíž i pomoci zahájit 

včasnou a efektivní léčbu. Do anamnézy se zahrnují informace o pacientce z průběhu 

života – průběh dospívání, období první menstruace, vývoj sekundárních pohlavních 

orgánů, průběh     a popis menstruace, přítomnost diabetes mellitus u pacientky           

či v rodině, těhotenství – průběh porodu, potrat, kojení. Významné informace jsou také 

o situaci ve vztazích v partnerství a rodině, jelikož psychika ženy může ovlivnit spoustu 

gynekologických pochodů. Obzvlášť zásadní je také popis případných obtíží – např. 

vaginální výtok, kvůli kterým žena navštívila lékaře (Ponťuch a kol., 1987). 

Mikrobiologické metody vyšetření se dělí do dvou skupin, které jsou zvýrazněny 

v tabulce č. 5 (Klener et al., 2009). 

 

Tabulka 5: Rozdělení mikrobiologických metod 

METODY 

PŘÍMÉ 

MIKROSKOPIE 

KULTIVACE 

PRŮKAZ MIKROBNÍCH NUKLEOVÝCH KYSELIN 

(např. PCR) 

PRŮKAZ Ag NEBO PRODUKTŮ MIKROBŮ 

NEPŘÍMÉ 

MONITOROVÁNÍ Ab ODPOVĚDI 

VYŠETŘENÍ BUNĚČNÉ INMUTNÍ ODPOVĚDI 

Zdroj: přejato z Klener et al., 2009, upraveno 

 

Lékař po zhodnocení stavu pacientky a určení diagnózy vyplní žádost se všemi 

náležitostmi na mikrobiologické vyšetření v laboratoři. Poté odebírá vhodný materiál 

pro laboratorní vyšetření. Ke gynekologickému vyšetření se používá poševní zrcadlo, 
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pomocí kterého se udělají nejlépe 3 výtěry tamponem (obrázek č. 3).                             

Tři výtěry se provedou z čípku, případně ze zadní klenby a použijí se na              

vyšetření – bakterií, kvasinek a chlamydií. Pro mikroskopické vyšetření se provede 

nátěr na dvě sklíčka, která se v laboratoři barví dle Grama a dle Giemsy.                                              

Pro některá vyšetření je vhodný odběr přímo do kultivačního média. 

 

Obrázek 3: Gynekologické vyšetření pomocí zrcadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: přejato z https://cs.stareyesforever.com/zdorove/125947-odnorazovye-
ginekologicheskie-zerkala-ih-razmery-i-primenenie.html, upraveno 

 

Běžně se v laboratoři provádí mikroskopie, kultivace bakterií na             

selektivně-diagnostických půdách, stanovení – kvalitativní, kvantitativní, sérologické, 

produktů (toxinů) infekčních agens a stanovení citlivosti na antimikrobiální látky (AML) 

(Julák, 2006). 

5.1.1 Kultivace 

Kultivací se rozumí naočkování odebraného materiálu na vhodný agar (půdu) 

pro daný mikroorganismus. Je proto důležité si nejdříve ujasnit co od kultivace 

očekáváme, jelikož každý mikrob má jiné potřeby. Například pro kultivaci některých 

náročnějších bakterií se do pevných půd přidává krev, jiné vyžadují v okolí kultivace 

snížené množství kyslíku a jiné naopak zvýšené množství CO2, další vyžadují svou 
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selektivní půdu. Pro kvasinky se používá Sabouraudův agar.                                      

Pomocí antibiotik – chloramfenikol či gentamicin – se zvýší selektivita pro kvasinky. 

Kultivací získáme čistou kulturu mikroba, která je tvořena jedním klonem, to 

znamená geneticky stejnými jedinci. Je to v podstatě namnožení těchto mikrobů, které 

nám slouží ke stanovení jeho vlastností. Například taxonomické zařazení druhu 

mikroba, stanovení biochemických vlastností nebo stanovení citlivost na antimikrobní 

látky, díky kterým se může vhodně zahájit léčba. Je možné zjistit také přibližné 

kvantitativní zastoupení mikroba. Výhodou je možnost uchování izolovaného agens pro 

případné další použití.  

Kultivační vyšetření je specifické, ale časově náročné. I zde je důležité věnovat 

pozornost anamnéze a klinickým okolnostem – akutní či chronický stav pacientky. 

V případě recidivy onemocnění, je nutné zjistit předchozí léčbu.                            

Vhodnou volbou je také typizace izolátu, která přispěje k informaci o možném zdroji 

nákazy (Klener et al., 2009; Špaček, Buchta, Jílek, 2013). 

 

Obrázek 4: Kultivace kvasinek na Sabouraudově agaru 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 
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5.1.2 Mikroskopie  

Mikroskopie patří k nejstarším diagnostickým metodám.                   

K diagnostice se používají světelné a elektronové mikroskopy.                         

Pozorované mikroorganismy se pomocí barvících technik barví za účelem lepší 

viditelnosti jednotlivých struktur. V gynekologických vyšetřeních rozlišujeme především 

barvení dle Grama a Giemsy, které si více představíme v následujících odstavcích.                

Jedna z možných metod je také rozlišení struktur protilátkami za pomoci 

fluorescenčního mikroskopu.  

Výhodou tohoto vyšetření je možnost vidět hustotu mikrobů v odebraném 

materiálu, při zastoupení více druhů – jejich porovnání morfologie a případně                 

i vzájemné zastoupení. Nevýhodou může být špatná rozlišitelnost mikrobů                     

ve světelném mikroskopu, a tudíž jsou nutné další více specifické postupy (Klener et al., 

2009). 

5.1.2.1 Nugentovo hodnocení 

Pro rozdělení zdravé a patologické vaginální mikrobioty se zavedly                   

tzv. skórovací systémy. Mezi ně patří Nugentovo hodnocení nebo skóre, laktobacilární 

stupeň a mikrobní obraz poševní.  

U Nugentova skóre se zjišťuje výskyt a zastoupení základních mikrobů 

v prostředí. Pozorované mikrobi jsou laktobacily, G. vaginalis, gramlabilní tyčky a jiné 

bakterie. Z vyššího skóre vyplývá menší zastoupení laktobacilů a vyšší výskyt ostatních 

bakterií, což nám napovídá o riziku BV.  

Z odebraného materiálu se připraví preparát, který se obarví dle Grama              

a pozoruje pod mikroskopem za použití imerze (zvětšení 1000x). Hodnotíme množství 

jednotlivých buněk v zorném poli mikroskopu. V tabulce je uveden pro představu 

pouze rod Lactobacillus a G. vaginalis. U nich jsou uvedeny počty buněk vyskytující      

se v zorném poli odpovídající pro dané skóre 0 až 4. Po sečtení skóre pro jednotlivé 

buňky můžeme hodnotit stav prostředí v pochvě (Špaček, Buchta, Jílek, 2013). 
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Tabulka 6:  Hodnocení Nugentova skóre 

Skóre Lactobacillus Gardnerella vaginalis 

0 4+ 0 

1 3+ 1+ 

2 2+ 2+ 

3 1+ 3+ 

4 0 4+ 

Zdroj – přejato ze Špaček, Buchta, Jílek, 2013, upraveno 

Vysvětlivky:  0 (žádná buňka), 1+ (méně než 1 buňka), 2+ (1-4 buňky), 3+ (5-30 
buněk), 4+ (30 buněk a více) 

Výsledné skóre: 0-3 (fyziologické prostředí), 4-6 (přechodný stav prostředí), 7-10 

(výskyt BV) 

(Špaček, Buchta, Jílek, 2013) 

5.1.2.2 Laktobacilární stupeň (LBG) 

Hodnocení laktobacilárního stupně slouží především ke zjištění zastoupení 

laktobacilů, ale i dalších mikrobů v poševní mikrobiotě. Toto hodnocení našlo uplatnění 

v diagnostice aerobní vaginózy (AV), což je nové označení pro bakteriální vaginózu 

způsobenou aerobními bakteriemi. Mezi nejčastější původce aerobní vaginózy patří 

strepktokoky skupiny B (Streptococcus agalactiae) a střevní bakterie Escherichia coli.  

Toto hodnocení vzniklo již po první světové válce na základě výzkumných prací 

profesora Schrödera a později bylo pozměněno Dondersem, podle kterého                   

se hodnocení v některých publikacích nazývá.  

Hodnocení LBG bude vysvětleno v případě AV, u které se nejvíce využívá.    

Jedná se o techniku s výhodou své šetrnosti k nativnímu preparátu, který pozorujeme 

mikroskopem. Sledujeme hlavně zastoupení laktobacilů a pak také leukocyty netoxické 

a toxické, bakterie poševního prostředí a parabazální buňky, které jsou součástí 
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poševního epitelu. Hodnocení LBG se dělí do 3 stupňů, přitom LBG II se dělí na IIa a IIb 

pro lepší zhodnocení jen málo rozdílných obtíží. Jednotlivé stupně jsou stručně 

popsány v tabulce č. 7.  

Skóre neboli body, podle kterých se hodnotí případná AV, udělujeme podle 

počtu jednotlivých mikrobů v zorném poli mikroskopu. V tabulce č. 7 je pro představu 

znázorněno hodnocení leukocytů, kdy u počtu méně než 4 leukocyty vyskytující            

se v zorném poli-hodnotíme 0 body (skóre 0). V praxi se však hodnotí počty i ostatních 

buněk podle daných kritérií. Body jsou pak sečteny a podle výsledku se vyhodnotí 

možný výskyt AV (Špaček, Buchta, Jílek, 2013; Mašata a kol., 2014). 

 

Tabulka 7: Stručný popis laktobacilárních stupňů 

LBG Hodnocení 
Leukocyty 

(počet v zorném 
poli) 

AV 
skóre 

LBG I 
Laktobacily, normální mikrobiota, nejsou jiné 

bakterie 
<4 0 

LBG IIa Smíšené prostředí, laktobacilů více než bakterií <4 0 

LBG IIb 
Smíšené prostředí, laktobacilů již není více než 

bakterií 
>4 a <10 1 

LBG III Laktobacily vůbec nebo výjimečně >10 2 

Zdroj: přejato z Mašata a kol., 2014, upraveno 

Výsledné skóre 1-2 (bez výskytu AV), 3-4 (slabá AV), 5-6 (výskyt AV), 7-10 (těžká AV) 

(Mašata a kol., 2014) 

5.1.2.3 Mikrobiální obraz poševní (MOP) 

Je to orientační a rychlá metoda, která udává mikrobiologický stav pochvy. 

V podstatě je to screeningová metoda, při které se dá rozdělit závažnost stavu 

pacientky do MOP I – VI. Odebraný materiál se lehce rozetře na sklíčko a dále se barví 

dle Grama pro bakterie a kvasinky nebo dle Giemsy pro parazity (Trichomonas 
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vaginalis). V nátěru se kvantitativně stanovují leukocyty, epitelie a další přítomní 

mikrobi. Toto stanovení zavedli Jírovec, Peter a Málek, avšak v dnešní době už není 

považováno za vhodné. Důvodem jsou falešně negativní výsledky, jelikož u 25 % 

pacientek se touto metodou nediagnostikuje patologie v poševním výtoku. 

V následujících odstavcích se stručně seznámíme s jednotlivými charakteristiky MOP 

(Ponťuch a kol., 1987; Mašata, 2005; Pilka a kol., 2017; Třeška a kol., 2003). 

5.1.2.3.1 MOP I 

Poševní materiál má mléčnou podobu a pod mikroskopem se vyskytují 

především Lactobacillus acidophilus barvící se grampozitivně, leukocyty a epitelie.   

Tvar laktobacilů je závislý na hormonální hladině – krátké/hrubé či vláknité/křehké. 

Tento obraz je fyziologický pro pohlavně zralou ženu. 

5.1.2.3.2 MOP II  

Změna z MOP I může nastat v důsledku exogenní infekce v pochvě, hormonální 

změny či imunitním oslabení ženy. Pod mikroskopem už vidíme méně laktobacilů, 

leukocytů i epitelií. Zvyšuje se počet bakterií. 

5.1.2.3.3 MOP III  

Tento obraz je již zánětlivý a hnisavý s vysokým výskytem leukocytů                     

a patogenních bakterií na rozdíl od laktobacilů, které spíše chybí. Proto je v dalším 

postupu důležité zjistit citlivost patogenů na antibiotika a sulfonamidy pro zahájení 

vhodné léčby zánětu. 

5.1.2.3.4 MOP IV 

V tomto obrazu se vyskytuje především patogen Neisseria gonorrhoeae 

způsobující onemocnění zvané kapavka, zde již v akutním stádiu.                            

Patogen je G-diplokok, který je vidět pod mikroskopem v akutní fázi uvnitř leukocytů. 

Pokud zánět přejde do chronicity, mikroskopicky již patogen není vidět a obraz se jeví 

jako MOP III. Z tohoto důvodů je důležité u MOP III klást důraz na kultivaci                     

N. gonorrhoeae. Poševní materiál má smetanovitou podobu a obsahuje hojné množství 

leukocytů, žádné laktobacily a malé množství epitelií. 
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5.1.2.3.5 MOP V 

Poševní materiál má podobu pěny piva a v tomto obrazu se vyskytuje 

především patogen Trichomonas vaginalis neboli bičenka poševní. Podle stádia infekce 

se odvíjí množství leukocytů, epitelií a laktobacilů, které jsou mikroskopicky viditelné.  

V chronické fázi může obraz vypadat jako MOP II.  

5.1.2.3.6 MOP VI 

V tomto obrazu se často vyskytují kvasinky, a proto je častý u těhotných žen, po 

menopauze a u žen s onemocněním diabetes mellitus. Poševní materiál může být 

pěnovitý, hrudkovitý a se stížností pacientky na svědění. Dělí se podle vzniklé infekce 

na hnisavý a nehnisavý. V obou případech je nízký výskyt laktobacilů oproti 

leukocytům, které jsou ve větší míře zastoupeny u hnisavého obrazu (Ponťuch a kol., 

1987). 

5.1.2.4 Barvení dle Grama 

Gramovo barvení slouží k rozlišení G+ a gramnegativních (G-) koků a tyčinek      

na základě složení buněčné stěny a její schopnosti udržet barvení či ne. Sklíčko                  

se zafixovaným materiálem se namočí nebo za použití střičky lehce postříká 

jednotlivými roztoky, aby se nátěr neomyl a po každém kroku nechá zaschnout.  

Nejprve se barví krystalovou violetí do fialového až modrého zbarvení.            

Poté se použije Lugolův roztok, který obsahuje jód, a tudíž dojde k reakci s barvivem            

za vzniku komplexu, který se u G+ mikroorganismů ukotví v buněčné stěně.        

Nakonec se použije 96 % ethanol (případně aceton), který odmyje zbytky            

roztoků-komplex krystalové violeti a Lugolova roztoku z G- buněk, G+ buňky si barvu 

udrží. Nakonec se preparát kontrastně dobarví safraninem nebo zředěným 

kalbolfuchsinem. Pod mikroskopem jsou G-bakterie zbarveny do růžova a G+ bakterie 

do fialova/modra.  

Principem barvení je rozdílné složení buněčné stěny, u G-bakterií je vyšší 

množství lipidů než u G+, které při kontaktu s alkoholem vytvoří v buněčné stěně póry. 

Těmito póry tudíž snadněji odteče barva, a proto nejsou tolik zbarveny.                

Naopak stěna G+ bakterií je tvořena větším množstvím peptidoglykanu, který se po 

kontaktu s alkoholem smrští, a proto zůstává déle zabarvena. Diagnostika na základě 
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Gramova barvení je užitečná svou rychlostí, díky které může lékař zvolit rychlou volbu 

léčiva podle skupin bakterií (Votava, 2005). 

 

Obrázek 5: Schéma Gramova barvení 

 

Zdroj: přejato z https://faculty.mc3.edu/jearl/ML/ml-5.htm, upraveno 

5.1.2.5 Barvení dle Giemsy 

Toto barvení se používá pro diagnostiku především parazitů v hematologii         

a v gynekologii pro průkaz hlavně Trichomonas vaginalis a chlamydií. K barvení dle 

Giemsy a Romanowského, které se v dnešní době často využívá, je použita 

methylenová modř a eozin. Dále je využíván ještě roztok dle May-Grünwalda. Barvení 

se provádí ponořením fixovaného nátěru do jednoho druhu Giemsova roztoku. 

V roztoku se ponechá dle potřeby – 2 minuty, 30 minut nebo přes noc. Po vytažení 

z roztoku se opláchne vodou a poté je preparát připraven k pozorování pod 

mikroskopem. U prvoků se různě zbarví organely a bakterie se zbarví modře – pouzdro 

světleji a cytoplazma růžově. V České republice je historicky velmi významná právě 

použitím v MOP, a proto se od tohoto barvení též upouští (Julák, 2003; Špaček, Buchta, 

Jílek, 2013). 
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5.1.2.6 Fluorescenční barvení     

Pro toto barvení se používají speciální barviva kalkofluor a blankofor, která jsou 

viditelná pod fluorescenčním mikroskopem. Slouží k diagnostice hub díky vazbě 

k buněčné stěně, konkrétně k chitinu. 

5.1.2.7 Stanovení pH, amniový test 

Hodnota pH je důležitá pro vhodné fyziologické prostředí a díky tomu i správné 

zastoupení mikrobů na vaginální sliznici. Mělo by se pohybovat mezi hodnotou           

pH 4,0 – 5,0. Tuto hodnotu lze velmi jednoduše zjistit pouhým přiložením indikačního 

pH papírku ke sliznici pacientky. Díky tomuto testu je možné jistě stanovit BV nebo 

infekci Trichomonas vaginalis. 

U amniového testu se odebere poševní materiál a po přidání hydroxidu 

draselného (KOH) se v přítomnosti alkalického prostředí uvolňují aminy. To má za 

následek vznik typického rybího zápachu, který prokáže BV. Rybí zápach je typický pro 

infekci způsobenou Gardnerella vaginalis (Pilka a kol., 2017). 

5.1.3 Metody molekulárně-biologické 

Tyto metody umožňují též diagnostiku mikrobů s výhodou zvýšené              

(nebo stejné) citlivosti oproti jiným diagnostickým metodám. Patří mezi přímé metody, 

ke kterým náleží také již zmíněná mikroskopie a kultivace. Informují nás i o dalších 

vlastnostech, které už v dnešní době považujeme za samozřejmé u jednotlivých metod. 

Zmíněné vlastnosti jsou především druh organizmu, kvantitativní stanovení atd. 

V současnosti je problém pro laboratorní diagnostiku nízká míra standardizace               

a reprodukovatelnosti. Ideální použití je pro mikroby problematicky kultivovatelné 

nebo pro ty, které kultivovat nelze. Možný problém pro jiné metody může nastat 

v případě smíšené infekce, kdy jsou molekulárně-biologické metody vhodnou volbou. 

V gynekologii se nejčastěji využívají pro diagnostiku bakterií, T. vaginalis a kvasinek. 

V dnešní době se v rámci molekulární analýzy začíná objevovat proteomika, 

zabývající se proteiny, které detekujeme hmotnostním spektrometrem s analyzátorem 

doby letu TOF (Time Of Fly). Taková metoda spektrometrie, při které použijeme 

ionizaci laserem spolu s analyzátorem doby letu se nazývá MALDI-TOF (Matrix Assisted 
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Laser Desorption Ionization). Díky této metodě lze analyzovat větší spektrum mikrobů 

rychleji, levněji a s poměrně vysokou spolehlivostí (Špaček, Buchta, Jílek, 2013).    

Další významnou metodou je polymerázová řetězová reakce (PCR), která           

je v našem případě založená na zmnožení bakteriálního či kvasinkového genomu do 

stanovitelného množství. Pro zmnožené množství genomu se použijí techniky detekce, 

což je elektroforéza nebo hybridizace. Tato metoda navíc umožnuje zjištění sekvence 

jednotlivých bazí v DNA, mutací a identifikace genotypu mikroba (Štěpánová a kol., 

2002). 

Metody PCR procházejí vývojem a vylepšováním nedostatků, avšak je stále 

zásadní vyšší cena nákladů na vyšetření a nižší dostupnost v laboratořích.  

Molekulárně-biologické metody mají před sebou velikou budoucnost ve využití 

(Štěpánová a kol., 2002; Špaček, Buchta, Jílek, 2013).  

5.1.4 Imunologické metody 

Do těchto metod patří stanovení antigenů (Ag) a protilátek (Ab), avšak 

v gynekologii se tolik neuplatňují jako již zmíněné metody. Důvodem je složitý systém 

ve vaginální mikrobiotě, která je neustále imunitně korigována, a to by mohlo mít za 

následek zkreslené výsledky vyšetření. Možné využití je v gynekologii ve spojení 

s jinými metodami (Špaček, Buchta, Jílek, 2013). 

Imunologické metody jsou založeny na sérologické reakci, při které se odebraný 

a zpracovaný materiál zavede do roztoku se specifickými Ab, nechá se inkubovat.       

Po následném promytí se hodnotí, kolik Ab se navázalo ke složkám materiálu.  

U vzorků z gynekologie je využívaná latexová aglutinace. U této metody vzniká 

barevný aglutinát v roztoku s odebraným materiálem pozorovatelný pouhým okem, 

způsobený přidáním barevných mikrokuliček se specifickou Ab. Latexová aglutinace 

nachází uplatnění u žen, které trpí na chronické infekce či alergické reakce, které 

mohou vznikat ke kvasinkám.  

Metody jsou méně citlivé oproti molekulárně-biologickým metodám, avšak 

finančně lépe dostupné a prakticky méně náročné (Klener et al., 2009; Špaček, Buchta, 

Jílek, 2013). 
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6. ANTIMIKROBNÍ LÁTKY 

 V případě průkazu patogena, který způsobuje infekci, přichází na řadu léčba 

pomocí antimikrobních látek. Tyto látky se dělí podle původu na přírodní antibiotika 

(ATB), syntetická chemoterapeutika a antibiotika semisyntetická, ke kterým dnes patří 

většina preparátů. Účinek antibiotik byl objeven náhodou dnes již známým                     

a uznávaným skotským lékařem Alexandrem Flemingem v roce 1928. A. Fleming zjistil 

působení plísně Penicillium notatum na kmen Staphylococcus aureus, který si lékař 

ponechal v laboratoři déle, než bylo zvykem. Plíseň rodu Penicillium zpomalila nárůst   

S. aureus. Použití v praxi se tyto látky dočkaly v roce 1942. Jako antibiotika se označuje 

většina látek s antibakteriálním působením a v dnešní době se tak nazývají i látky, které 

se vyrábějí synteticky.  

Antimikrobní látky se jako léčiva považují při minimálních podaných dávkách, 

které už zpomalují růst mikroba, ale nepoškozují organismus pacienta. Tato vlastnost 

se nazývá selektivní toxicita a je vyjadřována chemoterapeutickým indexem.                

To znamená podíl dávky, která je toxická pro pacienta a dávkou, která působí na 

patogen. Obecně tedy, čím vyšší hodnotu chemoterapeutického indexu máme, tím     

je antimikrobiální látka méně toxická pro pacienta. Mezi látky s vysokým indexem       

se řadí například penicilin, který díky svému účinku na bakteriální stěnu mikrobů               

je nejméně toxický pro pacienta (Votava, 2005; Kolář, 2007). 

6.1.1 Účinek antimikrobních látek 

Antimikrobní látky dělíme dle účinku na baktericidní a bakteriostatické. 

Baktericidní látky působí rychle a nevratně usmrcují mikroba. Látky s tímto účinkem 

jsou první volbou u závažných stavů pacienta. Bakteriostatické látky zpomalují             

až zastavují růst a množení mikroorganismu. V případě vysazení látky s tímto účinkem    

se patogeny mohou začít znovu množit. Nejvýznamnější zástupci z obou skupin jsou 

uvedeny v tabulce č. 8. 

Výše uvedené vlastnosti látek nejsou definitivní pro účinek proti patogenům. 

Záleží také na dalších aspektech jako například druh mikroba, odolnost organismu 

pacienta nebo typ látky a její koncentrace.  
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Tabulka 8: Rozdělení základních skupin antimikrobních látek dle svého účinku 

Antimikrobní látky 

Baktericidní Bakteriostatické 

Beta-laktamy (peniciliny, 
cefalosporiny, aztreonam, imipenem) 

Tetracykliny (doxycyklin) 

Aminoglykosidy (gentamicin, 
amikacin) 

Chloramfenikol 

Polypeptidy (polymyxin B) Makrolidy (erytromycin) 

Glykopeptidy (vankomycin) Linkosamidy (linkomycin) 

Ansamyciny (rifampicin) Sulfonamidy 

Co-trimoxazol Trimethoprim 

Nitroimidazoly (Metronidazol), 
Fluorochinolony (ofloxacin), isoniazid 

Nitrofurany 

Zdroj: Přejato z Votava, 2005 

 

Ke zjišťování účinnosti antibiotik se využívá tekutá nebo tuhá půda. V tekuté 

půdě se výskyt bakterií projeví viditelným zákalem. Pokud do tekuté půdy přidáme 

dostatečné množství bakteriostatického ATB, nedojde ke vzniku zákalu. Po následné 

kultivaci na tuhé půdě nám v nepřítomnosti ATB mikrob vyroste. To je příklad 

bakteriostatického účinku antimikrobiálních látek, u kterých po vysazení mohou 

mikrobi obnovit svůj růst. Naopak v případě použití bakteriocidního ATB a nezakalené 

půdy nám po následné kultivaci na tuhou půdu mikrob nevyroste.  

V případě koncentrace látek se určují dvě hodnoty, které lépe zhodnotí 

působení dané látky na určitého mikroba. Nejnižší koncentrace, která utlumí růst 

patogenu se nazývá minimální inhibiční koncentrace (MIC) a nejnižší koncentrace, 

která usmrtí většinu patogenů se nazývá minimální baktericidní koncentrace (MBC).    

Dále je potřeba znát vlastnosti látky, a to zejména princip jejich metabolismu 

v lidském organismu. To představuje informaci například o tom za jak dlouho se daná 

látka vyloučí z organismu pryč a při jaké koncentraci. V rámci těchto souvislostí            

se baktericidní látky dále dělí podle účinku závislého na koncentraci, anebo čase.  
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Další dělení antimikrobiálních látek je podle mechanismu účinku. Různé látky 

působí na různé části mikroba nebo různé procesy probíhající v mikrobiální buňce. 

Základní procesy, které ovlivňujeme jsou tvorba buněčné stěny, tvorba nukleových 

kyselin, činnost buněčné membrány, tvorba bílkovin a působení na antimetabolity, 

které zpomalují tvorbu kyseliny listové. V případě antimykotických látek, které působí 

například proti kvasinkovým infekcím je místem mechanismu účinku především 

buněčná stěna. 

Množství a druh mikrobů, na které antimikrobiální látky působí se nazývá 

spektrum účinku. Pokud hovoříme o úzkém spektru účinku, znamená to, že je látka 

specificky účinná k malému počtu druhů patogenů. Dále do spekter zařazujeme také 

látky se středním spektrem, které mají širší pole působnosti pro všechny G+ mikroby, 

G˗ koky a spirálovité mikroby. Látky působící na mnoho druhů patogenů se vyznačují 

širokým spektrem. Lepšího účinku lze dosáhnout kombinací látek s různými spektry, 

čehož se často a někdy i zbytečně využívá také při gynekologických infekcích (Bednář, 

1996; Votava, 2005). 

6.1.2 Citlivost  

Pro podání účinného léčiva pacientovi je třeba zjistit citlivost přítomného 

mikroba k antimikrobiálním látkám. Ke zjištění citlivosti se využívá metod poskytujících 

odpověď kvalitativní nebo kvantitativní. Kvantitativní odpovědí je hodnota MIC nebo 

hodnota průměru kolem tzv. disku, který obsahuje danou koncentraci antibiotika.  

V laboratoři se provádí několik metod pro zjištění citlivosti mikroba.              

Prvním z nich je tzv. diskový difúzní test. K tomuto testu se využívá Muller-Hinton agar 

(MH agar) o daných vlastnostech nalitý do Petriho misky. Připravený bujon obsahující 

kolonie testovaného mikroba se zákalem 0,5 stupně McFarlanda se poté naočkuje 

vatovým tamponem na MH agar po celém povrchu Petriho misky. Na naočkovaný agar 

se pokládá 6 disků obsahující různá antibiotika, která radiálně difundují do agaru.       

Po 18-24 hodinách se odečítá vznik a průměr inhibiční zóny kolem každého disku. 

Zapotřebí je měřit stejným způsobem každý průměr a porovnat hodnoty 

s interpretačními kritérii pro daný mikroorganismus a antibiotikum.                          
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Jelikož se jedná o kvalitativní test, zjištěné hodnoty spadají do kategorií citlivý, 

intermediátně citlivý a rezistentní. 

 

 

Obrázek 6: Diskový difúzní test 

Zdroj: přejato z http://www.medmicro.info/atlas/bacteriology/disctest/atlas_cs.html 

 

Další test je standardní metodika pro testování citlivosti, tzv. diluční test 

v bujonu. Tento test se provádí v destičce, která obsahuje jamky v osmi řadách              

a dvanácti sloupcích. V destičce se používá pouze jedno antibiotikum naředěné 

dvojkovou ředící řadou, je to tedy kvantitativní metoda. Po naočkování suspenze 

s potřebnými koloniemi do jamek a následné inkubaci hodnotíme viditelný zákal. 

Diluční test stanovuje hodnotu MIC, a to podle jamky, ve které se jako v první jamce 

nevyskytuje viditelný zákal (došlo k inhibici růstu mikroba). Hodnoty porovnáváme 

s interpretačními kritérii pro daný mikroorganismus a dané antibiotikum.  

Na obrázku č. 7 je ukázka dilučního testu, ve kterém je použito antibiotikum 

ciprofloxacin. V dilučním testu na obrázku je také použito barvivo Alamar Blue, které se 

barví v přítomnosti živých organismů, a proto napomáhá k lepší identifikaci zákalu,                 

a tudíž i výskytu mikroba. 
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Obrázek 7: Diluční test v bujonu s použitím ciprofloxacinu 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

Poslední běžnou metodou je E-test. Tento test se provádí na naočkovaném agaru 

v Petriho misce přiložením proužku obsahující gradient koncentrace daného ATB.       

Na proužku je vyznačena stupnice s hodnotami ředění. Vzniklá inhibiční zóna má tvar 

kapky a v místě, kde protíná stupnici proužku, se odečítá hodnoty MIC. Na obrázku č. 8 

je ukázka E-testu napuštěného antibiotikem flucytosin. 

 

 

Obrázek 8: E-test s použitím flucytosinu 

Zdroj: Vlastní fotografie 
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V dnešní době se stále častěji využívají k testování citlivosti automatizovaná 

zařízení, které usnadňují práci a přináší objektivní a standardní výsledky.                    

Jsou to například fotometrická zařízení, která automaticky odečítají intenzitu zákalu 

v jamkách u dilučního testu. U difúzního testu se automatizace projevuje v hodnocení 

průměru inhibičních zón pomocí digitálního posuvného měřidla nebo vytvořením 

snímku pomocí kamery. V obou případech se pak výsledek hodnotí v počítači (Bednář, 

1996). 

6.1.3 Rezistence 

Výsledek testů citlivosti k ATB, například hodnota MIC nebo průměr inhibičních 

zón, se hodnotí ve srovnání s hraničními hodnotami, odvozených od hraniční 

koncentrace. Ta je stanovena podle daných kritérií a pro takové ATB, jehož 

koncentrace je ještě netoxická pro pacienta, ale účinná na mikroba. Výsledek testů 

citlivosti se vyjadřuje buď jako citlivý nebo rezistentní, případně intermediátně citlivý 

(kdy je při vyšším dávkování nebo kumulaci ATB v některém místě (např. v moči) patrný 

terapeutický efekt (Bednář, 1996). 

Primární rezistence se vyskytuje přirozeně u některých druhů mikrobů. 

Například rod Streptococcus je přirozeně rezistentní k ATB – aminoglykosidy.           

Toho se často využívá při přípravě selektivních půd.  

Získaná rezistence mikrobů vzniká postupně k danému ATB, ke kterému byli 

původně přirozeně citlivé. Například penicilin, který byl průkopníkem světa antibiotik   

a citlivost k němu vykazoval Staphylococcus aureus, je v dnešní době neúčinný k 90 % 

kmenů S. aureus. Nejvyšší výskyt vzniku rezistencí je v nemocnicích z důvodu častého 

užívání ATB. V dnešní době se výskyt získané rezistence zvyšuje a také obavy z toho, že 

vzniknout kmeny, které jsou rezistentní ke všem dostupným ATB (panrezistentní).  

 Vznik rezistence může být na základě mutace nebo činností plasmidu, který 

může přenést gen kódující rezistenci. Další možnosti vzniku rezistence jsou změny         

v mechanismu působení ATB na mikroba. První mechanismus mikroba pro vznik 

rezistence je změna místa, kde dané antibiotikum působí. Druhým mechanismem        

je snížení pronikání antibiotika do buňky tím, že se po vniknutí postupně vylučuje zpět 

ven. Tímto způsobem nestačí látka na mikroba působit. Třetí mechanismus funguje    
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na základě mikrobiálních enzymů, které zabraňují aktivaci antibiotika po vniknutí             

do mikroba.  

V praxi se někdy vyskytuje situace, kdy i přes vyšetřenou citlivost daného 

mikroba na ATB je léčba neúčinná. Tento stav se nazývá perzistence. Je to rozdílný stav 

v chování mikroba in vitro, kde se zjistila citlivost na dané ATB a in vivo, kdy mikrob 

přežívá i přes působení ATB.  Příkladem jsou makrofágy, ve kterých mikrob přežívá, ale 

ATB do nich neproniká (Votava, 2005). 

Důvod stále častějšího výskytu rezistence je přisuzováno k nezodpovědnému     

a nadměrnému podávání antibiotik ve zdravotnictví i zemědělství. Profylaktická léčba 

má na vznik rezistence také svůj podíl. Je to preventivní podání antibiotik v případě, 

kdy hrozí infekce například u pacientů s oslabeným imunitním systémem, ale                  

i u zdravých pacientů během lékařského zákroku. Profylaktická léčba se doporučuje 

také u některých gynekologických zákroků, u nichž hrozí kontaminace z okolí. Ke vzniku 

rezistence přispívají také používání širokospektrých antibiotik, která mají široké 

spektrum působení a podávají se často bez předchozího mikrobiologického vyšetření 

(empiricky).   

Stále rychleji vznikající rezistence k ATB je celosvětovou hrozbou pro 

zdravotnictví. Z důvodu nadměrné a zbytečné spotřeby antibiotik stoupá rezistence      

a hrozí stav, kdy zcela běžné nemoci budou těžko léčitelné nebo již neléčitelné.     

Podle údajů od Světové zdravotnické organizace v Evropě umírá ročně přibližně 25 000 

lidí na bakteriální infekce vyvolané rezistentními kmeny. V roce 2050 se podle statistik 

však předvídá počet úmrtí na 10 milionů ročně v důsledku již neléčitelných nemocí.       

Vývoj nových léčiv je příliš náročný jak ekonomicky, tak časově a mikrobiální 

přizpůsobení na zatím dostupná léčiva stoupá velikou rychlostí. Je proto důležité dbát 

na snižování použití antibiotik jak ve zdravotnictví, tak i v zemědělství a ostatních 

odvětvích, kde    se tyto látky hojně používají (Votava, 2005; Nyč, 2017). 
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6.1.4 Antimikrobní léčba v těhotenství 

U léčby těhotných žen antibiotiky musí být brán zřetel na možné teratogenní 

účinky některých léků. Tím se rozumí negativní či poškozující vliv dané látky na plod, 

který se poté projeví u narozeného dítěte. Vlivem výrazných metabolických změn         

u těhotných žen nelze považovat prokázané účinky u negravidních žen jako totožné      

u žen gravidních. U nově vznikajících léčiv se tato skupina žen často vyřazuje z klinické 

studie. U takových léčiv se tudíž setkáváme s neprokázanými účinky na těhotné ženy 

(Vašut a kol., 2007; Eke et al., 2019). 

Během těhotenství ženy se může uplatnit několik vlivů, které mění průchod 

léčiva organismem. V organismu ženy se zvyšuje celkový objem krve o 25-50 %, objem 

tělesné vody o 20-30 % a plazmatický objem o 50 %. Zvyšuje se činnost ledvin z důvodu 

vyššího průtoku krve. Tyto změny probíhají do 34. týdne gravidity. To vše ovlivňuje 

farmakologické parametry léčiv. 

Z řady ATB jsou peniciliny a cefolosporiny považovány za neškodné během 

celého průběhu těhotenství. Naopak jako nebezpečné ATB se silným teratogenním 

účinkem jsou považovány tetracykliny, fluorochinolony a chloramfenikol. Během 

prvního trimestru je považován za nebezpečný trimetoprim a během posledního 

trimestru sulfonamidy (Macek, 2010). 
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7. DISKUSE A ZÁVĚR  

Vaginální mikrobiota je velmi pestře osídlená část ženského organismu. 

Nezastupitelnou roli zde hrají zástupci rodu Lactobacillus, kteří udržují fyziologické 

zastoupení i ostatních mikrobů. Poměr a druh mikrobů je pro každou ženu specifický,   

a proto se nedá jednoznačně určit co je a co již není fyziologický stav. Přirozeně se zde 

nejčastěji vyskytují zástupci rodu Streptococcus, Staphylococcus, Gardnerella, Candida, 

Ureaplasma, Mycoplasma a další. Za patologický stav považujeme tzv. vulvovaginální 

dyskomfort, při kterém je zvýšen výskyt některého mikroba a spojen s dalšími 

obtížemi. Tento stav může nastat v důsledku působení určitých vlivů, které prostředí    

v pochvě ovlivňují – imunitní systém, onemocnění, menstruace, těhotenství a další. 

První část práce se obecně zaměřuje na vaginální mikrobiotu, na její funkci              

a co je její součástí. Dále jsou popsány jednotlivé rody přirozeně se vyskytující 

v mikrobiotě.  

Rod Streptococcus se vyznačuje svým vzhledem G+ koků. Pro tento rod je zásadní 

Streptococcus agalactiae, který se jeví jako velmi nebezpečný pro těhotné ženy, 

vyvolávající potrat (Bednář, 1996; Votava a kol., 2003; Měchurová et al.,2013).  

Rod Staphylococcus se vyznačuje svým vzhledem G+ koků ve tvaru hroznů.         

Pro tento rod je zásadní Staphylococcus aureus, který je známý svými toxiny 

vyvolávajícími nebezpečný syndrom toxického šoku. Dále pak svým postupným 

vývojem rezistence k antimikrobním látkám. (Greenwood a kol.,1999; Beneš, 2009, 

Julák, 2006).  

Rod Candida, pro který je významná Candida albicans podílející                                

se na vulvovaginální kandidóze (Citterbart et al.,2001; Špaček, Buchta, Kestřánek, 

2012).  

Rod Gardnerella, pro který je významná Gardnerella vaginalis a její spojitost 

s bakteriální vaginózou (Votava a kol., 2003; Beneš, 2009). Kolonizace G. vaginalis        

je ve spojitosti s používáním menstruačních tamponů, s chronickými nemocemi             

a užíváním hormonální antikoncepce (Silva, Henriques, Cereija, 2014).  
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Pro rod Mycoplasma je významným zástupcem Mycoplasma hominis, který         

byl poprvé izolován u ženy s abscesem Bartholiniho žlázy, ta je součástí ženských 

genitálií. S kolonizací M. hominis během těhotenství vzniká riziko rozvoje onemocnění 

(meningitida, zánět ledvin) pro novorozence (Bednář a spol., 1996).  

Pro rod Ureaplasma je významným zástupcem Ureaplasma urealyticum.                

U. urealyticum se podílí na vzniku zánětu plodových blan u těhotných žen s možností 

předčasného porodu (Votava a kol., 2003). Při dlouhodobém podávání progesteronu  

se zjistilo snížení kolonizace U. urealyticum u těhotných žen (Koucký a kol., 2016).   

Druhá část je zaměřena na laboratorní diagnostiku. Nejdříve jsou obecně popsány 

metody pro diagnostiku mikrobiálních kmenů - kultivace, mikroskopie,       

molekulárně-biologické metody a imunologické metody. Do těchto metod jsou pak 

zařazeny a podrobněji popsány techniky využívající se v rámci diagnostiky vaginální 

mikrobioty. V posledních letech se v diagnostice stále více využívají moderní techniky 

založené na hmotnostní spektrometrii – MALDI-TOF či molekulárně-biologické technice 

PCR. 

Třetí a poslední část je zaměřena na antimikrobní látky. V této části                     

jsou vysvětleny pojmy používající se v rámci antimikrobiální léčby – antibiotika, 

chemoterapeutika, chemoterapeutický index, baktericidní a bakteriostatický účinek, 

minimální inhibiční koncentrace (MIC) a minimální baktericidní koncentrace (MBC). 

Dále jsou popsány metody využívající se v praxi ke zjištění citlivosti mikrobů 

k antimikrobním látkám. Mezi tyto metody patří např. diskový difúzní test, diluční test 

v bujonu nebo E-test. Mutace patogenů a následný vznik rezistence je v posledních 

letech velmi probíraným tématem po celém světě. Neuvážlivou a nadměrnou 

konzumací antimikrobních látek vzniká riziko výskytu stále více neúčinných látek. Léčba 

během těhotenství pomocí antimikrobiálních látek není snadná z důvodu 

teratogenního účinku pro plod. 
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8. POUŽITÉ ZKRATKY 

 

Ab    protilátka 

AML   antimikrobiální látky 

ATB   antibiotika 

ATP   adenosintrifosfát 

AV   aerobní vaginóza 

BV   bakteriální vaginóza 

CO2   oxid uhličitý  

G+   grampozitivní 

G-   gramnegativní 

GBS   streptokoky skupiny B (group B steptococci) 

H2O2   peroxid vodíku 

IgA   imunoglobulin A 

LBG   laktobacilární stupeň 

MALDI  ionizace laserem s pomocí matrice (matrix assisted laser 

desorption ionization) 

MBC    minimální baktericidní koncentrace 

MH agar  Muller-Hinton agar 

MIC    minimální inhibiční koncentrace 

MOP   mikrobní obraz poševní  
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MRSA   methicilin rezistentní Staphylococcus aureus 

PCR   polymerázová řetězová reakce 

TOF    analyzátor doby letu (time of fly) 

TSS    syndrom toxického šoku 

TSST-1  toxin syndromu toxického šoku 

VRSA    vankomycin rezistentní Staphylococcus aureus 
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