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ABSTRAKT 

 

Mgr. Barbora Pašková 

Studium antimykotické aktivity nově syntetizovaných látek 

Rigorózní práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Studijní obor: Farmacie 

 

Cíl práce: Cílem této rigorózní práce bylo stanovit antimykotickou aktivitu 77 vzorků látek 

syntetizovaných na Katedře anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Metody: K testování byla použita kvantitativní mikrodiluční bujónová metoda a všechny 

látky byly testovány na osmi kmenech kvasinek a vláknitých hub. 77 testovaných látek bylo 

rozděleno podle chemické struktury do pěti skupin na salicylanilidové karbamáty, 

sulfonamidové močoviny - deriváty sulfamethoxazolu, sulfonamidové imidazolidintriony - 

deriváty sulfamethoxazolu, deriváty isoniazidu a látky s nejednotnou strukturou. 

 

Výsledky: Jako nejvíce účinná se projevila skupina salicylanilidových karbamátů, ze které 

bylo otestováno 28 vzorků, z nichž 18 prokázalo antimykotickou aktivitu. Naopak žádnou 

antimykotickou aktivitu neprokázala skupina isoniazidu. Nejcitlivějším kmenem byl 

Trichophyton mentagrophytes a nejrezistentnějším kmenem byl Aspergillus fumigatus. 

 

Závěry: Aby bylo možné použít tyto nové syntetizované látky v klinické praxi, bude 

zapotřebí provést další testy a klinické studie. 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: antimykotika, rezistence, minimální inhibiční koncentrace, antimykotická 

aktivita 
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ABSTRACT 

 

Mgr. Barbora Pašková 

The study of antimycotic activity of newly synthetized substances 

Rigorous thesis 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Study program: Pharmacy 

 

Background: The aim of this rigorous thesis was to evaluace the antimycotic activity of 77 

substances prepared at the Department of Inorganic and Organic Chemistry, Faculty of 

Pharmacy in Hradec Králové of Charles University in Prague. 

 

Method: The substances were tested by the microdilution broth method and all substances 

were tested at eight strains of yeasts and filamentous fungi. The tested substances were 

divided into five groups according to their chemical structure to salicylanilide carbamates, 

sulfoneamide ureas – derivates of sulphamethoxazole, sulphonamide imidazolidinetriones – 

derivates of sulphamethoxazole, derivates of isoniazide and substances with disunited 

structure. 

 

Results: The highest antimycotic activity was discovered in group of salicylanilide 

carbamates. There were tested 28 derivates of this group, from which 18 of them showed 

antimycotic activity. On the other hand, substances from group of derivates of isoniazide 

showed no antimycotic activity. The most susceptible strain was Trichophyton 

mentagrophytes and the most resistant was strain Aspergillus fumigatus.  

 

Conclusions: To utilize these newly tested substances in a clinical practice, it is necessary to 

perform any other tests and clinical studies to prove sufficient antimycotic effect. 

 

 

 

 

 

Key words: antifungal drugs, resistance, minimal inhibitory concentration, antimycotic 

activity 
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SEZNAM ZKRATEK  

 

5-FC    5-fluorocytosin (flucytosin)  

ABC    ATP-binding cassette, transmembránový transportní mechanismus          

                      využívající ATP  

AC     Absidia corymbifera  

AF    Aspergillus fumigatus  

AFST   Antifungal Susceptibility Testing, antifungální testování citlivosti 

AIDS    Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání  

imunity  

ATCC    American Testing Culture Collection, Americká sbírka typových kultur  

ATP    Adenosine Triphosphate, adenosintrifosfát  

CA    Candida albicans  

CDC    Centers for Disease Control and Prevention, Centra pro kontrolu 

    a prevenci onemocnění 

CDR     Candida drug resistence, rezistentní kmen kvasinky rodu Candida  

cfu    colony forming unit, kolonie tvořící jednotka  

CG    Candida glabrata  

CK    Candida krusei  
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CLSI    Clinical Laboratory Standards Institute, Ústav laboratorních 

    a klinických standardů  

CT    Candida tropicalis  

DMSO   dimethylsulfoxid  

DNA    deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina  

ECDC    The European Centre for Disease prevention and Control, Evropské  

středisko pro prevenci a kontrolu nemocí  

ERG2/ERG3/ERG11 ETS (erytroblast transformation-specific) related gene, geny z genové  

rodiny ERG  

ESCMID   European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases,  

Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční nemoci  

EUCAST   The European Commitee of Antimicrobial Susceptibility Testing,  

Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti  

FCY1   gen kódující cytosin deaminázu 

FCY2   gen kódující cytosin permeázu 

FdUMP  fluorodeoxyuridine monophosphate – fluorodeoxyuridin monofosfát 

FUMP   fluorouridine monophosphate, fluorouridin monofosfát 

I    intermediate, intermediátně citlivý  

IC50/IC80/IC90/IC95  koncentrace antimykotika, které vedou k inhibici růstu testovaného  

mikroorganismu z 50 %, 80 %, 90 %, nebo 95 % v porovnání 

s pozitivní kontrolou růstu 
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MALDI-TOF MS Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass  

Spectrometry, hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací 

za účasti matrice s průletovým analyzátorem 

MDR    multi-drug resistance, mnohočetné lékové rezistence  

MFC   minimum fungicidal concentration, minimální fungicidní koncentrace 

MFS    major facilitator superfamily, rodina membránových transportérů  

MHA    Mueller-Hinton Agar  

MHB    Mueller-Hinton Broth, Mueller-Hintonův bujón 

MIC    minimal inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace 

MLC   minimum lethal concentration, minimální letální koncentrace 

MOPS   morpholine propane sulfonic acid, 3-( N-morfolino) propansulfonová  

kyselina  

MTT    3-(4,5-dimethyl-thiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazoliumbromid 

NaOH    hydroxid sodný  

NCCLS   National Commitee of Clinical Laboratory Standard, Národní výbor pro  

klinické a laboratorní standardy  

PC   paper chromatography, papírová chromatografie 

PI   propidium iodide, propidium jodid 

R    resistant, rezistentní  

RLU   relative light unit, relativní světelná jednotka 

RNA    ribonucleic acid, ribonukleová kyselina  
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RPMI    Roswell Park Memorial Institute, chemicky definované růstové médium  

S    susceptible, citlivý  

TA    Trichosporon asahii  

TLC   thin-layer chromatography, tenkovrstvá chromatografie 

TM    Trichophyton mentagrophytes  

USA    United States of America, Spojené státy americké 

XTT   2,3-bis {2-methoxy-4-nitro-5-[(sulfenylamino) karbonyl]-2H- 

tetrazolium-hydroxid} 
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1. ÚVOD 

 

Mykotická onemocnění jsou globálním zdravotním problémem, a ačkoliv mohou 

zasáhnout kohokoliv z nás, největší hrozbu představují pro lidi, kteří mají oslabený imunitní 

systém, jako jsou například pacienti s rakovinou nebo AIDS (acquired immune deficiency 

syndrome, syndrom získaného selhání imunity).  

V současné době již existují moderní technologie, jak mykotická onemocnění 

diagnostikovat a určit vhodnou léčbu, přesto však existuje mnoho oblastí světa, kde chybí 

laboratorní infrastruktura potřebná k diagnostice těchto chorob a kde je pouze omezená 

dostupnost antimykotických léčiv. Tímto problémem se také zabývají CDC (Centers for 

disease control and prevention, Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění), která mají za 

svůj cíl zlepšit přístup k diagnostice mykotických onemocnění a rozšířit antimykotickou 

medikaci po celém světě 
[1]

. 

V důsledku dramatického nárůstu počtu nemocných systémovými mykotickými 

infekce a především díky nárůstu počtu rezistentních mykotických kmenů, které se úzce pojí 

s větším využíváním dostupných antimykotik, se vývoj nových antimykotických látek stále 

více rozširuje. 

 Než se však nová léčiva mohou dostat k pacientům, procházejí řadou testování  

a následnými klinickými studiemi, s hlavním cílem vyloučení toxicity léčiva pro člověka, 

protože stejně jako člověk, tak i patogenní houby jsou eukaryotní organismy.  

Zcela prvotním počinem při hledání nových kandidátních léčiv s antimikrobním 

efektem je právě testování nových, či nově syntetizovaných látek, s doposud nedefinovaným 

antimikrobním efektem, a to v rámci takzvaného základního screeningu. Tento screening 

obnáší testování antibakteriální a antimykotické aktivity na modelových kmenech 

mikroorganismů v systému in vitro. Pro účely testování antimikrobní aktivity jsou pak voleny 

metodické přístupy, které odpovídají standardním operačním postupům pro testování 

antimikrobiální citlivosti vypracovanými institucemi CLSI (Clinical laboratory standards 

institute, Ústav laboratorních a klinických standardů), resp. EUCAST (The European 

commitee of antimicrobial susceptibility testing, Evropský výbor pro testování 

antimikrobiální citlivosti). 

 

 

 



14 
 

2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

 

 Rešerše odborné literatury, práce s recentními a relevantními informačními zdroji. 

 Zvládnutí pracovních postupů využívaných v mykologické laboratoři. 

 Vypracování pracovních postupů. 

 Testování antimykotické aktivity kandidátních látek. 

 Zpracování a vyhodnocení výsledků, jejich interpretace a diskuze. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1. Úvodní charakteristika klinicky významných hub 

 

 Houby jsou jednobuněčné i mnohobuněčné eukaryotické mikroorganismy skrývající 

se také pod latinským názvem Fungi a tvoří samostatnou říši živých organismů. Živiny 

přijímají houby pomocí absorpce a jejich metabolismus je přizpůsoben získávání energie 

 a intermediálních látek z látek organického původu. Pro houby je kromě primárního 

metabolismu charakteristický sekundární metabolismu, při kterém dochází k produkci  

a sekreci různorodých látek 
[2]

. 

 S výjimkou druhů Pythium insidiosum a Rhinosporidium seeberi, spadajících do 

skupiny Chromista, patří prakticky všechny patogenní houby do skupiny Eumycota, tzv. 

pravé houby. Patogenní houby se dále rozčleňují do tří hlavních skupin. Dermatofyty tvoří 

první skupinu a jedná se o parazity, kteří napadají převážně lidskou kůži, nehty a vlasy. 

 Do druhé skupiny se řadí dimorfní saprofyté, pro které je charakteristický výskyt ve dvojí 

formě v závislosti na podmínkách prostředí (hostitel vs. životní prostředí), a to vláknité nebo 

kvasinkové. Třetí skupina je nejpočetnější a jedná se o oportunní saprofyty napadající lidský 

imunitní systém, který je nějakým způsobem deficientní nebo uměle potlačen 
[2, 3]

. 

 Na Obrázku č. 1 je znázorněn hlavní rozdíl mezi bakteriálními a mykotickými původci 

infekčních onemocnění, který vychází ze skutečnosti, že základní stavební jednotkou 

mykotických agens je eukaryotická buňka oproti prokaryotické buňce bakterií, která 

neobsahuje jádro, jadernou membránu, ani organely (endoplazmatické retikulum, ribozomy, 

Golgiho aparát, mitochondrie, vakuoly). Za společný rys obou buněk lze považovat 

přítomnost rigidní buněčné stěny, avšak rozdílnost je v chemické skladbě komponent, které 

tvoří základ buněčné stěny hub. Přítomnost buněčné stěny u hub je také základní odlišovacím 

rysem mezi mykotickým patogenem, tedy klinicky významnými houbami, a jejich hostiteli, 

protože živočišná buňka buněčnou stěnu neobsahuje, čehož se využívá v antimykotické 

terapii v klinické praxi 
[4, 5]

. 
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Obrázek č. 1: Rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou. Převzato z 
[6]

 a upraveno. 

Legenda: DNA – deoxyribonukleová kyselina 

 

Podle struktury jsou klinicky významné houby děleny do dvou hlavních skupin, 

přičemž první skupinu tvoří plísně (vláknité mikromycety), jejichž základní strukturu tvoří 

vlákno neboli hyfa. Jednotlivá vlákna se mohou dále složitě skládat a vytvářet tak spletitou 

hmotu – mycelium. Pro plísně je charakteristické rozmnožování nepohlavním dělením buňky 

produkcí nepohlavních spór (konídií), nebo sexuální reprodukcí pomocí spór 
[2, 4, 7, 8]

.  

Mezi významné plísně se řadí zástupci rodu Penicillium, Aspergillus, Trichophyton, 

Microsporum, či Epidermatophyton 
[2, 9]

. 

 Kvasinky tvoří druhou klinicky významnou skupinu hub. Jedná se o jednobuněčné 

mikroorganismy, pro které je charakteristické rozmnožování nepohlavním pučením, při němž 

se vytváří nový výrůstek na mateřské buňce, který se zvětšuje – až se oddělí. Některé 

kvasinky vytváří i tzv. pseudomycelium, což jsou protáhlé dceřiné buňky, které se neoddělily 

od mateřské buňky 
[2, 7, 8]

. Jako významné zástupce kvasinek lze jmenovat rod Candida nebo 

Cryptococcus 
[9]

. 

 Samostatnou skupinu tzv. dimorfních hub (bifázických), tvoří například druh 

Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis nebo Sporothrix schenckii 
[3, 9, 10]

. Dimorfní 

houby jsou unikátní v tom, že jsou schopny přecházet z kvasinkové formy do formy vláknité  

a naopak podle růstových podmínek, přičemž teplota je důležitý faktor dimorfismu. Patogenní 

stádium tvoří kvasinková forma, naopak vláknitá forma zastupuje nepatogenní stadium 
[2, 7, 8, 

11]
.  
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 Jelikož jsou houby nejen mikroorganismy, které spolu s bakteriemi patří mezi hlavní 

původce infekčních onemocnění hlavně u imunokompromitovaných jedinců, je třeba také 

zmínit, že jsou to nepostradatelní půdní destruenti organické hmoty, průmysloví tvůrci 

potravin a antibiotik, a v neposlední řadě se jedná o dokonale charakterizovaný eukaryotní 

modelový systém, který hraje důležitou roli při vědeckém a biomedicínském výzkumu 
[12]

. 

 

3.2. Onemocnění vyvolaná klinicky významnými houbami 

 

  Houbové onemocnění se může přenášet třemi základními způsoby, a to inhalací 

(vdechnutím), přímým nebo nepřímým kontaktem a poraněním, přičemž onemocnění, která 

mohou houby vyvolávat lze rozdělit do čtyř skupin na mycetismy, mykotoxikózy, 

mykoalergózy a mykózy 
[2, 11]

. 

 Jako první zmíněné mycetismy jsou alimentární otravy z požití plodnic hub. Takovým 

původcem je například Amanita phalloides (muchomůrka zelená), Amanita pantherida 

(muchomůrka tygrovaná), či Boletus satanas (hřib satan). Jedná se o otravy vyvolané toxiny, 

které tyto houby produkují, a mohou jimi být buď cytotoxiny (amanitotoxiny, phallotoxiny), 

nebo neurotoxiny (muskarin) 
[2 ,11]

. 

 Další v pořadí mykotoxikózy jsou onemocnění vyvolaná sekundárnimi metabolity 

(alfatoxiny, námelové alkaloidy, patulin, ochratoxiny, trichoteceny, zearalenon), které jsou 

součástí kontaminované potravy a mezi nejznámější mykotoxikózy patří ergotismus  

a alfatoxikózy. Mezi hlavní „škůdce“ se řadí vláknité houby rodu Aspergillus, Fusarium  

a Penicillium 
[2, 11]

. 

 Dalším mykotickým onemocněním jsou hypersenzitivní reakce imunitního systému  

na přítomnost antigenních podnětů (spory plísní a jejich metabolity) neboli mykoalergózy. 

Mezi typické projevy mykoalergóz patří zánět spojivek, alergická rýma, bronchitida,  

či bronchiální astma. Často jsou některá z těchto onemocnění nazývána „nemoci z povolání“, 

jako například tzv. farmářské plíce 
[2, 8, 11]

. 

 Poslední skupina onemocnění mykózy se od předchozích zmíněných liší. Právě 

infekce vyvolané houbami, tedy mykózy, je třeba léčit podáváním antimykotik, zatímco 

terapie a přecházení vzniku ostatních výše zmíněných onemocnění spočívá v jiných 

přístupech, kterými jsou například sanace budov, správné skladování a konzervace potravin, 

či sběr pouze dostatečně známých plodnic pro zamezení požití plodnic jedovatých hub. 
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 Mykotické infekce mohou být lokální, nebo systémové a lze je charakterizovat 

kolonizací, proliferací, resp. diferenciací a sporulací houby, což vede k poškození tkání 

hostitele. Skupinu lokálních infekcí lze dále dělit na povrchové (superficiální) infekce, kožní 

(kutánní) infekce a podkožní (subkutánní) infekce. Systémové infekce mohou být vyvolány 

patogenními houbami (převážně dimorfními houbami), nebo oportunně patogenními 

houbami, které vyvolávají infekce převážně u imunokompromitovaných osob 
[2, 7, 10, 11, 13]

. 

Právě tato skupina lidí (pacienti s velmi závažným onemocněním – hematologické malignity, 

solidní tumory, AIDS) je velmi výrazně predisponována k mykotickým infekcím, které mají 

často systémový ráz a vyznačují se vysokou morbiditou a mortalitou 
[14]

. 

 

3.3. Terapie houbových infekcí antimykotiky 

 

 Jak již bylo zmíněno, houby jako eukaryotické organismy mají blízký evoluční vztah 

s lidským hostitelem, a právě to vytváří terapeutický problém, protože se minimalizuje počet 

cílů, jak lékově zasáhnout, aby byl zabit pouze patogen a na člověka lék nepůsobil toxicky 

[12]
. Pro houbovou buňku je charakteristická steroidní látka ergosterol, chemicky velmi 

příbuzná lidskému cholesterolu (viz. Obrázek č. 2). Ergosterol se fyziologicky účastní 

regulace proteinkinázy potřebné pro iniciaci růstu a také zajišťuje správné funkce lipidické 

membrány, jako je její fluidita a v cytosolu se podílí na procesech látkové výměny 
[15]

.  

 

 

 

Obrázek č. 2: Podobnost chemické struktury lidského cholesterolu s houbovým ergosterolem. 

Převzato z 
[16]

 a upraveno. 
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 Drtivé množství antimykotik v klinické praxi působí na buněčnou stěnu 

s ergosterolem, nebo na buněčnou membránu. Základní mechanismy působení mohou 

spočívat například v navázání antimykotika na ergosterol a následné vytvoření pórů 

v buněčné stěně, kterými prosakuje obsah cytoplazmy, až dojde k buněčné destabilizaci 

 a buněčné smrti (polyenová antimykotika). Dalším mechanismem je inhibice biosyntézy 

ergosterolu, který je klíčovou komponentou cytoplazmatické membrány hub (azolová 

antimykotika). Princip mechanismu působení echinokandinů je založen na působení na 

buněčnou stěnu hub a blokaci syntézy β-1,3-glukanu. Antimetabolit flucytosin inhibuje 

syntézu nukleových kyselin a griseofulvin blokuje proliferaci hyf denaturací mikrotubulárního 

aparátu buňky 
[17, 18, 19, 20]

. 

 

 

Obrázek č. 3: Cílové struktury pro působení antimykotik na houbové buňce. Převzato z 
[21]     

a upraveno. 

Legenda: DNA – deoxyribonukleová kyselina, RNA – ribonukleová kyselina. 

Na obrázku jsou znázorněny cílové struktury pro působení antimykotik vždy v červeném 

obdelníku a daná skupina antimykotik je znázorněna modrou barvou u cílových struktur. 
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 Antimykotika se mohou obecně třídit na základě několika kritérií, přičemž jedno 

z nich zohledňuje mechanismus účinku daného antimykotika. Na základě mechanismu účinku 

jsou antimykotika dělena do čtyř skupin: 

 

 látky schopné vytvářet póry v membráně cílové mykotické buňky – polyenová 

antimykotika; 

 inhibitory syntézy ergosterolu – azoly, allylaminy, morfoliny; 

 látky zasahující do funkce buněčného jádra – flucytosin, griseofulvin, ciklopirox; 

 látky inhibující syntézu buněčné stěny – echinokandiny. 

 

 Další kritérium zohledňuje způsob podávání nebo mechanismus působení 

antimykotika na mikroorganismy obecně. Podle způsobu podávání se dělí antimykotika na 

systémová a lokální, a podle působení na mikroorganismy lze rozlišit specificky  

a nespecificky působící antimykotika. Právě nespecificky působící antimykotika, jinak také 

označována jako antimykoticky působící antiseptika, nepůsobí výhradně na mykotická agens, 

ale jejich spektrum účinku zahrnuje také bakterie 
[2, 17, 19, 22]

. 

 

3.3.1. Polyenová antimykotika 

 

 Nejznámějšími antimykotiky této skupiny jsou amfotericin B, nystatin a natamycin. 

Tyto látky mají vlastnost ionoforů 
[19]

, jejichž molekuly obsahují jak hydrofobní část 

zajišťující rozpustnost v lipidové dvojvrstvě, tak hydrofilní část umožňující vazbu iontů 
[23]

. 

Fungicidní efekt polyenů je dán přítomností 26-40ti členného makrocyklického laktonového 

kruhu, který má schopnost zabudovat se společně s ergosterolem do membrány hub. Spojením 

většího počtu komplexů polyen-ergosterol vzniká netěsnost ve formě pórů, kterými unikají 

ionty z prostoru buněčné cytoplasmy 
[9, 17, 19]

. Tyto látky se podávají jen výjimečně 

systémově, kvůli jejich toxicitě 
[22]

.  

 Amfotericin B byl izolován z vláknité plísně Streptomyces nodosus v roce 1955.  

Jeho spektrum účinku je široké a zahrnuje jak antimykotický, tak i antiprotozoální efekt. 

Působí efektivně na velké množství kvasinek a vláknitých mikromycet, včetně dimorfních 

hub (Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Rhodotorula 

sp., Cryptococcus neoformans, Sporothrix schenckii), ale primárně rezistentní jsou například 

Aspergillus terreus, Trichophyton beiglelii, Fusarium spp., Pseudoallerscheria boydii, 
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Malassezia furfur i některé izoláty kvasinky rodu Candida 
[24, 25]

. Tento polyenový makrolid 

musí být podáván intravenózně, protože podání per os by bylo systémově neúčinné 
[19]

. Jedná 

se o lék volby u život ohrožujících, invazivních mykóz, jako je aspergilóza nebo například 

kryptokokóza 
[17]

. Amfotericin B nemá však je léčivé účinky, ale jedná se o lék toxický 

s mnohými nežádoucími účinky. Akutní toxicita bývá způsobena především uvolněním 

eikosanoidů a je doprovázena slabostí, horečkou, třesavkou a hypokalémií. Chronická toxicita 

bývá s poškozením ledvin a jater 
[26]

. Dlouhodobými výzkumy byly vyvinuty léčivé přípravky 

ve formě suspenzí lipozomů, a to za účelem snížení nejen nefrotoxicity, ale i dalších 

nežádoucích účinků 
[19]

.  

 Další látky ze skupiny polyenových antimykotik nystatin a natamycin jsou topicky 

účinné látky, které se využívají k terapii kvasinkových slizničních infekcí 
[17]

. Výhodou těchto 

látek je možnost použití k dekontaminaci střevního traktu 
[18, 27]

, protože po perorálním podání 

nedochází k jejich resorbci 
[19]

. Spektrum účinku známějšího nystatinu zahrnuje 

mikroorganismy rodu Candida, Rhodotorula, Torulopsis a Trichosporon, ale dobré působení 

je i na mikromycety rodu Aspergillus. Neúčinný je nystatin na bakterie, aktinomycety a viry 

[18]
. Obdobně jako u amfotericinu B, tak i u nystatinu se objevila v klinických studiích 

lipozomální forma, která se podává intravenózně. Nežádoucí účinky nystatinu jsou vzácné 

s minimálním výskytem a jejich detaily nebyly zatím prozkoumány 
[28]

. 

 

3.3.2. Azolová antimykotika 

 

 Azoly tvoří širokou skupinu syntetických sloučenin, u kterých byl antimykotický 

účinek objeven v šedesátých letech minulého století. Jako první antimykotika se začaly 

využívat imidazol, klotrimazol, mikonazol a ketokonazol. Jedná se o heterocyklické 

sloučeniny obsahující jako aktivní skupinu imidazolový kruh se dvěma atomy dusíku. Novým 

sloučeninám slouží jako základ triazolový kruh se třemi atomy dusíku jako má například 

flukonazol, či itrakonazol. Azolová antimykotika působí fungistaticky, mají široké spektrum 

účinku 
[19]  

a jsou nejrozšířenějšími antimykotiky za posledních 20 let 
[20, 29]

. 

 Mechanismus účinku azolů je dán inhibicí syntézy ergosterolu tím, že brání přeměně 

lanosterolu na ergosterol navázáním se v cytochromu P450 na železo hemu, které je nutné pro 

funkci 14-α-demethylázy. Právě tento enzym se podílí na přeměně lanosterolu na ergosterol 

[19]
, čímž dojde k zabránění aktivace kyslíku nezbytného pro demethylaci a začnou se 
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hromadit toxické steroly, které způsobí zvýšenou permeabilitu buněčné membrány a inhibici 

růstu hub 
[16, 29, 30]

.  

 Antimykotická specificita se postupně zvyšuje vývojem od azolů k triazolům první 

(flukonazol, itrakonazol) i druhé generace (vorikonazol, posakonazol, ravukonazol), což 

znamená, že u vyšších generací triazolů je ovlivnění cytochromu P450 v lidské buňce 

(hepatocytu) nevýznamné 
[31]

.  

 S výjimkou ketokonazolu se všechna imidazolová antimykotika (klotrimazol, 

ketokonazol, mikonazol, ekonazol, krokonazol, sertakonazol) užívají lokálně, převážně 

jednou denně k terapii jasně ohraničených ložisek. Dále se užívají imidazolová antimykotika 

jako doplněk systémové terapie u nemocí s častým relapsem, jako je onychomykóza nebo 

chronické vaginální kandidózy 
[17]

.  

 Novější triazolové deriváty mají širší spektrum účinku než imidazolové deriváty, 

protože působí i na kryptokoky a také mají výhodnější farmakokinetické vlastnosti – dobře 

pronikají do tkání, mají dlouhý biologický poločas 
[22]

. Triazoly se mohou používat 

 i u systémové terapie, jelikož se enterálně resorbují 
[19]

.  

 I azolová antimykotika mají nežádoucí účinky. Jako příklad lze jmenovat 

antiandrogenní efekt projevující se jako gynekomastie, oligospermie a impotence po 

dlouhodobém podávání ketokonazolu, protože dojde k ovlivnění syntézy steroidních hormonů 

(kortizolu a androgenů). Ohrožená jsou i játra při podávání vysokých dávek ketokonazolu, 

v extrému může dojít až k nekróze hepatocytů 
[29]

.  

 Nejvíce jsou azoly využívány k terapii infekcí vyvolaných mirkomycetami jako je 

Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum 

a Paracoccidioides brasiliensis. Naopak druhy vláknitých mikromycet rodu Aspergillus, 

Fusarium a Candida glabrata a zástupci kmene Zygomycetes jsou k azolovým antimykotikům 

rezistentní 
[24]

. A právě vzrůstající rezistence je v současné době velký problém, který je 

zapříčiněn především stále vyšším využíváním azolových antimykotik 
[18]

.  

 

3.3.3. Allylaminy 

 

 Další skupinu antimykotických léčiv tvoří allylaminy. Jsou to syntetické fungicidní 

látky inhibující biosyntézu ergosterolu v časnější fázi než azoly 
[27]

. Jejich mechanismus 

účinku spočívá v tom, že působí jako nekompetitivní inhibitory skvalenepoxidázy, což je 
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enzym, který spolu se skvalencyklázou konvertuje skvalen na lanosterol. Právě inhibice 

v produkci lanosterolu se následně projeví ve snížené konverzi lanosterolu na ergosterol  

a začne se kumulovat toxický skvalen ve fungální buňce 
[9, 24]

.  

 První zástupce skupiny allylaminu je naftifin, který má fungicidní a antiflogistické 

účinky a využívá se topicky k léčbě kožních infekcí vyvolaných dermatofyty 
[17, 24]

. Druhý 

zástupce terbinafin je systémově působícím antimykotikem s fungistatickými až fungicidními 

účinky. Terbinafin proniká do kůže a hromadí se nejen v ní, ale i v jejích adnexech, tedy 

například v nehtech 
[5]

. Nejčastěji se využívá při léčbě kožních mykóz i kožní leishmaniózy 

[22]
, ale efektivita tohoto antimykotika je variabilní, protože v případě kvasinkových infekcí a 

v případě systémových infekcí se zdá být terbinafin neúčinný. Citlivá mykotická agens na 

terbinafin jsou zástupci rodu Aspergillus, Fusarium a řada dalších vláknitých mikromycet 
[24]

. 

 

3.3.4. Morfoliny 

 

 Morfoliny jsou antimykotické sloučeniny inhibující dva enzymy, které se účastní 

biosyntézy ergosterolu, konkrétně C-14 sterol reduktázy a C-8 sterol izomerázy 
[16, 24]

. 

Jediný zástupce této skupiny využívaný v praxi amorolfin je fungicidně působící 

antimykotikum. Používá se k léčbě kožních a slizničních infekcí vyvolaných dermatofyty 

a kvasinkami (onychomykóza, vulvovaginální kandidóza) 
[17, 27]

. Amorolfin je dobře snášen  

a jen velmi zřídka se objevily menší nežádoucí účinky jako je pálení, suchost, svědění, 

zarudnutí nebo mokvání kůže 
[32]

.  

  

3.3.5. Flucytosin 

 

 Antimetabolit flucytosin, neboli 5-fluorocytosin (5-FC) je fungistatický lék s úzkým 

spektrem účinku. Po chemické stránce se jedná o fluorovaný analog pyrimidinové báze 

cytosinu, který zasahuje do funkce buněčného jádra 
[22, 24]

. Flucytosin nemá sám o sobě 

antifungální aktivitu 
[16]

, účinnou látkou je až 5-fluorouracil. Mechanismus účinku tedy 

spočívá v aktivním transportu 5-FC do buněk mikromycet pomocí cytosin-permeázy  

a následné deaminaci cytosin-deaminázou na účinný 5-fluorouracil 
[18]

, který soutěží 

s uracilem o zabudování do RNA, čímž dojde k inhibici syntézy nukleových kyselin 
[19]

.  

 Jak již bylo řečeno, tak flucytosin má úzké spektrum účinku. Hlavní příčinou je právě 

nutnost intracelulární deaminace na účinné léčivo. Jeho spektrum zahrnuje kvasinky rodu 
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Candida, Cryptococcus neoformans, či vláknité mikromycety rodu Aspergillus. K terapii 

onemocnění způsobené aspergily je 5-FC účinný pouze v kombinaci, přičemž nejvýznamnější 

kombinací je synergická interakce s amfotericinem B k léčbě aspergilózy a těžkých forem 

kandidózy. V této kombinaci umožňuje flucytosin snížit dávku amfotericinu B 
[18, 24]

.  

 U pacienta, který úžívá k terapii flucytosin, musí být pravidelně sledována hladina 

léku v séru, protože již byl prokázán nežádoucí účinek v podobě toxicity na kostní dřeň  

i hepatotoxicita. K dalším, ale méně častým nežádoucím účinkům patří gastrointestinální 

intolerance, vyrážka, zmatenost, halucinace, útlum a euforie 
[33, 34]

. Flucytosin je 

v monoterapii  kontraindikován, protože se vůči němu vyskytuje primární rezistence, bohužel 

se ale vůči němu vyvíjí také i sekundární rezistence 
[27]

. 

 

3.3.6. Echinokandiny 

 

 Echinokandiny jsou velké polypeptidy a nejnovější antimykotika, jejichž 

mechanismus účinku spočívá v nekompetitivní inhibici syntézy (1,3)-β-D-glukanu, tedy 

důležitou součástí buněčné stěny hub 
[18]

. Tato antimykotika jsou určená k léčbě závažných 

systémových onemocnění 
[35]

 a mezi hlavní zástupce patří kaspofungin, mikafungin  

a anidulafungin 
[20]

.  

Echinokandiny jsou dobře snášeny, jelikož díky jejich specifickému působení na 

buněčnou stěnu, kterou živočišná buňka nemá, je toxicita spojená s echinokandiny málo častá 

[33]
.  

 Kaspofungin je semisyntetický polycyklický polypeptid, který je podáván 

intravenózně a je lékem volby především v léčbě invazivní kandidózy, ikdyž má široké 

spektrum účinku zahrnující jak druhy rodu Candida a Aspergillus, ale také Saccharomyces 

cerevisiae a cysty Pneumocystis jiroveci 
[19, 29]

. Stejně jako ostatní echinokandiny, tak  

i kaspofungin postrádá aktivitu vůči kryptokokům 
[24]

. Kaspofungin je velmi dobře snášen, 

jelikož má velkou molekulu, tudíž nemůže být resorbován z gastrointestinálního traktu 
[29]

.  
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3.3.7. Ostatní antimykotika 

 

 Mezi ostatní sloučeniny antimykotik lze zařadit jednu z nejdéle známých sloučenin 

griseofulvin, známý také jako tzv. mikrotubulární jed, jehož mechanismus účinku spočívá 

v denaturaci mikrotubulárního aparátu buňky a zabráně v dalším dělení buňky. Užívá se 

především při léčbě infekcí vyvolanými dermatofyty 
[18]

.  

Další sloučeninou je topické antimykotikum ciclopirox, který neovlivňuje biosyntézu 

sterolů. Ciclopirox se používá ve formě soli s olaminem a má široké spektrum účinku, které 

zahrnuje dermatofyty, kvasinky, plísně, ale i některé bakterie 
[27, 36]

. Jako nová antimykotika 

lze jmenovat látky ze skupiny pradimicinů, nikkomycinů a derivátů sordarinu, která jsou ve 

vývoji 
[17, 24, 29]

.  

 

Tabulka č. 1:  Aktivita antimykotik k jednotlivým mikroorganismům. Převzato z 
[37]

  

a upraveno. 

  Antimykotikum 

Mikroorganismus AmB FLU ITR VOR POS ANI CASP 
MIC

a 
FLUC 

Aspergillus species + - + + + + + + - 

Aspergillus flavus ± - + + + + + + - 

Aspergillus fumigatus + - + + + + + + - 

Aspergillus niger + - ± + + + + + - 

Aspergillus terreus - - + + + + + + - 

Candida species + + + + + + + + + 

Candida albicans + + + + + + + + + 

Candida glabrata + ± ± + + + + + + 

Candida krusei + - ± + + + + + ± 

Candida lusitaniae - + + + + + + + + 

Candda parapsilosis + + + + + ± ± ± + 

Candida tropicalis + + + + + + + + + 

Cryptococcus neoformans + + + + + - - - + 

Coccidioides species + + + + + 
   

- 

Blastomyces + + + + + 
 

 
 

- 

Histoplasma species + + + + + 
 

  

- 

Fusarium species ± - - + + - - - - 

Scedosporium 

apiospermum ± 
- 

± 
+ + - - - - 

Scedosporium prolificans - - - ± ± - - - - 

Zygymycetes ± - - - + - - - - 
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Legenda: AmB – amfotericin B; FLU – flukonazol; ITR – itrakonazol; VOR – vorikonazol; 

POS – posakonazol; ANI – anidulafungin; CASP – caspofungin;MICa – micafungin; FLUC – 

flucytosin; znaménko + označuje specifickou aktivitu daného antimykotika vůči 

mikroorganismu; znaménko – označuje žádnou aktivitu daného antimykotika vůči 

mikroorganismu; znaménko       poukazuje na účinnost echinokandinů prokázanou in vitro, 

která mají variabilní aktivitu vůči dimorfním houbám v závislosti na kvasinkové nebo vláknité 

formě; znaménko ± vyjadřuje variabilní aktivitu daného antimykotika. 

 

3.4. Rezistence vůči antimykotikům 

 

 Léková rezistence představuje v současné době velkou hrozbu, a to nejen pro pacienty 

s invazivními mykotickými infekcemi, u kterých právě rezistentní kmeny způsobují tyto 

závažné infekce.  

Rezistence předbíhá vývoj nových antimykotických látek, a proto je v současné době 

kladen velký důraz na pochopení evolučních mechanismů, které řídí vznik lékové rezistence 

[20]
.  

 Překážku v antimykotické léčbě představuje také vznik fenoménu mnohočetné lékové 

rezistence (MDR, multi-drug resistence), tedy rezistence patogenu vůči více druhům 

potenciálně účinných léků. Tento fenomén není omezen pouze na patogenní houby, ale je 

běžný i u jiných mikroorganismů 
[38]

. 

 Je rozlišována rezistence klinická, která značí přetrvávání nebo progresi mykotické 

infekce i přes příslušné lékové terapie a rezistence laboratorní, která je kvantifikována pomocí 

testování MIC (minimal inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace), ve 

kterém je sledována interakce mezi patogenem a antimikrobní aktivní látkou v určité 

koncentraci po stanovenou dobu v souladu se standardními operačními postupy. Při průkazu 

laboratorní rezistence se nezohledňují faktory jako je například: farmakokinetika léčiva, 

interakce hostitel-patogen, mikrobiální interakce, či vliv environmentálních faktorů na 

lékovou rezistenci 
[20]

.  

Pro zahájení racionální terapie infekčního onemocnění je v rámci práce laboratoří 

lékařské mikrobiologie nejen taxonomicky určován původce, ale především je pomocí 

laboratorních metod určována citlivost/rezistence původce vůči antimikrobním látkám běžně 

využívaným k terapii daného onemocnění. Jsou také stanovovány hodnoty MIC, kde MIC je 

definována jako nejnižší koncentrace léčiva, která inhibuje růst mikroorganismu. Tyto 
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hodnoty MIC jsou pak porovnávány s tzv. „breakpointy“, tedy hraničními hodnotami, které 

vymezují racionální využití dané antimikrobní látky k terapii. Ačkoliv pomocí stanovení MIC 

in vitro lze určit, do jaké míry jsou běžně užívané antimikrobní látky efektivní v inhibici či 

cidním účinku vůči klinickému izobátu; je třeba mít na paměti, že v důsledku působení řady 

faktorů v systému in vivo, může být antimikrobní terapie bez kýženého efektu 
[12]

.  

 In vitro rezistenci lze rozlišit na primární a sekundární. Primární (vnitřní), nebo také 

přirozená rezistence je popisována jako odolnost mikroorganismu vůči léku ještě před tím, 

než dojde u mikroorganismu k expozici léčivem. Obecně můžeme primární rezistenci popsat 

při chybění cílové struktury, ke které by se daný lék mohl vázat. Jako příklad primární 

rezistence lze uvést odolnost Candida krusei vůči flukonazolu nebo odolnost Cryptococcus 

neoformans k echinokandinům. Na rozdíl od primární rezistence, tak sekundární rezistence  

se vyvíjí až jako odpověď na expozici lékem, od toho tedy odvozen i název – získaná 

rezistence a jako příklad lze uvést odolnost Candida albicans a Cryptococcus neoformans 

k flukonazolu 
[31, 39, 40]

.  

 Vývoj lékové rezistence lze sledovat v daném čase podle dvou hlavních 

experimentálních postupů, přičemž oba mají důležité a odlišné role při odhalování 

molekulárních mechanismů přispívajících k rozvoji houbové lékové rezistence. Prvním z nich 

je postup, který zkoumá shromážděné houbové populace od pacienta s antimykotickou léčbou 

a umožňuje identifikaci mutací, které se hromadí v patogenu po výběru léku in vivo. Druhým 

postupem lze sledovat vývoj rezistence u umělých populací. U této metody je tedy výhoda 

možnosti kontroly experimentálních parametrů a experimenty mohou být replikovány 
[30]

.  
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Schéma č. 1: Vznik lékově rezistentních mykotických agens. Převzato z 
[41]

 a upraveno. 

  

3.4.1. Faktory přispívající k antimykotické rezistenci  

 

Faktory přispívající k antimykotické rezistenci lze rozdělit na klinické, buněčné 

 a molekulární. První jmenované, klinické faktory (viz. Tabulka č. 2), vedou k neschopnosti 

úspěšně léčit neústupné onemocnění a mnoho z těchto faktorů přispívajících k rezistenci je 

spojeno s imunitním stavem pacienta, farmakologií léků, či typem houbové infekce. 

Dále se jedná o faktory buněčné, které jsou spojeny s rezistentním houbovým kmenem  

a léková rezistence může být výsledkem nahrazení citlivého kmene více rezistentním 

kmenem, nebo výsledkem změny daného kmene mutací, či genovou expresí na rezistentní 

fenotyp. Jako poslední jsou molekulární faktory, které jsou v konečném důsledku zodpovědné 

za fenotypovou rezistenci v buňce 
[30]

.  
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Tabulka č. 2: Klinické faktory přispívající k antimykotické rezistenci. Převzato z 
[30, 40]

  

a upraveno. 

 

HOSTITEL ANTIMYKOTIKUM MIKROMYCETA 

imunitní stav 

farmakokinetika 

absorbce 
fenotypové 

vlastnosti 

kvasinky / 

hyfy 

celková kondice distribuce sérotyp 

lokalizace 

infekce metabolismus biofilm 

závažnost 

infekce 

dávkování 

frekvence 

genetická 

variabilita 

  

přítomnost cizích 

předmětů (zubní 

protézy, katetry) 

režim 

přerušovaný vs. 

kontinuální 

virulence 

kumulativní 

dávka velikost populace 

noncompliance 

fungistatický 

efekt 

    lékové interakce 

 

3.4.2. Buněčné mechanismy rezistence vůči antimykotikům 

 

 Mykotické infekce se sice nejvíce vyskytují u imunokompromitovaných pacientů 

obecně náchylných ke všem typům mikrobiálních infekcí. U těchto pacientů se lze ale také 

velmi často setkávat s infekcemi endogenního původu, které jsou vyvolány endogenními 

kmeny, které jsou (byť jen přechodně) součástí vnitřní flóry. Tyto kmeny mohou být ke 

stávající antimykotické terapii rezistentní díky postupnému nahrazování populace původně 

citlivých mikroorganismů za populaci již rezistentní, nebo může samotný endogenní kmen již 

vykazovat primární rezistenci 
[30]

.  

Až po delší době expozice antimykotickým léčivem bývá indukována sekundární 

rezistence, na jejímž rozvoji se mimo jiné podílejí genetické alterace, tedy specifické náhodné 

mutace vedoucí k vytvoření rezistentních buněk, které se ve výsledku stávají dominantním 

kmenem populace 
[30]

. K získání rezistence může vést i mechanismus, který spočívá ve změně 

genové exprese mykotických buněk. Tato změna genové exprese může být pouze přechodná 
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 a „dělá“ endogenní kmeny jen dočasně rezistentními. Buňky jsou schopny změnit svůj 

fenotyp v přítomnosti léčiva a stávají se tak přechodně rezistentními, ale po eliminaci léčiva 

jsou tyto buňky schopny rychle se vrátit do původního stavu. Tento jev je definovaný jako 

epigenetická rezistence 
[30]

.  

U řady mykotických agens lze sledovat tzv. fenotypové přepnutí. Jedná se o schopnost 

procházet morfologickou přeměnou, kdy u daného druhu je možné sledovat více buněčných 

forem, které se odlišují v citlivosti k antimykotikům. Jako příklad lze uvést dimorfní kvasinku 

Candida albicans, u které může nastat přechod z kvasinkové formy do vláknité a naopak. 

Změny fenotypu byly zaznamenány i u jiných druhů mykotických agens, u kterých byly 

sledovány odlišnosti různých fenotypů kolonií daného druhu, které jsou spojeny s unikátní 

sadou genů a genovou expresí 
[30]

.  

 

3.4.3. Molekulární mechanismy rezistence vůči antimykotikům 

 

Mykotická agens jsou schopná potlačit účinek fungistatických i fungicidních látek 

třemi mechanismy, mezi které patří redukce akumulace léčiv uvnitř cílové buňky, snížení 

afinity léčiv vůči jejich cílům a modifikace metabolismu cílové buňky vedoucí k opačnému 

účinku léku 
[13]

.  

 

3.4.3.1. Molekulární mechanismy rezistence vůči azolovým antimykotikům 

 

Jako příklad některých potenciálních molekulárních mechanismů rezistence vůči  

azolovým antimykotikům lze uvést alteraci v importu léku do vnitra cílové buňky, alteraci 

v lékovém intracelulárním procesu, modifikaci nebo degradaci léčiva uvnitř cílové buňky, 

alteraci v interakci mezi léčivem a cílovou strukturou (většinou cílovým enzymem, alterace 

 ve vazbě, či aktivitě enzymu), alteraci v jiných enzymech ve stejné ergosterolové 

biosyntetické dráze a také zvýšenou expresi v efluxních pumpách 
[30]

.  
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Obrázek č. 4: Mechanismy rezistence. Převzato z 
[42]

 a upraveno. 

 
Legenda: Na obrázku jsou znázorněny možné mechanismy, kterými se může vyvinout 

rezistence v mikrobiální buňce. 1 – cílový enzym je nadbytečně produkovaný, takže léčivo 

nedokáže inhibovat kompletně biochemickou reakci. 2 – cílové místo léčiva je změněno, takže 

se k němu léčivo nemůže navázat. 3 – léčivo je pumpováno ven pomocí efluxních pump.  

4 – na úrovni buněčné membrány/buněčné stěny se zabráněno vstupu léčiva do buňky.  

5 – buňka má „by-pass“ dráhu, která kompenzuje sníženou inhibici během aktivity léku.  

6 – některé houbové enzymy, které konvertují neaktivní léčivo do aktivní formy, jsou 

inhibovány. 7 – buňka vylučuje některé z enzymů, které degradují léčivo. 

 

Běžným mechanismem lékové rezistence jsou defekty v lékovém importu. Je třeba ale 

zdůraznit rozdíl mezi importem léčiva do buňky a postupnou akumulací léčiva v buňce, která 

je výsledkem rovnováhy mezi importem do buňky a efluxem léčiva z buňky. 

Mezi další důležité mechanismy rezistence nejen u eukaryotických, ale i bakteriálních 

systému se řadí alterace v lékovém intracelulárním procesu, tedy modifikace nebo degradace 

léčiva 
[30]

.  
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Další mechanismus lékové rezistence spočívá v modifikaci cílového enzymu a/nebo 

jiných enzymů v totožné biochemické dráze, kterou v případě azolů tvoří ergosterolová 

biosyntetická dráha.  Modifikace v ergosterolové dráze způsobují pravděpodobně nejen 

rezistenci na léčivo, kterému je buňka vystavována, ale souvisí s tím také vznik zkřížené 

rezistence 
[30]

.  

Cílovým enzymem v ergosterolové biosyntetické cestě, v případě působení azolových 

derivátů, je lanosterol demethyláza. Případný defekt toho enzymu má za následek akumulaci 

14α-methyl sterolů, a to hlavně 14α-methylfekosterolu a diol 14α-methylergosta-8,24(28)-

dien-3β,6α-diolu. Právě 14α-steroly mohou v buňkách léčených azolovými antimykotiky 

modifikovat funkci a fluiditu plasmatické membrány, která má za následek její desintegritu. 

Již zmíněný diol, který se v buňkách hromadí, je známý tím, že zastavuje růst Saccharomyces 

cerevisiae, ale v případě Candida albicans by měl být tolerován, ikdyž nedávné studie 

naznačují opak. V případě Saccharomyces cerevisiae je toxický efekt diolu eliminován díky 

mutací ERG3 genu (gen z lékové rodiny ERG), který kóduje C-5 sterol desaturázu. Na základě 

biochemické analýzy bylo prokázáno, že právě mutace v genu ERG3 mohou být zodpovědné 

za rezistenci klinických izolátů Candida albicans 
[30]

.  

Jako další molekulární mechanismum lze jmenovat molekulární alterace v genu 

ERG11. ERG11 je gen, který kóduje lanosterol demethylázu u všech fungálních druhů. 

V souvislosti s tímto genem byly odhaleny některé genetické alterace, mezi kterými byli 

například bodové mutace v kódující oblasti, zvýšená exprese genu, amplifikace genu 

(která vedla ke zvýšené expresi), či konverze genu nebo mitotická rekombinace. Kromě 

alterací v genu kódujícím lanosterol demethylázu, mohou být mezi mechanismy rezistence 

zařázeny i změna v jiných enzymech ve stejné biosyntetické dráhy 
[30]

.  

Další molekulární mechanismy rezistence mykotických agens vůči azolovým 

antimykotikům mohou spočívat ve zvýšené expresi efluxních pump. U eukaryotické buňky 

 se rozeznávají dva hlavní typy efluxních pump, tzv. transportních proteinů, které jsou mj. 

odpovědné za vývoj antimykotické rezistence. Jedná se o ABC transportéry (ATP-binding 

cassette) a MFS transportéry (major facilitator superfamily). ABC transportéry jsou primární 

aktivní transportéry, které využívají jako zdroj energie pro transport léčiv energií z hydrolýzy 

ATP (adenosin triphosphate, adenosintrifosfát) a často se podílí na aktivním vylučování 

molekul, které jsou toxické pro buňky. ABC transportéry jsou kódovány geny CDR (Candida 

drug resistence) a za rezistenci vůči azolům stojí zejména geny CDR1 a CDR2.  

MFS transportéry jsou druhotné aktivní transportéry, které využívají jako zdroj energie 

elektrochemický gradient protonů procházejících přes membránu a jsou spojovány s efluxem 
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relativně hydrofobních molekul, jako je například tetracyklin. Příkladem genu kódujícího 

transportér tohoto typu je MDR1 (multi-drug resistence), který je zodpovědný za azolovou 

rezistenci klinických izolátů Candida albicans 
[13, 30, 38]

. 

 

3.4.3.2. Molekulární mechanismy rezistence vůči non-azolovým antimykotikům 

 

Současným fenoménem mezi mechanismy rezistence je primární rezistence vůči 5-FC. 

Odhady naznačují, že 10% klinických izolátů Candida albicans je vůči 5-FC primárně 

rezistentní a 30% klinických izolátů získává sekundární rezistenci. Na některých vláknitých 

mikromycetách byly zkoumány mechanismy rezistence vůči 5-FC na genetické úrovni.  

V případě diploidní kvasinky Candida albicans, kmeny které vykazují částečnou 

rezistenci vůči 5-FC, se jedná o heterozygoty v genu FCY/fcy. Zcela rezistentní fenotyp  

fcy/fcy může být důsledkem další mutace nebo mitotické rekombinace heterozygotní buňky. 

Nejčastější příčinou rezistence vůči 5-FC u haploidního Cryptococcus neoformans jsou právě 

mutace v lokusech FCY1 a FCY2. Primární rezistence vůči 5-FC je obvykle výsledkem 

defektu v cytosin deamínáze, naproti tomu sekundární rezistence vůči 5-FC u Candida 

albicans je způsobena hlavně poklesem aktivity uracil fosforibosyl transferázy (UPRtázy), 

která se podílí na syntéze FUMP a FdUMP.  K rezistenci vůči 5-FC u Cryptococcus 

neoformans obvykle vede ztráta UPRtázy nebo cytosindeaminázové aktivity. Tyto enzymy 

tvoří pyrimidinové „záchranné“ dráhy. Frekvence rezistence vůči 5-FC je nejnižší u Candida 

albicans, střední u Cryptococcus neoformans a největší u Aspergillus spp 
[30]

. 

Vůči allylaminům nebyla rezistence doposud zjištěna u klinicky významných hub, ale 

již byly popsány rezistentní kmeny u Saccharomyces cerevisiae a rostlinného patogenu 

Ustilago maydis 
[30]

.  

Rezistence vůči polyenům, k dnešní době, nelze považovat za velký klinický problém, 

ikdyž již byly hlášeny klinické izoláty rezistentní na nystatin a amfotericin B. Primární 

rezistence na amfotericin B byla zjištěna u Trichosporon beigelii, Candida lusitaniae, 

Candida guilliermondii, Pseudallescheria boydii, dále byly nalezeny klinické izoláty Candida 

tropicalis rezistentní na amfotericin B. In vitro byly konstruovány rezistentní kmeny Candida 

albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus nidulans a Aspergillus fennelliae. Tyto 

kmeny byly vystaveny chemické mutagenezi a také opakovaně vkládány do média obsahující 

zvyšující se množství polyenu. Většina polyenrezistentních klinických izolátů má značně 

redukovaný obsah ergosterolu v jejich membránách. Na základě analýzy složení sterolů těchto 
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klinických izolátů Candida albicans se předpokládá defekt v genech ERG2 nebo ERG3. Jeden 

z těchto kmenů s prokázaným defektem v genu ERG2 vykazoval rezistenci vůči amfotericinu 

B, založenou na neschopnosti tohoto antimykotika tvořit póry v cílové struktuře, tedy 

membráně tohoto agens. Existují tedy důkazy naznačující, že právě změny ve struktuře 

membrány nebo změny v membránovém poměru sterol – fosfolipid, mohou být spojovány 

s rezistencí vůči polyenovým antimykotikům 
[30]

.  

V případě kvasinky Cryptococcus neoformans byly izolovány nejméně tři různé typy 

amfoterin B rezistentních mutantů, které obsahují alterace v obsahu sterolů, alterace 

způsobující zkříženou rezistenci s azoly a alterace specifické pro amfotericin B. Molekulární 

mechanismy způsobující rezistenci nebyly u mnoho izolátů odhaleny, ale na základě analýzy 

sterolů u jednoho z izolátů lze předpokládat alteraci v ERG2 genu 
[30]

.  

Poslední z molekulárních mechanismů rezistence spočívá v modifikaci metabolismu 

mikrobiálního agens. Tento fenomén lze pozorovat například u echinokandinů, kdy některé 

kvasinky a vláknité houby vytváří paradoxní tzv. „eagle efekt“, který vzniká v důsledku 

metabolické adaptace mikroorganismu a znamená schopnost růst při zvýšených koncentracích 

echinokandinů, než je hodnota MIC 
[13, 43]

.  

 

3.5. Testování antimykotické citlivosti in vitro 

 

 Navzdory dostupnosti mnoha antimykotik došlo ke vzniku antimykotické klinické 

rezistence pravděpodobně jako důsledek infikovaného organismu in vitro rezistentního 

k jednomu nebo více testovaným antimykotikům. Z tohoto vyplývá důležitá aktuální role in 

vitro antifungálního testování citlivosti (AFST, antifungal susceptibility testing), která 

stanovuje látky, které jsou sotva účinné pro danou infekci. AFST výsledky mohou pomoci 

lékařům v terapeutickém rozhodování, zejména u obtížně léčitelných invazivních 

kandidózách a aspergilózách, pokud jsou včas vytvořeny v klinické mikrobiologické 

laboratoři. Ačkoliv je dostupná širší škála komerčně dostupných AFST metod, které dovolují 

určit „statut odolnosti“ klinických izolátů mykotických agens vůči antimykotikům, ve vývoji 

jsou další metodické přístupy, jejichž primární bendit by měl spočívat v rychlosti analýzy  

a poskytnutí relevantních dat ohledně profilu citlivosti/rezistence daného klinického izolátu 

v krátkém časovém úseku. Tyto nové metodické přístupy jsou založeny zejména na využití 

instrumentace jako průtoková cytometrie, či MALDI-TOF MS (matrix assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, hmotnostní spektrometrie s laserovou 
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desorpcí a ionizací za účasti matrice s průletovým analyzátorem). Po krátkodobém působení 

antimykotika na houbové izoláty by mohly tyto zkoušky poskytovat spolehlivé informace pro 

rychlejší a citlivé posouzení AFST 
[44]

. 

 Testování citlivosti mykotických agens vůči antimykotickým, či kandidátním 

antimykotickým látkám by mělo probíhat dle postupů mezinárodně standardizovaných metod 

určených k testování citlivosti mykotických agens in vitro. Referenční metodické postupy 

těchto metod byly zavedeny a jsou pod správou institucí jako je CLSI, dříve znamý jako 

NCCLS (National commitee of clinical laboratory standard, Národní výbor pro klinické a 

laboratorní standardy) a EUCAST. Obecně lze říci, že tyto metody slouží k určení citlivosti 

nebo rezistence izolovaných klinických kmenů vůči standardně používaným antimykotikům 

[45]
.  

 Jak již bylo zmíněno, závažné invazivní mykotické infekce se vyskytují převážně 

u imunokompromitovaných osob a jelikož dochází u těchto pacientů ke stále vyššímu výskytu 

mykotických infekci, za kterými často stojí rezistentní kmeny, bylo zapotřebí vyvinout 

 a zavést standardizované metody pro testování citlivosti klinických izolátů vůči 

antimykotickým látkám 
[45]

.  

 Díky těmto organizacím byly schváleny do současné doby 4 dokumenty, které se 

týkají testování citlivosti mykotických agens. V rámci CLSI vznikla v roce 1982 v USA 

(United States of America, Spojené státy americké) subkomise pro testování citlivosti. Úplně 

první dokument byl zveřejněn v roce 1992, dokument M27-A3, který obsahuje popis 

metodiky a doporučení k postupu při testování diluční bujónovou metodou pro testování 

citlivosti kvasinek. Jako další dokumenty byly vydány M38-A2 pro testování vláknitých hub 

diluční metodou, M44-A a M51-P pro stanovení kvasinek difúzní diskovou metodou 
[40]

.  

  K harmonizaci metod v Evropě došlo až v roce 1997, kdy vznikla organizace 

EUCAST 
[30]

, která se zabývá především stanovením MIC breakpointů a technickými aspekty 

fenotypového testování citlivosti in vitro 
[46]

. EUCAST komise je organizovaná ESCMID 

(European society for clinical mikrobiology and infectious diseases, Evropská společnost pro 

klinickou mikrobiologii a infekční nemoci), ECDC (The European centre for disease 

prevention and control, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) a European 

national breakpoint committees 
[46]

.  

 V následující tabulce jsou demonstrovány rozdíly v metodických krocích při testování 

dle referenčních metod schválených CLSI a EUCAST, kde lze vidět, že principiálně se diluční 

metody provádějí shodně, ale i tak se v některých aspektech liší 
[40, 45]

.  
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Tabulka č. 3: Porovnání metodických kroků v rámci diluční metodiky určené pro testování 

citlivosti kvasinek in vitro k antimikrobním látkám schválenými organizacemi CLSI                 

a EUCAST. Převzato z 
[40]

 a upraveno. 

 

Metodický krok CLSI EUCAST 

příprava inokula - denzita 

inokula (cfu/ml) 
0,5 - 2,5 × 10

3
 0,5 - 2,5 × 10

5
 

glukóza v médiu (%) 0,2 2 

dno jamek mikrotitrační 

destičky 
kulaté rovné 

inkubace (h) 24 a 48 24 

hodnocení MIC vizuálně fotometricky 

 

Legenda: cfu – colony forming unit, kolonie tvořící jednotka; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; h – hodina; CLSI – Ústav laboratorních a klinických standardů; EUCAST – 

Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti. 

 

3.5.1. Hodnocení citlivosti – klinické breakpointy 

 

 Klinické breakpointy neboli interpretační kritéria se využívají v každodenních 

rutinních hodnoceních testů citlivosti vůči antimikrobním látkám v klinických laboratořích za 

účelem vyhodnocení a doporučení vhodné terapie pro pacienty. Každý rok, vždy ke dni 

1. ledna, jsou tabulky s breakpoint hodnotami „updateovány“ 
[47]

.  

Klinické breakpointy slouží k určení, zda je testovaný klinický izolát, resp. patogen 

citlivý, intermediátně citlivý nebo rezistentní k testovanému léku. V případě porovnávání 

s klinickými breakpointy určenými institucemi EUCAST/CLSI je nezbytné, aby k testování 

citlivosti klinického izolátu byla použita pouze metodika, která se striktně řídí metodickými 

kroky dané instituce 
[48]

.  

 V rámci metodik EUCAST/CLSI byly stanoveny následující definice a základní 

hodnotící kritéria: kmeny klinicky citlivé (S, susceptible) – kmeny vykazující citlivost 

k takové dávce antimikrobní látky zajišťující s velkou pravděpodobností terapeutický úspěch; 

kmeny klinicky intermediátně  citlivé (I, intermediate) – kmeny vykazující citlivost k takové 

dávce antimikrobní látky, která neposkytuje dostatečnou jistotu terapeutického úspěchu; 

kmeny klinicky rezistentní (R, resistant) – kmeny nevykazující citlivost k testované dávce 
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antimikrobní látky, terapeutický úspěch není zajištěn a je velká pravděpodobnost selhání 

léčby. V tabulkách EUCAST není intermediární kategorie definována, jelikož jí tvoří hodnoty 

mezi breakpointy pro citlivost (S) a rezistenci (R). Pokud je hodnota S ≤ 1 mg/l a hodnota R > 

8 mg/l, poté odpovídají hodnoty kategorie I 2-8 resp. > 1-8 mg/l. 
[49]

.  

 

3.6. In vitro metody stanovení citlivosti mykotických agens vůči antimykotikům 

 

K testování antimykotické citlivosti se využívají kvalitativní a kvantitativní metody. 

Jako první zmíněné kvalitativní metody rozdělují testované kmeny na citlivé, intermediátní 

a rezistentní a to podle růstu v přítomnosti antimykotika s ohledem na jejich terapeutický 

účinek in vivo. Mezi kvalitativní metody se zařazují agarové difúzní metody, konkrétně 

diskový difúzní test. Jako další jsou kvantitativní testy, které umožňují stanovit konkrétní 

hodnotu MIC, tedy stupně citlivosti resp. rezistence daného testovaného kmene k příslušnému 

antimykotiku. Jako MIC je definována nejnižší koncentrace z testované škály, která již 

zastavuje růst testovaného mikrobiálního kmene, při pozorování již pouhým okem 
[43]

. Mezi 

kvantitativní metody se řadí gradientový difúzní test (E-test) a bujónová diluční metoda. 

 

3.6.1. Agarové difúzní metody 

 

3.6.1.1. Diskový difúzní test 

 

Diskový difúzní test byl vyvinut v roce 1940 a jedná se o oficiální metodu používanou 

v mnoha klinických mikrobiologických laboratořích pro rutinní testování 
[50]

. Diskový difúzní 

test je jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná metoda testování citlivosti mykotických agens 

[40]
. Princip této metody spočívá v difundování testované látky z papírového disku 

napuštěného antimikrobní látkou, který je položený na povrch naočkované agarové půdy 

standardizovaným inokulum testovacího mikroorganismu. Přítomné kmeny se množí, dokud 

nezačne působit antimykotikum. V určitém okamžiku a v určité vzdálenosti od disku už 

nedokáže antimykotikum zastavit množení a začne se zakládat okraj inhibiční zóny, který se 

časem zviditelní dalším růstem hub 
[50, 51]

. Po dostatečně dlouhé době inkubace se měří 

průměr inhibičních růstových zón.  
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Jak již bylo zmíněno, tak v dokumentu CLSI M44-A je uveden popis standardizované 

validní metody pro testování mikromycet (kvasinky rodu Candida) a v dokumentu M51-P je 

uvedena metodika vhodná pro určení citlivosti vláknitých hub (s výjimkou dermatofyt).  

Pro úspěšné testování je důležité dodržování standardní metodiky – CLSI doporučuje 

používat pro kultivaci MHA (Mueller-Hintonův agar), který je v případě testování kandid 

obohacený 2% glukózou a metylénovou modří 
[40]

. Dále je zapotřebí udržovat pH v rozmezí 

7,2 – 7,4 
[11]

 a také umět vhodně zvolit disky s daným obsahem antimykotika, které jsou 

skladované podle pokynů výrobce 
[40]

.  

U kandid se vytvoří inokulum z pěti náhodně vybraných kolonií, suspendovaných  

ve fyziologickém roztoku, a upravuje se denzita na 1 – 5 × 10
6
 cfu/ml. V případě vláknitých 

hub se resuspendují spóry a po 3–5 minutách se upraví denzita odebraného supernatantu 

naměřená spektrofotometrem tak, aby odpovídala 0,4 – 5 × 10
6
 cfu/ml. Následně po 15 

minutách je v obou případech provedena inokulace mykotického agens na testovací půdy 

pomocí vatového tampónu a po dalších 3-5 minutách jsou aplikovány disky. Média jsou 

inkubována při 35 °C po dobu 24–72 hodin podle druhu testované mikromycety a po inkubaci 

se hodnotí pomocí posuvného měřítka zóny inhibice růstu. K hodnocení je možné využívat  

i automatizované systémy, kterými je například ADAGIO (firma BioRad Laboratories 

z Francie) nebo BIOMIC (firma Giles Scientific z USA) 
[43]

.  Průměr inhibiční zóny závisí na 

hustotě inokula vyšetřovaného kmene a na výšce půdy v Petriho misce 
[22]

.  

 Diskový difúzní test není vhodný ke stanovení MIC, ikdyž přibližné MIC je možné 

vypočítat pro některé mikroorganismy a antimikrobiální látky porovnáním inhibiční zóny 

s uloženými algoritmy. Tato metoda má však i mnoho výhod oproti jiným metodám, a to že je 

technologicky mnohem jednodušší než diluční metody, protože u něj odpadá obstarávání  

a manipulace se substancemi, další výhodou jsou nízké cenové náklady, snadná interpretace 

výsledků. Mezi další výhody patří možnost pracovat s komerčně dostupnými půdami a disky 

[40, 50]
.  

Především díky výhodám, jako jsou nízké cenové náklady, se běžně tato metoda 

využívá pro účely antimikrobiálního screeningu rostlinných extraktů, esenciálních olejů a 

dalších léků. Ještě před standardizací byla disková metoda používána k testování 

posakonazolu proti vláknitým houbám 
[52]

, mikafunginu proti aspergilům 
[53]

 a kaspofunginu 

proti aspergilům a fusariím 
[54]

. 
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3.6.1.2. E-test (gradientový difúzní test) 

 

E-test (gradientový difúzní test, viz. Obrázek č. 5) je kvantitativní metoda stanovení 

MIC na agarové plotně, který vychází z principu diskové difúzní metody, ale má možnost 

stanovení MIC. Jedním z výrobců E-testu je francouzská firma bioMérieux. Antimikrobiální 

gradientový test tedy kombinuje princip difúzní s diluční metodou za účelem určení hodnoty 

MIC. Tato metoda je založena na možnosti vytvoření koncentračního gradientu 

antimikrobiální látky testované v agarovém médiu 
[50]

. Od ostatních testů má E-test tu 

nevýhodu, že je cenově náročný.  

Na agarovou plotnu se přikládá dlouhý kalibrovaný proužek, který má na jedné straně 

exponenciální gradient koncentrací stabilizované antimikrobní látky v suchém stavu a na 

druhé straně má kontinuální stupnici, která odpovídá patnácti ředěním testovaného přípravku. 

Proužek se na agar přikládá stranou s antimykotikem 
[40]

 a po jeho přilnutí ke kultivační půdě 

se difúzí vytváří kontinuální koncentrační gradient antimykotika v půdě, a to jak podél 

proužku a kolmo směrem od něj. Vytvořená inhibiční zóna má tvar protáhlé kapky, která 

svým ostrým koncem zasahuje do místa, kde je koncentrace antimikrobní látky rovna MIC. 

Hodnota MIC se odečítá v místě, kde se protíná ostrý konec kapky s proužkem s vyznačenými 

hodnotami koncentrace 
[11, 50]

.  
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Obrázek č. 5: E-test, stanovení hodnoty MIC k posakonazolu a amfotericinu B vláknité houby 

rodu Mucor. Převzato z 
[40]

 a  upraveno. 

 

Legenda: Šipky vyznačují odečítané hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC). 

 

3.6.1.3. Ostatní difúzní metody 

 

Mezi další difúzní metody, které se používají ve výzkumných laboratořích nejen pro 

screening extraktů, frakcí nebo čistých látek pro jejich antimikrobiální účinnost, ale také ke 

zjištění antagonismu mezi mikroorganismy patří agarová difúzní metoda s jamkami v agaru (v 

originále: „agar well diffusion method“), agarová metoda pro studium antagonického účinku 

mezi mikrobiálními populacemi (v originále: „agar plug method“), agarová metoda se 

zkříženými očkovacími čarami (vhodná opět zejména pro studium antagonického působení 

mikroorganismů, v originále: „cross streak method“) nebo agarová metoda pro hodnocení 

antifungální aktivity látek na vláknité houby (v originále: „poisoned food method“) 
[50]

. 
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Agarová difúzní metoda s jamkami v agaru je široce používána k vyhodnocení 

antimikrobiální aktivity extraktů z rostlin nebo mikrobiálních extraktů. Obdobně jako je tomu 

u diskové difuzní metody, tak i zde se na povrch agarové desky naočkuje mikrobiální 

inokulum. Poté je pomocí sterilního korkovrtu asepticky vyvrtána díra o průměru 6 až 8 mm,  

a do té je pipetováno po 20 až 100 µl testovaného extraktu nebo výluhu v požádované 

koncentraci. Následně se agarové plotny inkubují za vhodných podmínek v závislosti na 

testovaném mikroorganismu. Extrakt difunduje do agarového média a případně inhibuje růst 

mikrobiálního testovaného kmene 
[50]

.       

 Další zmiňovaná metoda, v originále označovaná jako „agar plug diffusion method“,  

se běžně používá pro studium antagonického působení mezi mikroorganismy. U této metody 

je postup podobný jako u diskové difúzní metody. Prvním krokem u této metody je 

zaočkování tstovaného kmene masivně čarou na agar. Během růstu testovaného mikroba 

dochází k sekreci molekul, které difundují do agaru. Po inkubaci se korkovrtem vytvoří 

agarový bloček v podobě cylindru, který se poté položí na jiný agar masivně naočkovaný 

jiným mikroorganismem. Z vykrojeného bločku difundují do agaru potencionální 

antimikrobní látky, které pak inhibují růst druhého mikroorganismu 
[50]

.   

 Jiná metoda pro studium antagonického účinku mezi mikroorganismy, v originále 

označovaná jako „cross streak method“ spočívá také ve využití difúzní metody, kde se různé 

kmeny mikroorganismů očkují čarou kolmo na sebe. Nejdříve je naočkován první mikrobiální 

kmen čarou do centra agarové plotny a po inkubační době závisející na daném kmeni se 

zaočkuje plotna testovanými mikroorganismy, každý čarou kolmo k očkovací čáře prvního 

mikrobiálního kmene. Po další inkubaci se vizuálně vyhodnotí antimikrobiální interakce 

pozorováním velikosti inhibiční zóny růstu 
[50]

.     

 Poslední zmíňovaná metoda, v originále označovaná jako „poisoned food method“,   

se nejčastěji využívá k vyhodnocení antifungálního efektu testovaných látek vůči plísním. 

Antimykotické látky nebo testované extrakty se začlení do roztaveného agaru v požadované 

finální koncentraci, a poté se médium vlije do Petriho misek. Po preinkubaci přes noc            

se provádí naočkování plísně do středu Petriho misky. Po inkubaci za vhodných podmínek   

po dostatečně dlouhou dobu pro testovaný houbový kmen se změří průměry zón růstu plísně 

v kontrolní Petriho misce (bez působení testované látky) a v Petriho misce s homogenně 

distribuovanou testovanou látkou v agaru. Výsledný antifungální efekt se odhaduje podle 

vzorce (viz. Vzorec č. 1) 
[50]

. 
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Vzorec č. 1: 

Antimykotická aktivita (%) = [(Dc – Ds) / Dc] × 100 

Legenda: Dc – průměr růstu v kontrolní desce bez testované látky, Ds – průměr růstu v desce 

obsahující testované antimykotikum. 

3.6.2. Diluční metody 

 

Diluční metody jsou nejvhodnější ke stanovení hodnot MIC, protože nabízejí možnost 

zjišťovat koncentraci testované antimikrobiální látky v agaru (agarová diluční metoda) nebo v 

kultivačním médiu (makrodiluční a mikrodiluční bujónová metoda). Obě metody je možné 

použít ke kvantitativnímu měření antimikrobiální aktivity in vitro 
[50]

.  

3.6.2.1. Agarová diluční metoda 

 

 Agarová diluční metoda nemá v klinické praxi využití, jelikož je náročná na přípravu 

půd s různými koncentracemi antimikrobních látek. Jedná se spíše o referenční metodu 

s uplatněním ve výzkumných laboratořích, protože je přesnější a dokáže tedy lépe stanovit 

inhibici růstu. Petriho misky se vylévají standardním objemem agarové půdy s různou 

koncentrací antimikrobní látky, přičemž na jednu plotnu se bodově naočkuje jehlovým 

razidlem 30-40 kmenů najednou. Plotna, s nejnižším množstvím antimikrobní látky, na které 

již nebyl pozorován růst mikroba, představuje plotnu, na které se odečítá hodnota MIC, resp. 

cílová koncentrace antimikrobní látky v této misce odpovídá hodnotě MIC 
[11, 43]

. Tato 

technika je vhodná jak pro testování antibakteriální citlivosti, tak pro testování antimykotické 

citlivosti. V případě antifungálního testování je agarová diluční metoda standardizována pro 

kmeny Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp. a dermatofyty 
[50]

.  

 

3.6.3. Bujónová diluční metoda 

Jednou z nejzákladnějších metod antimikrobiálního testování citlivosti je bujonová 

diluční metoda, která může být v makrodilučním nebo mikrodilučním uspořádání. Tato 

metoda umožňuje kvantitativní hodnocení účinnosti antimikrobní látky na testovaný kmen 

mikroorganismu. Označení „diluční“ v názvu vychází z testování osmi koncentrací 

dosažených dvojnásobným ředěním základního roztoku antimykotika.   



43 
 

U bujónové diluční metody se rozlišují dvě možnosti pracovního postupu. Prvním 

z nich je makrodiluční bujónový test, který se provádí ve zkumavkách, naopak mikrodiluční 

bujónový test se provádí v polystyrenových mikrotitračních destičkách (viz. Obrázek č. 6) 

s dvanácti sloupci a osmi řadami jamek. Právě druhý pracovní postup byl využit pro tuto 

rigorózní práci za účelem zjištění potenciální antimykotické aktivity testovaných látek 
[11]

.  

 

Obrázek č. 6: Mikrodiluční bujónová metoda - foto: Barbora Pašková, pracoviště – 

mykologická laboratoř, Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. 

Legenda: V rámci jednotlivých řádků A až H (kromě X) byla inokulována testovací mykotická 

agens kvasinky nebo vláknité houby. Vždy v rámci sloupce č. 1 je nejvyšší koncentrace 

testované látky, v rámci sloupce č. 11 je testovaná látka o nejnižší koncentraci. Šestý řádek, 

označovaný X, je prázdný z důvodu předcházení kontaminace tak, aby se oddělil prostor 

s inokuly kvasinek (nad prázdným řádkem) od inokula vláknitých hub (pod prázdným 

řádkem). 

Co se týče hodnocení/odečtu hodnot MIC, lze provádět odečet pouhým okem, tzv. 

vizuální inspekcí, nebo lze provádět odečet pomocí instrumentace – spektrofotometrů. 

V rámci spektrofotometrického hodnocení lze odečítat jak zákal v jednotlivých jamkách, tedy 

detekovat turbiditu, či lze využít kolorimetrických detekcí založených na použití barevných 

reagencií, jako jsou tetrazoliové soli 3- (4,5-dimethyl-thiazol-2-yl) -2,5-
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difenyltetrazoliumbromid (MTT) a 2,3-bis {2-methoxy-4-nitro-5 - [(sulfenylamino) karbonyl] 

- 2H-tetrazolium-hydroxid} (XTT), či Alamar modř (resazurin) 
[55]

.   

 V porovnání s mikrodiluční metodou patří mezi hlavní nevýhody makrodiluční 

metody zdlouhavá příprava a zejména velká spotřeba reagencií 
[50]

.    

 Popis metodiky a doporučené techniky postupu pro testování citlivosti kvasinek 

bujónovou metodou jsou vypracovány v již zmíněném dokumentu CLSI M27-A3. Bujónová 

metoda podle CLSI se principiálně shoduje s EUCAST, liší se však obvykle v modifikaci 

některých testovaných parametrů, jako je příprava inokula, velikost inokula a způsob 

vyhodnocení MIC, které je podle CLSI vizuální, zatímco dle instrukcí EUCAST by mělo být 

prováděno spektrofotometricky 
[50]

.        

 Pracovní postup mikrodiluční bujónové metody spočívá v posloupném koncentračním 

sledu, tzv. dvojkovém ředění roztoků antimikrobní látky, v přípravě homogenní suspenze 

testovaného mikroorganismu o vhodné denzitě a následném naplnění mikrotitračních destiček 

připravenými roztoky antimikrobní látky a zaočkování testovanými kmeny mikroorganismů. 

V rámci testování by měly být zavedeny i tzv. kontroly. První z nich je pozitivní kontrola – 

jamka, ve které je přítomno pouze kultivační médium a inokulovaný mikroorganismus, kde 

není přítomna antimikrobní látka, která by mohla vyvolat inhibici růstu mirkoorganismu. 

V této jamce musí být výdy při hodnocení výsledků MIC zaznamenán růst mikroorganismu. 

Další kontrolou, tzv negativní kontrolou, by měla být jamka (případně zkumavka, kam je 

asepticky odlito kultivační médium), kde je přítomno pouze kultivační médium, bez inokulace 

mikroorganismy a bez přítomnosti antimikrobní látky, kde při hodnocení výsledků nesmí být 

zaznamenán růst mikroorganismu. V případě, že je růst zaznamenán, poukazuje to na 

kontaminaci kultivačního média a výsledky z tohoto testování nelze pokládat za validní 
[43, 50]

.

  Po zaočkování testovaným mikroorganismem se mikrotitrační destička inkubuje 

v termostatu, po dostatečně dlouhou dobu při 35°C, přičemž v případě kvasinek se odečet 

výsledků provádí proti kontrole po 24 hodinách inkubace a následně po 48 hodinách, pro 

většinu vláknitých hub se odečet výsledků provádí po 48 hodinách. Závěrečné hodnocení 

MIC, jejíž hodnotu udává první nezakalená jamka bez viditelného růstu mikroba, se provádí 

vizuálně nebo také instrumentálně pomocí spektrofotometrů 
[43, 50]

.   

 U většiny fungistatických antimykotik se lze setkat s vyhodnocením výsledků 

v podobě hodnot IC50, IC80, IC90 nebo IC95. Jedná se o relativní inhibiční parametry růstu, 

tedy koncentrace antimykotika, které vedou k inhibici růstu testovaného mikroorganismu z 50 

%, 80 %, 90 %, nebo 95 % v porovnání s pozitivní kontrolou růstu. Tyto pomocné parametry  

by měly být hodnoceny instrumentálně. 
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Dále je možné stanovit také MFC (minimální fungicidní koncentrace, minimum 

fungicidal concentration), jinak známá jako MLC (minimální letální koncentrace, minimum 

lethal concentration). MFC je definována jako nejnižší koncentrace léčiva, které má 98% - 

99,9% smrtící efekt ve srovnání s počátečním inokulum 
[56]

.  

 

3.6.4. Ostatní metody využívané k hodnocení antimikrobní aktivity 

 

3.6.4.1. Tenkovrstvá chromatografie – bioautografie 

 

Tato technika kombinuje TLC (thin-layer chromatography, tenkovrstvá 

chromatografie) jak s biologickými, tak s chemickými metodami detekce. Pomocí TLC-

bioautografie bývá prováděn screening antibakteriální a antimykotické aktivity zejména 

organických extraktů, převážně rostlinného původu. Pro výzkumné účely jsou využívány tři 

bioautografické techniky – agarová difúze, přímá bioautografie a imerzní bioautografie 
[50]

.  

 Agarová difúze 

 
Agarová difuze, jinak také známá jako kontaktní agarová metoda je ze zmiňovaných 

technik nejméně využívanou. Tato metoda je založena na difúzním přenosu antimikrobiální 

komponenty z chromatogramu (PC, paper chromatography nebo TLC) na agarový plát, který 

byl předtím naočkovaný testovaným mikroorganismem. K samotné difúzi je zapotřebí 

většinou několik minut nebo hodin, následně je chromatogram odstraněn a agarový plát se 

nechá inkubovat. V případě antimikrobní aktivity komponenty separované pomocí PC/TLC se 

v místě kontaktu mezi separovanou látkou a agarovým plátem objeví zóna inhibice růstu 

mikroorganismu 
[57]

.  

 Přímá bioautografie 

 
Přímá bioautografie je nejvíce využívanou metodou z výše zmiňovaných. TLC deska 

se separovanými extrakty je ponořena nebo postříkána mikrobiální suspenzí. K TLC deskám 

velmi dobře adoruje Mueller-Hintonův agar, který je pro tuto metodiku nejčastěji volen. 

Následuje inkubace bioautogramu při teplotě 25°C po dobu 48 hodin ve vlhké komůrce.       

Pro vizualizaci mikrobiálního růstu jsou velmi často využívány tetrazoliové soli, které jsou 

podrobovány konverzi na formazan díky dehydrogenázám produkovaným žijícími 
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mikrobiálními buňkami. Nejčastější volenou solí je p-iodonitrotetrazoliová violeť. Tyto soli 

jsou nastříkány na bioautogram, který je inkubován při teplotě 25°C po dobu 24 hodin nebo 

při teplotě 37°C po dobu 3-4 hodiny.  Přímá bioautografie bývá využívána jak pro odhalení 

antifungální aktivity, tedy pro interakci s houbami, tak i pro interakci s bakteriemi 
[50]

.  

 Imerzní bioautografie 

 
Imerzní bioautografie (v originále „agar overaly bioassayú je hybridní technikou dvou 

předchozích metod. TLC deska je nejdříve pokryta agarovým kultivačním médiem. Aby byla 

umožněna dobrá difuze testovaných sloučenin do agarového média, desky jsou drženy při 

nízké teplotě po dobu několika hodin. Po inkubaci za vhodných podmínek v závislosti na 

testovacím mikroorganismu, bývá provedeno barvení pomocí tetrazoliových solí. Stejně jako 

přímá bioautografie, tak tato metoda může být aplikována na všechy mikroorganismy, 

kvasinky Candida albicans, či plísně nevyjímaje. Tato metoda poskytuje dobře definované 

růstové inhibiční zóny a nehrozí zde vysoké riziko kontaminace 
[50]

.   

 TLC bioautograf je jednoduchou, účinnou a levnou metodou vhodnou pro separaci 

složitých směsí extraktů. Další výhodou této metody je, že zde nejsou kladeny vysoké nároky 

na technické zázemí laboratoří. Tato metoda může být využívána pro detekci 

antimikrobiálních látek v životním prostředí a vzorcích potravin, ale také je možné ji využít 

pro hledání nových antimikrobiálních léčiv 
[50]

.  

3.6.4.2. Profilování křivek cizího účinku testovaných látek v čase (v originále Time-

kill test) 

 
V případě potřeby přesnějšího určení baktericidního a fungicidního účinku je často 

prováděno profilování tzv. „time-kill“ křivek, tedy je studována dynamická závislost cizího 

působení testované sloučeniny v čase na příslušný mikroorganismus, případně závislost cizího 

působení na koncentraci testované látky 
[50]

.      

 V principu jde o to, že mikrobiální buňky jsou exponovány testovanou antimikrobní 

látkou, běžně o cílové koncentraci rovné 0,25 × MIC a 1 × MIC a v časových intervalech, 

běžně v čase: 0, 2, 4, 6, 12 a 24 hodin je prováděn výsev s cílem určit počet životaschopných 

mikroorganismů. V tomto testu je také zahrnuta pozitivní kontrola, kde je mapován růst 

mikroorganismu bez vlivu působení testované antimikrobní látky 
[58]

.  
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3.6.4.3. ATP bioluminiscenční testy 

 
 ATP bioluminiscenční testy jsou založeny na detekci hladiny adenosintrifosfátu (ATP) 

produkovaného bakteriemi nebo houbami. ATP je chemická forma energie všech živých 

buněk a v buňce je přítomna ve více či méně konstantním množství. Jeho kvantifikace se tedy 

využívá pro odhad mikrobiální populace ve vzorku 
[50]

. Princip metody je založen na konverzi 

ATP v přítomnosti D-luciferinu enzymem luciferináza za vzniku oxyluciferinu, který generuje 

světlo. Kvantum emitovaného světla se měří pomocí luminometru a bývá vyjádřeno pomocí 

jednotek RLU (relative light unit, relativní světelná jednotka), které mohou být převedeny do 

RLU/mol ATP. Existuje zde tedy lineární vztah mezi životaschopností buněk a měřenou 

luminiscencí 
[50]

.         

 Zkouška bioluminiscence má velký rozsah možných aplikací, jako je například test 

cytotoxicity, vyhodnocení účinku biofilmu in situ a screening léčiv na Leishmania, ale byla 

využita již při antibakteriálním testování, antimykobakteriálním testování a antifungálním 

testování proti kvasinkám a plísním 
[50]

.      

 Hlavní výhodou této metody je, že poskytuje kvantitativní výsledky. Další výhodou 

této metody je možnost využití pro antimikrobiální testování v systému in vivo nebo in situ 

[50]
.  

3.6.4.4. Metoda průtokové cytofluorometrie 

 
Metoda průtokové cytometrie (cytofluorometrie) je využívána k testování citlivosti 

mikroorganismů vůči antimikrobním látkám teprve několik let. Nespornou výhodou této 

metody je možnost rychlá detekce poškozených buněk založená na barvení vhodnými 

fluorescenčními značkami. Největší uplatnění nachází především fluorescenční značka, 

propidium jodid (PI, propidium iodide), která se váže na DNA buněk, které mají poškozenou 

membránu. Tato metoda dokáže poskytovat reprodukovatelné výsledky rychle (po 2-6 

hodinách) ve srovnání s 24 – 72 hodinami pro mikrodiluční bujónovou metodu. I přes 

nesporné výhody, tato metoda není v laboratořích běžně využívaná a to z toho důvodu, že 

průtokové cytometry nebývají (především vzhledem k jejich pořizovací ceně) běžnou součástí 

laboratorního vybavení 
[50]

.  
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Tabulka č. 4: Kultivační média, velikost mikrobiálního inokula a inkubační podmínky 

doporučené CLSI pro metody testování antimikrobiální citlivosti. Použito z 
[50]

 a upraveno. 

Metoda 
Mikro - 

organismus 

Růstové 

médium 
Velikost inokula 

Teplota 

inkubace 

(°C) 

Délka 

inkubace 

(h) 

Ref. 

CLSI 

Disková 

difúzní  

bakterie MHA 
(0,5 McFarland)       

(1-2)×10
8 
cfu/ml 

35 ± 2 16 - 18 M02-A 

kvasinky MHA + GMB 
(0,5 McFarland)       

(1-5)×10
6 
cfu/ml 

35 ± 2 20 - 24 M44-A 

plísně 

non-

suplementovaný 

MHA 

(0,4-5)×10
6 

cfu/ml 
/ / M51-A 

Bujónová 

mikrodiluční 

bakterie MHB 5×10
6
 cfu/ml 35 ± 2 20 M07-A 

kvasinky RPMI 1640 
(0,5-2,5)×10

3 

cfu/ml 
35 24 - 48 M27-A 

plísně RPMI 1640 
(0,4-5)×10

4 

cfu/ml 
35 

48 

(většina 

hub) 

M38-A 

Bujónová 

makrodiluční 

bakterie MHB 5×10
6
 cfu/ml 35 ± 2 20 M07-A 

kvasinky RPMI 1640 
(0,5-2,5)×10

3 

cfu/ml 
35 46 - 50 M27-A 

plísně RPMI 1640 
(0,4-5)×10

4 

cfu/ml 
35 

48 

(většina 

hub) 

M38-A 

Agarová 

diluční 
bakterie MHA 10

4
 cfu/spot 35 ± 2 16 - 20 M07-A 

Time-kill 

test 
bakterie MHB 5×10

5 
cfu/ml 35 ± 2 

0, 4, 18 a 

24 
M26-A 

 

Legenda: cfu – colony forming unit, MHA – Mueller Hinton Agar (Mueller-Hintonův agar), 

MHB – Mueller Hinton Broth (bujón), GMB – médium suplementováno 2% glukózou a 0,5 

mg/ml methylénovou modří, RPMI 1640 – Roswell Park Memorial Institute medium 

s glutaminem, médium s pH 7,0 s přídavkem MOPS {morpholine propane sulfonic acid, [3-

(N-morfolino)propansulfonová kyselina]} o cílové koncentraci 0,165 M. 
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3.7. Testování citlivosti mykotických agens vůči antimykotikům pomocí komerčně 

dostupných souprav 

 

 Za pomoci standardizace referenčních postupů pro testování antimykotické citlivosti 

kvasinek a vláknitých hub zavedených CLSI a EUCAST došlo k rozvoji několika 

automatizovaných, resp. poloautomatizovaných komerčních systémů, které umožňují 

jednoduché, flexibilní i cenově dostupné alternativní metody testování citlivosti pro použití 

v klinické laboratoři 
[59]

. Stejně tak jako předchozí metody, tak i komerční soupravy je možné 

dělit na kvalitativní a kvantitativní. 

 

3.7.1. Komerční soupravy pro kvalitativní hodnocení citlivosti/rezistence mikrobiálních 

agens vůči antifungálním látkám 

 

 Celosvětově respektovanou a doporučovanou komerční soupravou pro kvalitativní 

testování citlivosti k antimykotikům u kvasinek a vláknitých mikromycet je souprava Neo-

Sensitabs (vyrábí firma Rosco Diagnostica z Dánska, viz. Obrázek č. 7), která je komerčně 

dostupnou variantou k diskové difúzní metodě v podobě tablet napuštěných 

standardizovaným obsahem antimykotika. Od výrobce jsou v současné době dodávány tablety 

s obsahem amfotericinu B, flucytosinu, flukonazolu, ketokonazolu, itrakonazolu, 

posakonazolu, vorikonazolu a kaspofunginu. Firma Rosco Diagnostica má vypracované 

postupy, interpretační kritéria a systém kontroly kvality pro rozdílná testovací media 
[40]

.  
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Obrázek č. 7: Neo-Sensitabs systém znázorňující citlivost Candida krusei k testovaným 

antimykotikům. Převzato z 
[40]

 a upraveno.  

Legenda: CASP5 - tableta napuštěná kaspofunginem, POSAC – tableta napuštěná 

posakonazolem, VOR.1 – tableta napuštěná vorikonazolem, AMPHO – tableta napuštěná 

amfotericinem B. 

3.7.2. Komerční soupravy pro kvantitativní hodnocení citlivost/rezistence 

mikrobiálních agens vůči antifungálním látkám 

 

 Jednou z variant komerčně dostupného testu, který umožňuje kvantitativní hodnocení 

citlivosti studovaných mykotických agens k antimykotikům je Sensititre YeastOne test od 

firmy TREK Diagnostic Systems z USA. Jedná se o kolorimetrický mikrodiluční test, který 

slouží pro rutinní stanovení MIC a nejen že jamky jeho destičky obsahují antimykotika 

v ředěních, která odpovídají standardu CLSI M27-A3, tak navíc je ještě v jednotlivých 

jamkách přítomen i kolorimetrický indikátor „Alamar blue“ ve vysušeném stavu. Následná 

rehydratace antimykotik i chemického indikátoru se provádí pomocí suspenze kvasinek (1,5 × 

10
3
 buněk/ml) ve 100µl RPMI média s 2% glukózou a následná doporučená inkubace probíhá 

při 35°C, 24 hodin pro kandidy, 72 hodin pro kryptokoky a 48-72 hodin pro aspergily. Díky 

kolorimetrickému indikátoru se růst mikromycet projeví barevnou změnou v jamce, kde dojde 
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k přechodu z původní modré na růžovou barvu. Hodnota MIC se stanoví jako nejnižší 

koncentrace antimykotika v jamce s modrým zbarvením.Sensititre YeastOne test je 

jednoduchý, spolehlivý a plně respektující standardní metodiku CLSI, jehož výhodou je 

jednoznačnost při odečtu výsledků a jejich mezilaboratorní reprodukovatelnost 
[40]

. 

 Kromě Sensititre YeastOne testu existuje ještě další komerčně dostupná souprava pro 

kvantitativní hodnocení, a tou je Fungitest firmy Bio-Rad Laboratories z Francie. Fungitest je 

určen pro semikvantitativní stanovení citlivosti a hodnocení se provádí pouze ve dvou 

jamkách, které obsahují hraniční koncentrace antimykotik. K dispozici je ve dvou různých 

koncentracích šest antimykotik – flukonazol, itrakonazol, anfotericin B, ketokonazol, 

mikonazol a flucytosin. Inkubace probíhá po naočkování 48 hodin při 37 °C, resp. 72 hodin 

při 32 °C v případě kryptokoků. Vyhodnocení růstu je založeno na redukci barevného 

indikátoru, který změní médium RPMI 1640 z modré barvy na růžovou. Pokud tedy dojde 

k inhibici růstu kvasinky, jamka zůstane modrá. Do Fungitestu jsou začleněny dvě pozitivní 

(růžové) kontroly růstu a dvě negativní (modré) kontroly růstu. Na základě výsledků 

odečtených po kultivaci je daný izolát zařazen do kategorie citlivý, citlivý v závislosti na 

dávce, nebo rezistentní 
[40, 60]

.  

Mezi další komerčně dostupné testy pro kvantitativní hodnocení patří ATB Fungus 3 

test od firmy bioMérieux z Francie. Obdobně jako u předchozích testů, je základ tvořen 

plastikovou mikrodestičkou s antimykotiky v dehydratované podobě a chemickým 

indikátorem. Po zaočkování a inkubaci se provádí turbidimetrické nebo vizuální vyhodnocení. 

Avšak tento test má také své nevýhody, jako je disponibilita pouze omezeného spektra 

testovaných antimykotik, či nejednoznačnost vizuálního hodnocení 
[40]

.  

Firma biMérieux poskytuje ještě další alternativu kvantitativního stanovení citlivosti 

mykotických klinických izolátů vůči antimykotikům, a tou je automatizovaný 

spektrofotometrický systém VITEK 2 AST-YS, který slouží k biochemické identifikaci 

klinických izolátů. Pro tento systém je možné koupit jednorázové testovací karty a jeho 

velkým pozitivem je rychlý zisk výsledků testování a možnost detekce rezistence. Rychle 

získané výsledky pomůžou určit přesnou diagnózu a zvolit účinnou léčbu. Testovací karty 

jsou sledovány, díky aplikovaným čárovým kódům 
[40, 61, 62]

.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

Za pomoci mikrodiluční bujónové metody byla na Katedře biologických a lékařských 

věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové určována MIC nových látek s potenciálním 

antimykotickým účinkem. 

 

4.1. Použitý materiál 

 

 Pomůcky: 

 

 - sterilní mikrotitrační destičky s víčky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

- mikropipety (firma Fisher Scientific s.r.o., Pardubice) 

- sterilní špičky (firma Fisher Scientific s.r.o., Pardubice) 

- rezervoár na médium s dvanácti jamkami (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

- sterilní zkumavky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

- stojánky na zkumavky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

- očkovací kličky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy)  

- Bürkerovy komůrky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

 

 Přístroje: 

 

 - laminární box Esco Class II type A2 (firma Dynex, Buštěhrad) 

- termostat Binder WTB (firma Fisher Scientific s.r.o., Pardubice) 

- denzitometr DEN-1B McFarland Densitometer Biosan (firma P-lab, Praha)  

- vortex MS2 Minishaker IKA (firma P-lab, Praha) 

 

 Chemikálie: 

 

 - RPMI 1640 s glutaminem (5x koncentrovaný růstový bujón obsahující L-glutamin  

              a 2% glukózu), (firma Sigma-Aldrich, Praha) 

- pufr MOPS [3-(N-morfolino)propansulfonová kyselina] (firma Sigma-Aldrich,  

  Praha) 

- glukóza (firma Sigma-Aldrich, Praha) 
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- DMSO (dimethylsulfoxid), (firma Sigma-Aldrich, Praha) 

- NaOH (firma dr. Kulich Pharma, s.r.o., Hradec Králové) 

- sterilní voda (příprava autoklávováním deionizované vody) 

 

4.2. Testované kmeny kvasinek a vláknitých hub 

 

 Candida albicans, zkratka: CA, sbírkový kmen: ATCC 44859 (American testing 

culture colletion, Americká sbírka typových kultur) 

 Candida tropicalis, zkratka: CT, sbírkový kmen: 156 

 Candida krusei, zkratka: CK, sbírkový kmen: E28 

 Candida glabrata,zkratka: CG, sbírkový kmen: 20/I 

 Trichosporon asahii, zkratka: TA, sbírkový kmen: 1188 

 Aspergillus fumigatus, zkratka: AF, sbírkový kmen: 231 

 Absidia corymbifera, zkratka: AC, sbírkový kmen: 272 

 Trichophyton mentagrophytes, zkratka: TM, sbírkový kmen: 445 

 

 Kmene Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859 byl poskytován k testování 

z České sbírky mikroorganismů z Masarykovy Univerzity v Brně, všechny zbývající kmeny 

byly poskytnuty k testování na Katedru biologických a lékařských věd z Fakultní nemocnice 

Hradec Králové. 

 

4.3. Metodika 

 

4.3.1. Příprava růstového média 

  

 Při přípravě růstového média byl nejprve přidán 1 díl RPMI 1640 k 4 dílům MOPS  

s 2 % glukózy (například 20 ml RPMI + 80 ml MOPS, přičemž celkový objem záleží na 

předpokládané spotřebě, resp. počtu testovaných kmenů). Následně se upravilo pH přidáním 

10 M roztoku NaOH tak, aby bylo v rozmezí 6,5 – 7,9 a změnilo se původní žluté zbarvení 

roztoku na oranžovo-červené. 
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4.3.2. Příprava suspenzí testovaných kmenů  

 

 Nejprve bylo připraveno 8 sterilních zkumavek, které byly popsány zkratkami 

testovacích kmenů CA, CT, CK, CG, TB, AF, AC, TM (viz. výše) a následně bylo do každé 

zkumavky napipetováno po 3 ml sterilní vody. 

 V dalším kroku byla odebrána část kolonie z kultury kvasinek, které byly narostlé na 

Sabouraudově glukózovém agaru. Kolonie byla následně resuspendována ve zkumavce se 

sterilní vodou a suspenze byla řádně homogenizována pomocí vortexu. Následně bylo 

napipetováno 12 µl této suspenze do Bürkerovy komůrky a pozorováním ve světelném 

mikroskopu byla určována hustota suspenze testovaných mikromycet při celkovém 200×, 

nebo 400× násobném zvětšení. Vhodná hustota inokula pro testování citlivosti kvasinek by 

měla být 1,0 – 2,5 × 10
5
 cfu/ml, čemuž odpovídá 25 - 50 buněk na 50 čtverců v Bürkerově 

komůrce. Stejným postupem se připraví inokula vláknitých hub s tou výjimkou, že vhodná 

hustota inokula je 50 – 100 buněk na 100 čtverců v Bürkerově komůrce. 

Takto připravená inokula kvasinek a vláknitých hub by měla být schopna vydržet v lednici 

cca týden. 

 

4.3.3. Příprava dvojkové ředící řady testované látky 

 

 Testované látky byly dodány společně s informacemi o navážce a molekulové 

hmotnosti. Zadaná navážka testované látky byla rozpuštěna v příslušeném objemu DMSO, 

který se zjistil pomocí Vzorce č. 2. První testovaná koncentrace látky musí být 500 µmol/l a 

zároveň koncentrace DMSO v jamce nesmí přesáhnout 1 %, proto se k růstovému médiu 

s objemem 1,98 ml přidalo při přípravě pracovních roztoků jen 1 % látky rozpuštěné 

v DMSO. Proto je třeba připravit 100× koncentrovanější látku, aby první testovaná 

koncentrace byla 500 µmol/l (0,0005 mol/l). 

 

Vzorec č. 2 

m. 10
6
 (převod na µl) 

VDMSO = --------------------------------------- = x µl DMSO 

c. M. 100 (zkoncentrování) 

 

Legenda: m – navážka v gramech, c – první testovaná koncentrace, M – molární hmotnost, 
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 µl – mikrolitr, DMSO – dimethylsulfoxid. 

 

K dalšímu kroku se přistoupilo pouze tehdy, pokud se testovaná látka rozpustila nebo 

se vytvořila homogenní suspenze. Pokud se látka vysrážela nebo se nerozpustila, byl přidán 

druhý nebo třetí ekvivalent rozpouštědla DMSO. S každým dalším přidáním ekvivalentu 

rozpouštědla byla posunuta první testovaná koncentrace o jedno ředění dozadu (z 500µmol/l 

na 250 µmol/l, z 250 µmol/l na 125 µmol/l, a dále). 

 Do sterilní zkumavky označené číslem 1 bylo napipetováno 1,98 ml růstového média  

a 20 µl rozpuštěné testované látky, zkumavka byla promíchána na vortexu a bylo 

zkontrolováno, zda-li se látka v růstovém médiu nevysrážela. Pokud došlo k situaci, že se 

látka vysrážela, byl přidán druhý nebo třetí ekvivalent růstového média. Pokud bylo vše 

v pořádku a látka se nevysrážela, mohlo se přistoupit k dalšímu bodu, tedy přemístění takto 

připraveného pracovního roztoku první testované koncentrace do první jamky dvanácti 

jamkového rezervoáru. 

 Do dalších deseti sterilních zkumavek označených čísly 2 – 11 byla připravena 

dvojková ředící řada testované látky v DMSO tím, že do každé sterilní zkumavky bylo 

napipetováno 0,5 ml DMSO. Do zkumavky označené číslem 2 bylo napipetováno 0,5 ml 

testované látky rozpuštěné v DMSO, roztok byl promíchán a následně bylo přeneseno 0,5 ml 

do zkumavky s označením číslo 3, kde byl roztok opět promíchán a opět bylo přenesno 0,5 ml 

testované látky v DMSO tentokrát do zkumavky označené číslem 4. Stejným postupem se 

pokračovalo, dokud se nedošlo až po zkumavku označenou číslem 11. Tímto postupem jsme 

získali dvojkovou ředící řadu testované látky v DMSO, tedy v každé následující zkumavce 

byla testovaná látka s poloviční koncentrací. 

 Následně po přípravě dvanácti jamkového rezervoáru bylo napipetováno po 2 ml (1,98 

ml růstového média a 20 µl naředěné testované látky) z každé zkumavky do příslušné jamky 

rezervoáru, tedy ze zkumavky číslo 2 do jamky číslo 2, ze zkumavky číslo 3 do jamky číslo 3 

a stejným způsobem až po jamku číslo 11. Poslední dvanáctá jamka sloužila jako tzv. 

pozitivní kontrola růstu a jedná se o jamku, ve které není přítomna látka, která by mohla 

inhibovat růst modelového mikroorganismu. Do této poslední jamky bylo tedy napipetováno 

pouze 20 µl DMSO. V každé jamce rezervoáru vznikli touto přípravou 2 ml pracovního 

roztoku s příslušnou koncentrací testované látky a kontrola. 
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4.3.4. Pipetování do mikrotitrační destičky 

 

 K testování byly použity dvě mikrotitrační destičky, každá o dvanácti sloupcích. První 

sloužila pro kmeny Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata, 

Trichosporon beigelii, Aspergillus fumigatus, Absidia corymbifera a druhá destička byla 

pouze pro kmen Trichophyton mentagrophytes. Vždy byla napipetována jedna testovaná látka 

do obou destiček, kdy v rámci každého sloupce označeného písmenem byla látka o jiné 

koncentraci. 

 Do každého řádku, kromě řádku F, bylo napipetováno 200 µl příslušného naředěného 

roztoku testované látky pomocí dvanácti kanálové pipety. Řádek F zůstal prázdný, aby se 

předešlo případnému přerůstání mikroorganismů a tím k znehodnocení odečtení výsledků. 

Stejným způsobem bylo napipetováno 200 µl roztoků do druhé destičky.  

 Následně bylo do každé z dvanácti jamek řádku A napipetováno 10 µl připravené 

suspenze Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859, do každé jamky řádku B 10 µl 

připravené suspenze Candida tropicalis, sbírkový kmen: 156, do každé jamky řádku C 10 µl 

připravené suspenze Candida krusei, sbírkový kmen: E28, do každé jamky řádku D 10 µl 

připravené suspenze Candida glabrata, sbírkový kmen: 20/I, do každé jamky řádku E 10 µl 

připravené suspenze Trichosporon beigelii, sbírkový kmen: 1188. Následně byl vynechán 

řádek F a pokračovalo se napipetováním 10 µl připravené suspenze Aspergillus fumigatus, 

sbírkový kmen: 231 do všech jamek řádku G, dále bylo napipetováno do řádku H 10 µl 

připravené suspenze Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272. Tímto postupem se zaplnila 

první mikrotitrační destička a do druhé mikrotitrační destičky bylo napipetováno 10 µl 

připravené suspenze Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445. Takto připravené 

mikrotitrační destičky jsou znázorněny ve Schéma č. 2. 

Obě mikrotitrační destičky byly zakryty víčky a inkubovány v termostatu při 35 °C. Celková 

inkubační doba pro první destičku byla 48 hodin, kdy odečet probíhal za 24 hodin a za 48 

hodin. Druhá destička byla inkubována po celkovou dobu 120 hodin, kdy odečet probíhal za 

72 hodin a 120 hodin. 
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Schéma č. 2: Mikrotitrační destička připravená k inkubaci 

 

 

4.3.5. Vyhodnocení 

 

 Hodnocení růstu kvasinek a vláknitých hub probíhalo po uplynutí doporučené 

inkubační doby ve všech jamkách. Hodnota MIC byla odečtena v první jamce s nejnižší 

koncentrací testované látky, ve které již nebyl viditelný růst kvasinky nebo vláknité houby. 
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4.4. Nově syntetizované sloučeniny testované na antimykotickou aktivitu 

 

 V rámci této rigorózní práce bylo použito 77 vzorků s potenciální antimykotickou 

aktivitou. Jednalo se o nově syntetizované sloučeniny připravené pracovní skupinou pod 

vedením prof. RNDr. Jarmily Vinšové, CSc. a PharmDr. Mgr. Martina Krátkého, Ph.D.  

na Katedře organické a anorganické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Sloučeniny byly seskupeny do 5 skupin podle jejich chemické podobnosti na salicylanilidové 

karbamáty (viz. Tabulka č. 5), sulfonamidové močoviny - deriváty sulfamethoxazolu 

 (viz. Tabulka č. 6), sulfonamidové imidazolidintriony - deriváty sulfamethoxazolu 

 (viz. Tabulka č. 7), deriváty isoniazidu (viz. Tabulka č. 8) a poslední skupinu tvoří látky 

s nejednotnou strukturou (viz. Tabulka č. 9). Vzorky byly testovány ve sledu koncentrací 500; 

250; 125; 62,5; 31,25; 15,625; 7,813; 3,906; 1,953; 0,977 a 0,488 µmol/l. 
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Tabulka č. 5: Skupina salicylanilidových karbamátů 

 
Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
R

1
 R

2
 R

3
 Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SC-1A H H cyklohexyl 
2-(fenylkarbamoyl)fenyl 

cyklohexylkarbamát 

10,0 / 

338,40 

SC-1B H H fenyl 2-(fenylkarbamoyl)fenyl fenylkarbamát 
10,3 / 

332,35 

SC-1C H H benzyl 2-(fenylkarbamoyl)fenyl benzylkarbamát 
14,2 / 

346,38 

SC-1D H H fenethyl 2-(fenylkarbamyol)fenyl fenethylkarbamát 
12,5 / 

360,41 

SC-1E H H 
adamantan-

1-yl 

2-(fenylkarbamoyl)fenyl adamantan-1-

ylkarbamát 

19,0 / 

390,47 

SC-2A Cl Cl cyklohexyl 
4-chlor-2-[(4-chlorfenyl)karbamoyl]fenyl 

cyklohexylkarbamát 

18,1 / 

407,29 

SC-2B Cl Cl fenyl 
4-chlor-2-[(4-chlorfenyl)karbamoyl]fenyl 

fenylkarbamát 

15,0 / 

401,24 

SC-2C Cl Cl benzyl 
4-chlor-2-[(4-chlorfenyl)karbamoyl]fenyl 

benzylkarbamát 

15,8 / 

415,27 

SC-2D Cl Cl fenethyl 
4-chlor-2-[(4-chlorfenyl)karbamoyl]fenyl 

fenethylkarbamát 

12,6 / 

429,30 

SC-2E Cl Cl 
adamantan-

1-yl 

4-chlor-2-[(4-chlorfenyl)karbamoyl]fenyl 

adamantan-1-ylkarbamát 

10,7 / 

459,36 

SC-3A Cl Br cyklohexyl 
2-[(4-bromfenyl)karbamoyl]-4-chlorfenyl 

cyklohexylkarbamát 

15,1 / 

451,74 

SC-3B Cl Br fenyl 
2-[(4-bromfenyl)karbamoyl]-4-chlorfenyl 

fenylkarbamát 

11,2 / 

445,69 

SC-3C Cl Br benzyl 
2-[(4-bromfenyl)karbamoyl]-4-chlorfenyl 

benzylkarbamát 

16,6 / 

459,772 

SC-3D Cl Br fenethyl 
2-[(4-bromfenyl)karbamoyl]-4-chlorfenyl 

fenethylkarbamát 

10,3 / 

473,75 

SC-3E Cl Br 
adamantan-

1-yl 

2-[(4-bromfenyl)karbamoyl]-4-chlorfenyl 

adamantan-1-ylkarbamát 

17,7 / 

503,82 

SC-4A Cl F cyklohexyl 
4-chlor-2-[(4-fluorfenyl)karbamoyl]fenyl 

cyklohexylkarbamát 

15,8 / 

390,84 

SC-4B Cl F fenyl 
4-chlor-2-[(4-fluorfenyl)karbamoyl]fenyl 

fenylkarbamát 

12,4 / 

384,79 
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SC-4C Cl F benzyl 
4-chlor-2-[(4-fluorfenyl)karbamoyl]fenyl 

benzylkarbamát 

15,5 / 

398,81 

SC-4D Cl F fenethyl 
4-chlor-2-[(4-fluorfenyl)karbamoyl]fenyl 

fenyethylkarbamát 

15,9 / 

412,84 

SC-4E Cl F 
adamantan-

1-yl 

4-chlor-2-[(4-fluorfenyl)karbamoyl]fenyl 

adamantan-1-ylkarbamát 

16,7 / 

442,91 

SC-5A Cl CF3 cyklohexyl 

4-chlor-2-{[4-

(trifluormethyl)fenyl]karbamoyl}fenyl 

cyklohexylkarbamát 

19,4 / 

440,84 

SC-5B Cl CF3 fenyl 

4-chlor-2-{[4-

(trifluormethyl)fenyl]karbamoyl}fenyl 

fenylkarbamát 

15,0 / 

434,80 

SC-5C Cl CF3 benzyl 

4-chlor-2-{[4-

(trifluormethyl)fenyl]karbamoyl}fenyl 

benzylkarbamát 

15,8 / 

448,82 

SC-5D Cl CF3 fenethyl 

4-chlor-2-{[4-

(trifluormethyl)fenyl]karbamoyl}fenyl 

fenethylkarbamát 

10,7 / 

462,85 

SC-5E Cl CF3 
adamantan-

1-yl 

4-chlor-2-{[4-

(trifluormethyl)fenyl]karbamoyl}fenyl 

adamantan-1-ylkarbamát 

11,9 / 

492,92 

  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
R

3
 Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SC-6A cyklohexyl 
4-chlor-2-[(3-chlorfenyl)karbamyol]fenyl 

cyklohexylkarbamát 

18,1 / 

407,29 

SC-6C benzyl 4-chlor-2-[(3-chlorfenyl)karbamyol]fenyl benzylkarbamát 
14,5 / 

415,27 
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Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SC-7A 4-chlor-2-[(3,4-dichlorfenyl)karbamoyl]fenyl cyklohexylkarbamát 
11,2 / 

441,74 

  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
R Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

PB-3 Br dibenzyl{2-[(4-bromfenyl)karbamyol]-4-chlorfenyl} fosfát 
10,5 / 

586,80 

PB-4 CF3 
dibenzyl (4-chlor-2-{[4-

(trifluormethyl)fenyl]karbamoylfenyl} fosfát 

14,5 / 

575,90 
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Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

DF-4 
6-chlor-2-fenyl-3-[4-(trifluormethyl)fenyl]-3-

hydrobenzo[e][1,3,2]oxazafosfinin-4-on-2-oxid 

11,9 / 

753,41 

 

Legenda: mg – miligram, MH – molekulová hmotnost 

 

Tabulka č. 6: Skupina sulfonamidových močovin (deriváty sulfamethoxazolu) 

 

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
R Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SMX-

U-1 
cyklohexyl 

4-(3-cyklohexylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

16,1 / 

378,45 

SMX-

U-2 
fenyl 

4-(3-fenylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

14,5 / 

372,40 

SMX-

U-3 
benzyl 

4-(3-benzylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

11,3 / 

386,42 

SMX-

U-4 
fenethyl 

4-(3-fenethylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

12,0 / 

400,45 

SMX-

U-5 
adamantan-1-yl 

4-[3-(adamantan-1-yl)ureido]-N-(5-methylisoxazol-3-

yl) benzensulfonamid 

10,1 / 

430,52 
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SMX-

U-6 
propyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-(3-propylureido) 

benzensulfonamid 

14,1 / 

338,38 

 

 

SMX-

U-7 
heptyl 

4-(3-heptylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

14,0 / 

394,49 

SMX-

U-8 

4-

(trifluormethyl) 

fenyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-{3-[4-

(trifluormethyl)fenyl]ureido}benzensulfonamid 

13,9 / 

440,40 

SMX-

U-9 

4-(terc-butyl) 

fenyl 

4-{3-[4-(terc-butyl)fenyl]ureido}-N-(5-

methylisoxazol-3-yl) benzensulfonamid 

13,5 / 

428,50 

SMX-

AU-2 
ethyl 

4-(3-ethylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

15,4 / 

324,36 

SMX-

AU-4 
butyl 

4-(3-butylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

11,9 / 

352,41 

SMX-

AU-5 
pentyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-(3-pentylureido) 

benzensulfonamid 

12,0 / 

366,44 

SMX-

AU-6 
hexyl 

4-(3-hexylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

13,3 / 

380,46 

SMX-

AU-8 
oktyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-(3-oktylureido) 

benzensulfonamid 

12,0 / 

408,52 

SMX-

AU-9 
nonyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-(3-nonylureido) 

benzensulfonamid 

11,8 / 

422,54 

SMX-

AU-10 
decyl 

4-(3-decylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

19,1 / 

436,57 

SMX-

AU-11 
undecyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-(3-

undecylureido)benzensulfonamid 

10,3 / 

450,59 

SMX-

AU-12 
dodecyl 

4-(3-dodecylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

15,0 / 

464,62 

SMX-

13 
cyklopropyl 

4-(3-cyklopropylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid 

13,8 / 

336,37 

  
 
 

Chemický vzorec 
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Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SMX-

10 
N

1
,N

2
-bis{4-[N-(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl]fenyl}oxalamid 

12,4 / 

560,56 

  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SMX-

12 

4,4´-(2,3,5,6-tetraoxopiperazin-1,4-diyl)bis[N-(5-methylisoxazol-3-yl) 

benzensulfonamid] 

15,0 / 

614,56 

  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SMX-

15 

4,4´-[karbonylbis(azandiyl)]bis[N-(5-methylisoxazol-3-

yl)benzensulfonamid] 

15,4 / 

532,55 
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Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SMX-

16 
4-(3,3-diisopropylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid 

11,5 / 

380,46 

  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SMX-

Me-Ph-

U 

4-(3-fenyl-3-methylureido)-N-(5-methylisoxazol-3-

yl)benzensulfonamid 

13,9 / 

386,42 

 

Legenda: mg – miligram, MH – molekulová hmotnost 
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Tabulka č. 7: Skupina sulfonamidových imidazolidintrionů (deriváty sulfamethoxazolu) 

 

Chemický vzorec 

 

  

 
 
 
 

Kód 

vzorku 
R Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

SMX-C-

1 
cyklohexyl 

4-(3-cyklohexyl-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)-N-

(5-methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid 

11,1 / 

432,45 

SMX-C-

2 
fenyl 

4-(3-fenyl-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)-N-(5-

methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid 

14,3 / 

426,40 

SMX-C-

3 
benzyl 

4-(3-benzyl--2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)-N-(5-

methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid 

12,9 / 

440,43 

SMX-C-

4 
fenethyl 

4-(3-fenethyl-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)-N-(5-

methylisoxyzol-3-yl)benzensulfonamid 

10,2 / 

454,46 

SMX-C-

5 
adamantan-1-yl 

4-[3-(adamantan-1-yl)-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-

yl]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid 

7,0  / 

484,52 

SMX-C-

6 
propyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-(2,4,5-trioxo-3-

propylimidazolidin-1-yl)benzensulfonamid 

17,2 / 

392,39 

SMX-C-

7 
heptyl 

4-(3-heptyl-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)-N-(5-

methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid 

10,7 / 

448,49 

SMX-C-

8 

4-(trifluormethyl) 

fenyl 

N-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-{2,4,5-trioxo-3-[4-

(trifluormethyl)fenyl]imidazolidin-1-

yl}benzensulfonamid 

12,3 / 

494,40 

SMX-C-

9 

4-(terc-

butyl)fenyl 

4-{3-[4-(terc-butyl)fenyl]-2,4,5-

trioxoimidazolidin-1-yl}-N-(5-methylisoxazol-3-

yl)benzensulfonamid 

10,5 / 

482,51 

 

Legenda: mg – miligram, MH – molekulová hmotnost 
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Tabulka č. 8:  Skupina derivátů isoniazidu 

 

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
R Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

INH-1 4-terc-butyl 
N-[4-(terc-butyl)fenyl]-2-

isonikotinoylhydrazinkarboxamid 
18,8 / 312,37 

INH-2 butyl N-(4-butylfenyl)-2-isonikotinoylhydrazinkarboxamid 15,3 / 312,37 

INH-3 pentyl 
2-isonikotinoyl-N-(4-

pentylfenyl)hydrazinkarboxamid 
13,9 / 326,39 

INH-4 hexyl N-(4-hexylfenyl)-2-isonikotinoylhydrazinkarboxamid 17,9 / 340,42 

INH-5 heptyl 
N-(4-heptylfenyl)-2-

isonikotinoylhydrazinkarboxamid 
11,9 / 354,45 

INH-6 oktyl 2-isonikotinoyl-N-(4-oktylfenyl)hydrazinkarboxamid 12,2 / 368,47 

  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód 

vzorku 
Název sloučeniny 

Navážka 

(mg) / MH 

(g/mol) 

INH-7 N-heptyl-2-isonikotinoylhydrazin-1-karboxamid 21,0 / 278,35 

 

Legenda: mg – miligram, MH – molekulová hmotnost 
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Tabulka č. 9: Skupina látek nejednotné chemické struktury 

 

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód vzorku Název sloučeniny 
Navážka (mg) 

/ MH (g/mol) 

4-Cl-Ph 4-chlorfenol 
14,4 a 18,0 / 

128,56 

  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód vzorku Název sloučeniny 
Navážka (mg) 

/ MH (g/mol) 

SAL-4I 5-chlor-2-hydroxy-N-(4-jodfenyl)benzamid 16,1 / 373,57 

 

 

 

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód vzorku Název sloučeniny 
Navážka (mg) 

/ MH (g/mol) 

TZA-1 N-(4-chlorfenyl)-2-(4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetamid 11,1 / 300,78 
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Chemický vzorec 

 

  
 

Kód vzorku Název sloučeniny 
Navážka (mg) 

/ MH (g/mol) 

TZE-1 4-chlorfenyl-2-(4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetát 12,6 / 301,77 

  

Chemický vzorec 

 
 

Kód vzorku Název sloučeniny 
Navážka (mg) 

/ MH (g/mol) 

TZK-1 
2-[5-(2-hydroxybenzyliden)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-

yl]octová kyselina 
16,1 / 295,33 

 
  

Chemický vzorec 

 

  
 

Kód vzorku Název sloučeniny 
Navážka (mg) 

/ MH (g/mol) 

IRGASAN 5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol 17,2 / 289,54 

Legenda: mg – miligram, MH – molekulová hmotnost 
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5. VÝSLEDKY 

 

 

Výsledky z testování 77 sloučenin syntetizovaných na Katedře anorganické                  

a organické chemie jsou znázorněny od Tabulky č. 10 až po Tabulku č. 19. V jednotlivých 

tabulkách se u většiny čísel nachází znaménko „>“, které určuje nejvyšší testovanou 

koncentraci, při které ještě stále není látka dostatečně účinná, aby zabránila růstu 

mikroorganismu v takovém rozsahu, že při vizuálním hodnocení není vidět zákal, či sedlina. 

Aby bylo možné určit hodnoty MIC, bylo by zapotřebí připravit roztoky testovaných látek         

o vyšších koncentracích, než je koncentrace 500 µmol/l. Čísla označená v tabulkách tučně 

znázorňují hodnoty MIC, tedy hodnoty nejnižších koncentrací testovaných látek, při kterých 

došlo k zastavení růstu kvasinek, či vláknitých hub. Hodnotily se tedy jamky bez zákalu 

(čiré). Čísla označená tučně a navíc ještě červenou barvou znázorňují nejlepší hodnoty MIC 

z testování. 
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V Tabulce č. 10 je znázorněna prokázaná antimykotická aktivita u osmi látek z této 

skupiny sloučenin. Kromě první látky SC-1A byla prokázána antimykotická aktivita proti 

Trichophyton mentagrophytes, přičemž nejlepší výsledky s hodnotou MIC 1,95 µmol/l byly 

zaznamenány u látek SC-2B, SC-2C a SC-2D po 72 hodinách inkubace, následně i po 120 

hodinách inkubace. S hodnotou MIC 3,9 µmol/l vykázala antimykotickou aktivitu látka SC-

2E a s třetím nejlepším výsledkem prokazujícím antimykotickou aktivitu vůči kmenu 

Trichophyton mentagrophytes se projevila látka SC-2A a to v koncentraci 7,81 µmol/l. 

Vzorek látky SC-1E není ve výsledné tabulce, protože se s ním dále nepracovalo, jelikož látka 

SC-1E se v MHB i RPMI vysrážela. 

Tabulka č. 10: Výsledky testování skupiny salicylanilidových karbamátů 

 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
SC-1A SC-1B SC-1C SC-1D SC-2A SC-2B SC-2C SC-2D SC-2E 

CA 24 h >500 >500 125 >500 >125 >125 >125 >500 >250 

  48 h >500 >500 125 >500 >125 >125 >125 >500 >250 

CT 24 h >500 >500 125 >500 >125 >125 >125 >500 250 

  48 h >500 >500 125 >500 >125 >125 >125 >500 250 

CK 24 h >500 >500 125 125 125 62,5 62,5 >500 125 

  48 h >500 >500 125 125 125 62,5 62,5 >500 125 

CG 24 h >500 >500 250 250 >125 >125 >125 >500 >250 

  48 h >500 >500 250 250 >125 >125 >125 >500 >250 

TA 24 h >500 >500 125 >500 125 62,5 15,62 >500 31,25 

  48 h >500 >500 125 >500 125 62,5 15,62 >500 31,25 

AF 24 h >500 500 >500 >500 >125 >125 >125 >500 >250 

  48 h >500 500 >500 >500 >125 >125 >125 >500 >250 

AC 24 h >500 >500 >500 >500 125 >125 >125 >500 >250 

  48 h >500 >500 >500 >500 125 >125 >125 >500 >250 

TM 72 h >500 125 15,62 62,5 7,81 1,95 1,95 1,95 3,9 

  120 h >500 125 15,62 62,5 7,81 1,95 1,95 1,95 3,9 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272;  
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TM -Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální 

inhibiční koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 

V následující tabulce (Tabulka č. 11) jsou znázorněny výsledky hodnocení dalších 

látek ze skupiny salicylanilidových karbamátů. Látka SC-3C prokázala antimykotickou 

aktivitu vůči všem kmenům, kromě jedné výjimky – Aspergillus fumigatus. Naprosto všechny 

testované látky prokázaly antimykotickou aktivitu vůči kmenu Trichophyton mentagrophytes, 

kdy s nejlepšími hodnotami MIC 1,95 µmol/l vyšly vzorky látek SC-4A a SC-3A. Slibné 

hodnoty MIC 3,9 µmol/l a 7,81 µmol/l nabízí také vzorky látek SC-3B, SC-3C a SC-3D, resp. 

SC-3E. 

Tabulka č. 11: Výsledky testování skupiny salicylanilidových karbamátů - pokračování  

 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
SC-3A SC-3B SC-3C SC-3D SC-3E SC-4A SC-4B SC-4C 

CA 24 h >125 >500 62,5 >125 >125 >125 >250 250 

  48 h >125 >500 62,5 >125 >125 >125 >250 >250 

CT 24 h >125 >500 125 >125 >125 >125 >250 >250 

  48 h >125 >500 125 >125 >125 >125 >250 >250 

CK 24 h >125 250 62,5 >125 >125 >125 >250 250 

  48 h >125 250 62,5 >125 >125 >125 >250 >250 

CG 24 h >125 125 31,25 125 >125 125 >250 125 

  48 h >125 125 31,25 125 >125 >125 >250 >250 

TA 24 h 62,5 125 15,62 62,5 >125 62,5 >250 125 

  48 h 62,5 125 15,62 62,5 >125 >125 >250 >250 

AF 24 h >125 >500 >125 >125 >125 >125 >250 >250 

  48 h >125 >500 >125 >125 >125 >125 >250 >250 

AC 24 h >125 >500 7,81 125 >125 125 >250 250 

  48 h >125 >500 7,81 125 >125 >125 >250 >250 

TM 72 h 1,95 3,9 3,9 3,9 7,81 1,95 3,9 250 

  120 h 1,95 3,9 3,9 3,9 7,81 1,95 15,62 250 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272;  



73 
 

TM -Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální 

inhibiční koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 

 V Tabulce č. 12 jsou znázorněny výsledky dalších látek ze skupiny salicylanilidových 

karbamátů, u kterých už však nebyly prokázány zajímavé výsledky, jako tomu bylo u 

předchozích látek stejné skupiny. Jako účinné se jeví pouze dvě sloučeniny SC-4D a SC-5B 

s účinkem proti Candida krusei, Candida glabrata a Trichosporon asahii. Stejně jako tomu 

bylo u vzorku látky SC-1E, tak ani vzorek látky SC-5E není ve výsledné tabulce, protože se 

s tímto vzorkem také dále nepracovalo, jelikož látka SC-5E byla nerozpustná v DMSO. 

Tabulka č. 12: Výsledky testování skupiny salicylanilidových karbamátů – pokračování 

 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
SC-4D SC-4E SC-5A SC-5B SC-5C SC-5D SC-6A SC-6C SC-7A 

CA 24 h 250 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

  48 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

CT 24 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

  48 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

CK 24 h 125 >125 >125 125 >125 >500 >125 >500 >125 

  48 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

CG 24 h 125 >125 >125 250 >125 >500 >125 >500 >125 

  48 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

TA 24 h 125 >125 >125 125 >125 >500 >125 >500 >125 

  48 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

AF 24 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

  48 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

AC 24 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

  48 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

TM 72 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

  120 h >500 >125 >125 >500 >125 >500 >125 >500 >125 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272;  
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TM -Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální 

inhibiční koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 

 Poslední část látek ze skupiny salicylanilidových karbamátů je uvedena v Tabulce č. 

13. Jak je zde demonstrováno, ani jedna ze sloučenin nevykázala antimykotickou aktivitu. 

Vzorek látky DF-4 opět nebyl dále testován a tudíž není ve výsledné tabulce, jelikož došlo  

v MHB i RPMI k jeho vysrážení. 

Tabulka č. 13: Výsledky testování skupiny salicylanilidových karbamátů – pokračování 

 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA 

- MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
PB-3 PB-4 

CA 24 h >500 >500 

  48 h >500 >500 

CT 24 h >500 >500 

  48 h >500 >500 

CK 24 h >500 >500 

  48 h >500 >500 

CG 24 h >500 >500 

  48 h >500 >500 

TA 24 h >500 >500 

  48 h >500 >500 

AF 24 h >500 >500 

  48 h >500 >500 

AC 24 h >500 >500 

  48 h >500 >500 

TM 72 h >500 >500 

  120 h >500 >500 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM -

Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 
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 Podobně jako tomu bylo u předchozích vzorků, ani deriváty isoniazidu (viz. Tabulka 

č. 14) neprokázaly žádnou antimykotickou aktivitu. 

Tabulka č. 14: Výsledky testování skupiny derivátů isoniazidu 

 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
INH-1 INH-2 INH-3 INH-4 INH-5 INH-6 INH-7 

CA 24 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

CT 24 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

CK 24 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

CG 24 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

TA 24 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

AF 24 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

AC 24 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

TM 72 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

  120 h >500 >500 >500 >250 >250 >500 >500 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM -

Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 
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 V případě látek ze skupiny sulfonamidových močovin rovněž nebyla prokázána 

antimykotická aktivita (viz. Tabulka č. 15) 

Tabulka č. 15: Výsledky testování skupiny sulfonamidových močovin (derivátů 

sulfamethoxazolu) 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
SMX-

U-1 

SMX-

U-2 

SMX-

U-3 

SMX-

U-4 

SMX-

U-5 

SMX- 

U-6 

SMX-

U-7 

SMX-

U-8 

SMX- 

U-9 

CA 24 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

CT 24 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

CK 24 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

CG 24 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

TA 24 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

AF 24 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

AC 24 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

TM 72 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

  120 h >500 >500 >500 >500 >125 >500 >500 >500 >500 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM -

Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 
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 Z látek skupiny sulfonamidových močovin, které jsou znázorněny v Tabulce č. 16 

vykazovala antimykotickou aktivitu pouze látka SMX-AU-10, která byla účinná na všechny 

testované kmeny s výjimkou Aspergillus fumigatus a Absidia corymbifera. Nejlepší výsledek 

se ukázal u Candida albicans, kde stačila k inhibici růstu cílová koncentrace odpovídající 

hodnotě 125 µmol/l. Vzorek látky SMX-AU-11 nebyl dále použit k testování a tudíž není ve 

výsledné tabulce, protože nebyl rozpuštěn v DMSO. 

Tabulka č. 16: Výsledky testování skupiny sulfonamidových močovin (derivátů 

sulfamethoxazolu)- pokračování 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
SMX-

AU-2 

SMX-

AU-4 

SMX-

AU-5 

SMX-

AU-6 

SMX-

AU-8 

SMX- 

AU-9 

SMX-

AU-10 

SMX-

AU-12 

CA 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 125 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 125 >500 

CT 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

CK 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 250 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

CG 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

TA 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

AF 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

AC 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

TM 72 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

  120 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM -

Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 
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V Tabulce č. 17 jsou uvedeny výsledky z testování dalších látek ze skupiny 

sulfonamidových močovin, které však neprokázaly žádnou antimykotickou aktivitu. 

Tabulka č. 17: Výsledky testování skupiny sulfonamidových močovin (derivátů 

sulfamethoxazolu)- pokračování 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
SMX-

10 

SMX-

12 

SMX-

13 

SMX-

15 

SMX-

16 

SMX- 

Me-Ph-

U 

CA 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CT 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CK 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CG 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

TA 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

AF 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

AC 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

TM 72 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  120 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM -

Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 
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 V Tabulce č. 18 jsou uvedeny látky skupiny sulfonamidových imidazolidintrionů, 

které kromě látky SMX-C-7 neprokázaly žádnou antimykotickou aktivitu. Látka SMX-C-7 

byla účinná u kmene Candida krusei s hodnotou MIC 500 µmol/l po 24 hodinách inkubace a 

u kmene Candida glabrata s hodnotou MIC 250 µmol/l po 24 hodinách inkubace.  

Tabulka č. 18: Výsledky testování skupiny sulfonamidových imidazolidintrionů (deriváty 

sulfamethoxazolu) 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l)   

Zkratka / doba 

inkubace 
SMX-

C-1 

SMX-

C-2 

SMX-

C-3 

SMX-

C-4 

SMX-

C-5 

SMX-

C-6 

SMX-

C-7 

SMX-

C-8 

SMX-

C-9 

CA 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CT 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CK 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CG 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 250 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

TA 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

AF 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

AC 24 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

TM 72 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

  120 h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM -

Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 
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V poslední tabulce Tabulka č. 19 jsou znázorněny výsledky látek s nejednotnou 

chemickou strukturou, ze kterých se jako velice účinný prokázal vzorek IRGASAN. Nejlepší 

hodnoty MIC měl již jmenovaný vzorek vůči kmenu Trichophyton mentagrophytes a to 3,9 

µmol/l po 72 hodinách inkubace a 7,81 µmol/l po 120 hodinách inkubace. Vzorek látky        

4-Cl-Ph byl testován ve dvou různých navážkách, přičemž kompletně testována byla látka      

o navážce 14,4 mg, protože vzorek s navážkou o 18,0 mg zreagoval s umělohmotnou 

zkumavkou a nemohl být dále použit k testování. 

Tabulka č. 19: Výsledky testování skupiny látek nejednotné chemické struktury 

 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA - MIC (µmol/l) 

Zkratka / doba 

inkubace 
4-Cl-Ph SAL-4I TZA-1 TZE-1 TZK-1 IRGASAN 

CA 24 h >500 >500 >500 >500 500 15,62 

  48 h >500 >500 >500 >500 500 15,62 

CT 24 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

CK 24 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

CG 24 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

TA 24 h >500 >500 >500 >500 >500 31,25 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 31,25 

AF 24 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 62,5 

AC 24 h >500 >500 >500 >500 >500 31,25 

  48 h >500 >500 >500 >500 >500 31,25 

TM 72 h >500 500 >500 500 250 3,9 

  120 h >500 500 >500 500 250 7,81 

 

Legenda: CA – Candida albicans, sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, 

sbírkový kmen: 156; CK – Candida krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, 

sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus 

fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM -

Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445; h – hodina; MIC – minimální inhibiční 

koncentrace; µmol/l – mikromol na litr. 
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V Grafu č. 1 je souhrnně znázorněna aktivita, kterou vykázaly potenciální 

antimykotické látky v rámci testovaného koncentračního rozsahu, a bylo u nich tedy možné 

stanovit hodnotu MIC. Celkem bylo poskytnuto k testování 77 vzorků látek, ze kterých 4 

nebyly testovány z důvodu špatné rozpustnosti v rozpouštědle.  

 

Graf č. 1: Zhodnocení testovaných sloučenin 

 
Legenda: Modrá barva znázorňuje počet sloučenin vykazující antimykotický účinek po 24 

hodinách (po 72 hodinách v případě kmene Trichophyton mentagrophytes) inkubace. Červená 

barva znázorňuje počet sloučenin vykazující antimykotický účinek po 48 hodinách (po 120 

hodinách v případě kmene Trichophyton mentagrophytes) inkubace. CA – Candida albicans, 

sbírkový kmen: ATCC 44859; CT – Candida tropicalis, sbírkový kmen: 156; CK – Candida 

krusei, sbírkový kmen: E28; CG – Candida glabrata, sbírkový kmen: 20/I; TA – Trichosporon 

asahii, sbírkový kmen: 1188; AF – Aspergillus fumigatus, sbírkový kmen: 231; AC – Absidia 

corymbifera, sbírkový kmen: 272; TM - Trichophyton mentagrophytes, sbírkový kmen: 445 
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6. DISKUZE 

 

Obdobně jako je tomu u bakterií, stejně tak i u mykotických agens se v dnešní době lze 

setkat s fenoménem rapidně se zvyšující rezistence vůči stávajícím, v klinické praxi 

využívaným antimykotikům. Je třeba vést v patrnosti, že dopady zvyšující se rezistence 

mikroorganismu vůči antimikrobním látkám mohou být v podobě zvýšené morbidity, 

mortality. Dopady zvyšující se rezistence se také velmi výrazně odráží ve výši finančních 

nákladů spojených s léčbou infekčních nemocí.      

 Jelikož mykotická onemocnění nebyla dlouho uznávána jako významné patogeny, 

studium rezistence proti antimykotikům zaostává za antibakteriální rezistencí. Až od roku 

1970 došlo k výraznému navýšení úmrtnosti v důsledku onemocnění kandidózou a začaly se 

stále častěji využívat terapie, které tlumí imunitní systém a začaly se bezohledně využívat 

širokospektrá antimikrobiální látky 
[42]

.       

 Antimikrobiální rezistence může vznikat nejen špatným výběrem antimikrobiální 

látky, ale také nesprávně zvolenou dávkou léčiva, či nesprávně zvolenou délkou terapie. 

Dlouhých 30 let se jako jediný lék závažných plísňových infekcí používal amfotericin B         

a k významnému pokroku došlo až v 80.tých a 90.tých létech 20. století vznikem imidazolů    

a triazolů. Díky těmto novým látkám se začalo léčit jak místní, tak systémové infekce. Jen 

v USA byl použit flukonazol k léčbě více než 16 milionů pacientů, a to včetně 300 000 

pacientů s AIDS, čož ale také přispělo k tvorbě antimykotické rezistence 
[42]

.   

 In vitro metody pro testování citlivosti mikroskopických hub vůči antimykotikům 

mohou sloužit v běžné laboratorní praxi k detekci rezistentních kmenů v populacích 

mikromycet, dále k odhalení rozvíjející se rezistence těchto mikroorganismů během 

antimikrobní terapie, ale mohou také sloužit jako screening za účelem vyhledávání nově 

syntetizovaných, kandidátních antimykotik 
[40]

.      

 V současné době se vyhledávají jak nové antibakteriální, tak antifungální látky, které 

mají inovativní mechanismy účinky, a tím by mohly pomoci v boji proti rozvíjející se 

rezistenci. U látek ze skupiny salicylanilidových karbamatů se jako jeden z faktorů, které by 

mohly mít pozitivní účinek na antimikrobiální aktivitu, jeví lipofilita. Avšak vystupňovaná 

lipofilita by mohla narušit in vitro vyhodnocení, díky problémům rozpustnosti ve zkušebním 

médiu 
[63]

.   



83 
 

 Cílem této rigorózní práce bylo určit antimikrobní aktivitu 77 testovaných vzorků. 

Všechny testované vzorky byly syntetizovány na Katedře anorganické a organické chemie 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze pod vedením pana 

PharmDr. Mgr. Martina Krátkého, Ph.D. a paní prof. RNDr. Jarmily Vinšové, CSc..  

 Ze 77 vzorků nebylo možné provést celé hodnocení u pěti vzorků; jmenovitě SC-1E, 

4-Cl-Ph o navážce 18,0 mg, SC-5E, DF-4 a SMX-AU-11; jelikož došlo k několika kolizím. 

Látka SC-1E se vysrážela v MHB i RPMI médiu, látka 4-Cl-Ph zreagovala s umělohmotnou 

zkumavkou, látky SC-5E a SMX-AU-11 se nerozpustily v DMSO a látka DF-4 se vysrážela 

v MHB i RPMI médiu.        

 V této rigorózní práci byly testované látky rozděleny podle chemické struktury do pěti 

skupin na salicylanilidové karbamáty, sulfonamidové močoviny - deriváty sulfamethoxazolu, 

sulfonamidové imidazolidintriony - deriváty sulfamethoxazolu, deriváty isoniazidu a poslední 

skupinu tvořící látky s nejednotnou strukturou. Antimykotické účinky všech vzorků byly 

zjišťovány na celkem osmi kmenech kvasinek a vláknitých hub (Candida albicans, Candida 

tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata, Trichosporon asahii, Aspergillus fumigatus, 

Absidia corymbifera, Trichophyton mentagrophytes).     

 V první skupině testovaných látek salicylanilidových karbamátů (viz. Tabulka č. 5) 

bylo celkem 31 vzorků, z nichž celkovým testováním prošlo 28 vzorků. Antimykotickou 

aktivitu prokázalo z této skupiny celkem 18 vzorků. Nejslibnější zjištěné hodnoty MIC měly 

vzorky SC-2A, SC-2B, SC-2C, SC-2D, SC-2E, SC-3A, SC-3B, SC-3C, SC-3D, SC-3E, SC-

4A a SC-4B, které nejsilněji prokázaly shodně antimykotickou aktivitu (mimo jiné) vůči 

kmenu Trichophyton mentagrophytes. Nejnižší hodnota MIC 1,95 µmol/l byla zjištěna           

u vzorků SC-2B, SC-2C, SC-2D a SC-4A, a to jak po 72 hodinách inkubace, tak po 120 

hodinách inkubace.          

 Ve druhé skupině testovaných látek sulfonamidových močovin - derivátů 

sulfamethoxazolu (viz. Tabulka č. 6) bylo celkem 24 vzorků, ze kterých bylo otestováno 23 

vzorků. Pouze jeden vzorek SMX-AU-10, z celkového počtu vzorků, vykázal antimykotickou 

aktivitu, a to vůči všem testováným kmenům kromě Aspergillus fumigatus a Absidia 

corymbifera. Nejnižší hodnota MIC 125 µmol/l, a tedy koncentrace, která stačila k inhibici 

růstu, byla zjištěna vůči kmenu Candida albicans.       

 Třetí skupinu testovaných látek tvoří sulfonamidové imidazolidintriony – deriváty 

sulfamethoxazolu (viz. Tabulka č. 7), ve které bylo celkem 9 vzorků, a všechny byly 

otestovány. Bohužel žádný vzorek neprokázal antimykotickou aktivitu. Výjimkou byl vzorek 

SMX-C-7, který vykázal antimykotickou aktivitu alespoň u kmene Candida krusei, a to se 
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zjištěnou hodnotou MIC 500 µmol/l po 24 hodinách inkubace a u kmene Candida glabrata se 

zjištěnou hodnotou MIC 250 µmol/l po 24 hodinách inkubace.    

 Ve čtvrté skupině testovaných látek derivátů isoniazidu (viz. Tabulka č. 8) bylo 

celkem 7 vzorků a všechny bylo možné otestovat. Bohužel ani u této skupiny se neprojevil 

antimykotický účinek.         

 Poslední testovanou skupinu tvořilo 6 vzorků ze skupiny látek s jednotnou strukturou. 

Vzorek 4-Cl-Ph byl testován ve dvou různých navážkách, jelikož při prvním pokusu testování 

s navážkou 18,0 mg, vzorek zreagoval s umělohmotnou zkumavkou. Celkem byly účinné 4 

vzorky, ale nejlepší výsledky testování vykazovala látka pojmenovaná IRGASAN. Tato látka 

byla antimykoticky účinná vůči všem kmenům kvasinek a vláknitých hub a zjištěná nejnižší 

koncentrace, která inhibovala růst kmene Trichophyton mentagrophytes byla 3,9 µmol/l po 72 

hodinách inkubace.         

 Z celkového počtu 77 vzorků zůstalo pouze 24 možných kandidátů na nové 

potenciální antimykotické látky k dalšímu testování. Při práci v laboratoři nelze vyloučit 

riziko chyb, přičemž při testování vzorků na jejich možnou antimykotickou aktivitu mohlo 

dojít při vyrušení k přeskočení jedné, či více jamek během inokulace patogenních kmenů 

kvasinek a vláknitých hub do jamek, čímž jsme mohli vyhodnotit falešně pozitivní výsledky, 

jelikož jamka byla bez patogenní houby. Dále mohlo dojít ke kontaminaci při zapomenutí 

výměny sterilní špičky při pipetování nebo při nešikovném zacházení s mikrotitrační 

destičkou, či pipetami. Další variantou možné chyby je možnost špatného odečtu výsledků. 

Právě díky riziku chyb, které mohly během testování vzorků nastat, by bylo vhodné znovu 

testování opakovat, aby se potvrdily tak slibné výsledky 
[64]

.  
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7. ZÁVĚR 

  

V této rigorózní práci bylo celkem otestováno 77 potenciálních antimykotických látek 

pomocí mikrodiluční bujónové metody v mykologické laboratoři Katedry lékařských               

a biologických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. 

 Testované látky byly rozděleny do pěti skupin podle jejich chemické struktury.  

 Ze 77 vzorků, z nichž bylo celkem testováno 73 látek, nakonec vykázalo 

antimykotickou aktivitu vůči testovaným kmenům 24 látek. 

 Jako nejcitlivější k testovaným látkám se projevil kmen Trichophyton mentagrophytes, 

a naopak nejvíce rezistentní k testovaným látkám byl kmen Aspergillus fumigatus. 

 Tato rigorózní práce navázala na diplomovou práci „Vyhodnocení aktivity potenciálně 

antimykotických látek pomocí mikrodiluční bujónové metody IV“, která byla obhájena dne 

5.6. 2015. Obdobně jak je uvedeno již ve výše zmiňované diplomové práci, i v případě látek 

uvedených v této rigorózní práci, které se s ohledem na stanovenou antimykotickou aktivitu 

zdají být slibnými, bylo by více než žádoucí provést konfirmaci výsledků měření, či soustředit 

pozornost na případnou cytotoxicitu. Pouze v případě potvrzení předchozích slibných 

výsledků a v případě neprokázání cytotoxicity, lze přemýšlet o dalším, pokročilém studiu 

kandidátních antimykotických látek, které spočívá například v určení mechanismu účinku. 
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