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Předkládaná práce za zabývá perzistencí u bakterií, tedy schopností bakterie přežít působení 
antibiotika v situaci, kdy tato bakterie nekóduje geny rezistence. V práci je zkoumán vliv čtyř 
různých látek (gentamicinu, ciprofloxacinu, vankomycinu a oxacilinu) na klinické izoláty bakterie 
Staphylococcus aureus. Izoláty bakterií byly získány od pacientů trpících cystickou fibrózou. 

Díky  výsledkům této  práce  by  tedy  mělo  být  možné  lépe  pochopit  výskyt  perzistence. 
Navržené postupy by mohly ulehčit detekci výskytu tohoto jevu v klinické praxi. Z tohoto pohledu 
je téma práce naprosto zásadní. 

Práce na asi 11 stranách přibližuje hlavní výsledky a závěry publikace: 

Kotková Hana, Cabrnochová Marie, Lichá Irena, Tkadlec Jan, Fila Libor, Bartošová Jana, Melter 
Oto (2019) Evaluation of TD test for analysis of persistence or tolerance in clinical isolates of 
Staphylococcus aureus, Journal of Microbiological Methods, 167, 105705, 1–6, 
doi:10.1016/j.mimet.2019.105705 (IF2019=1,707). 

K práci mám celou řadu otázek a podnětů k zamyšlení:

• V práci se uvádí, že pro výzkum bylo k dispozici celkem 12 izolátů (ze šesti pacientů) a pro 

studii bylo vybráno šest izolátů (ze třech pacientů) na základě množství mutací a citlivosti k 
antibiotikům. Tento výběr není v práci více popsán. Jaké vlastnosti měly zejména ty izoláty, 
které nebyly použity pro studii? 

• Jak působí zkoumaná antibiotika na S. aureus in vitro? Jedná se spíše o bakteriostatické 

nebo baktericidní látky?

• Jakým způsobem se testují bakteriostatické účinky určité látky na bakterie? Je vůbec možné 

u bakteriostatického antibiotika zkoumat perzistenci?

• Jak by se chovala při stanovení křivek hynutí směsná kultura, ve které by byly zastoupeny 

dvě populace; citlivá a tolerantní?

• V abstraktu práce se uvádí, že TD test umožňuje „semikvantitativně sledovat schopnost 

perzistovat“. Je možná opravdová kvantifikace perzistence? Jak se statisticky liší křivky 
hynutí klinických izolátů a sbírkového kmene? Jaké konkrétní hodnoty parametru MDK99 
lze u perzistentních populací očekávat? Případně obecněji, kolikrát nižší, než u kontrolního 
kmene?

https://doi.org/10.1016/j.mimet.2019.105705


• V obrázcích křivek hynutí je ukazována normalizovaná hodnota počtu bakterií („rel CFU“), 

která začíná v hodnotě 1. Tento způsob normalizace zanáší velkou chybu do veškerých 
prezentovaných hodnot. První naměřený bod (v čase 0) má vliv na veškeré další hodnoty! 
Chování jednotlivých izolátů v čase pak není prakticky možné porovnat. Bylo by lepší 
normalizace neprovádět, nebo použít některý z doporučených postupů (Valcu, M., Valcu, 
CM. Data transformation practices in biomedical sciences. Nat Methods 8, 104–105 (2011). 
https://doi.org/10.1038/nmeth0211-104) 

• V práci se uvádí, že „perzistence je jedna z mnoha životních strategií, kterou si bakterie volí  

dle prostředí, ve kterém se vyskytuje, pokud má pro danou strategii vhodnou genetickou 
výbavu“. Jaká genetická výbava je nutná pro perzistenci? Jaké jsou další (mnohé) životní 
strategie bakterie?

• Jaké antibiotikum by mohlo být účinné na perzistery (str. 4)?

• Jak vypadá nárůst kolonií v inhibiční zóně, pokud se pouze odebere terčík s antibiotikem a 

nepřidává se zdroj uhlíku?

• Jak vypadá nárůst v inhibiční zóně TD testu v případě tolerantních bakterií? Jak je nárůst 

ovlivněn rychlostí růstu bakterií?

• Jak se mění koncentrace antibiotika v čase, řekněme na okraji inhibiční zóny?

• Jsou bakterie izolované z inhobiční zóny geneticky shodné s původní kulturou?

• Došlo v průběhu dvouletého období u klonální dvojice ke změně schopnosti perzistovat (str. 

6)? 

• Proč není možné pozorovat perzistenci na Muller-Hinton agaru, čokoládovém agaru, ani 

Columbia krevní agaru? S tímto související: můžeme očekávat perzistenci v plicích? 

• V práci je uvedeno, že křivky hynutí byly sledovány „po 1 až 5 hodinách působení 

studovaných antibiotik v koncentraci 100x MIC.“ Přitom nejsou konkrétní koncentrace u 
obrázků uvedeny (pouze množství antibiotika v µg). Jaké byly reálné koncentrace 
antibiotik? Opravdu se jednalo o stonásobek MIC? Jaké koncentrace se běžně využívají 
terapeuticky?

• V práci se píše, že „schopnosti perzistovat, jsme u příslušných izolátů ověřili kvantitativním 

stanovením pomocí křivek hynutí“(str. 6). Postrádám nicméně právě jakoukoliv kvantifikaci 
pozorovaného jevu! Jednotlivé izoláty nebyly vzájemně porovnány (byly pouze zobrazeny). 

• Naprosto nerozumím tvrzení „... vankomycin je poměrně velká molekula a obtížně difunduje  

v médiu. Kolonie proto rostou pomaleji.“ (str. 7)

• Nerozumím následující úvaze (str. 7): „Pozorovali jsme však, že perzisteři někdy nerostou 

rovnoměrně v celé ploše inhibiční zóny, ale mohou růst jen po jejím okraji nebo okolo 
glukózového disku. Domníváme se, že tyto bakterie lze považovat za tolerantní, neboť při 
porovnání výsledků z křivek hynutí u nich nedošlo k náhlému poklesu populace, který je 
charakteristický pro perzistenci, ale k postupnému úbytku, který je charakteristický pro 
toleranci“. V křivkách hynutí přece není možné uvažovat o bakteriích „na okraji“ zóny. 

https://doi.org/10.1038/nmeth0211-104


Pozorovaný fenomén opět míří k tomu, že není možné s jistotou rozlišit směs tolerantních a 
citlivých buněk od populace vykazující perzistenci. 

• U veškerých křivek hynutí postrádám jejich kvantifikaci. Konkrétně proložení exponenciální 

funkce (nebo konvoluce dvou takových funkcí) a vyjádření jakési specifické rychlosti 
hynutí. Tvrzení „z křivek hynutí u nich nedošlo k náhlému poklesu“ pak postrádají smysl 
(str. 7). V tablulce 2 (v přiložené publikaci) je nicméně pokus o hodnocení výskytu 
perzistence v TD testu. 

• V celé práci (u křivek hynutí a nárůstu v TD testu) postrádám pozitivní a negativní kontroly. 

Mělo by se jednat o podmínky, kdy k výskytu perzistence jednoznačně bude/nebude 
docházet. Buď by se mohlo jednat o konkrétní bakteriální kmeny, nebo použití antibiotika se 
známým projevem. 

Publikace, o kterou se práce opírá, byla již v odborné literatuře citována (v Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy). Pozitivní odkaz na práci autorky zní asi následovně: Optimální test 
pro měření tolerance nebo perzistence by musel být vysoce standardizovaný, reprodukovatelný v 
laboratořích i mezi nimi, rychlý, ne příliš náročný na práci a korelovaný s klinickým výsledkem. 
První slibné kroky v tomto směru byly podniknuty s navrženými novými metrikami a metodickými 
přístupy. Předkládanou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 9.2.2021 Radovan Fišer


