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Cíl práce
Vývoj nových antibakteriálních látek stále je a bude důležitou oblastí farma-

ceutického průmyslu. Nutnost objevování nových léčiv spočívá v rostoucí rezistenci
všech patogenních bakteriálních kmenů. Cílem práce bylo otestovat nové potenciálně
antibakteriálně účinné látky na antimikrobní aktivitu.

Metody
V rámci této diplomové práce bylo pomocí mikrodiluční bujónové metody testo-

váno na antibakteriální aktivitu vůči osmi vybraným bakteriálním kmenům 106 che-
mických látek, nově syntetizovaných na katedrách Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové. Popsaná metoda slouží jako screeningová pro předběžné určení antimikro-
biální účinnosti látek.

Výsledky
Látky byly rozděleny do deseti skupin podle chemické struktury. Jako nejúčin-

nější se projevila skupina derivátů salicylthioamidu. Sem patřící látky inhibovaly
bakteriální růst u všech testovaných kmenů již při velmi nízkých koncentracích.
Pro každý testovaný bakteriální kmen byly vyhodnoceny nejúčinnější látky.

Závěr
Na základě získaných výsledků byla určena míra rezistence bakteriálních kmenů.

Celkově nejcitlivějším bakteriálním kmenem byl kmen Staphylococcus aureus. Na-
opak největší rezistenci na testované látky vykazoval kmen Klebsiella pneumoniae
ESBL pozitivní.
V textu jsou porovnávány chemické struktury testovaných látek, na základě čehož

jsou diskutovány možné příčiny účinnosti či neúčinnosti jednotlivých skupin látek.
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Abstract

Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
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Study program: Pharmacy

Candidate: Kristýna Navrátilová
Supervisor: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
Title of diploma thesis: Evaluation of activity of potentional antibacterial substan-
ces through the use of microdilution broth method I

Background
Development of new antibacterial agents is still and will be always an impor-

tant area of pharmaceutical industry. The need to discover new drugs is growing
resistance of pathogenic bacterial strains. Aim of the work was to test new potencial
antibacterial active substances on antimicrobial activity.

Methods
As part of this thesis was by using microdilution broth method tested for antibac-

terial activity against eight chosen bacterial strains 106 chemicals newly synthesized
by the Departments of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. The described
method is used as a screening for pre–determining of the effectiveness of antimicro-
bial agents.

Results
Substances were divided into ten groups according to chemical structure. The

most effective was reflected group of salicylthioamid derivates. These substances
belong to this group inhibited bacterial growth of all tested strains by very low
concentrations already.
For each tested bacterial strain were the most effective substance evaluated.

Conclusion
On the basis of our results was the rate of resistance of bacterial strains determi-

ned. In total, the most sensitive strain of all was the strain Staphylococcus aureus.
On the contrary, the greatest resistance to the tested compounds proved the strain
Klebsiella pneumoniae ESBL positive.
In the text are compared the chemical structures of tested substances on the

basis of which are possible causes of the effectiveness or ineffectiveness of each group
discussed.
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Seznam zkratek

ATP adenosintrifosfát
CLSI Clinical and Laboratory Standard Institute
DMSO dimethylsulfoxid
DNA deoxyribonukleová kyselina
EC Escherichia coli
EF Enterococcus faecalis
ESBL extended specter beta–lactamase (širokospektré beta–laktamázy)
IC inhibiční koncentrace
ID inkubační doba
KP Klebsiella pneumoniae
KPE Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní
MBC minimální baktericidní koncentrace
MH bujón Mueller–Hintonův bujón
MIC minimální inhibiční koncentrace
MRSA Staphylococcus aureus methicilin rezistentní
PA Pseudomonas aeruginosa
PBP penicillin–binding protein
RNA ribonukleová kyselina
SA Staphylococcus aureus
SE Staphylococcus epidermidis
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Kapitola 1

Úvod

Vývoj nových antibakteriálních látek je stále velice podstatnou součástí farma-
ceutického výzkumu. Mohlo by se zdát, že látek, které ovlivňují růst a život bakte-
rií, je v současné době mnoho a že již není potřeba hledat další. Bohužel tomu tak
není, neboť nejenom nesprávné používání antibiotik, ale i další vývoj bakteriálních
kmenů způsobuje, že starší látky jsou již neúčinné a na současné si bakterie vytváří
rezistenci. Proto objevování nových léčivých látek stále je a bude aktuální otázkou,
neboť infekční onemocnění způsobená bakteriemi jsou odpradávna jednou z hlavních
příčin úmrtnosti lidí i zvířat [Devasahayam et al., 2010].
V rámci diplomové práce byly zkoušeny chemické látky pouze na jejich účinnost.

Je to jakýsi první krok v dlouhém vývoji, který je potřeba k tomu, aby se tato látka
stala antibiotikem, které dostane pacient v lékárně. Proto fakt, že na základě našeho
testování je látka prohlášena za účinnou, ještě neznamená, že brzy bude k dispozici
nový lék. Naše výsledky, ať už jsou negativní či pozitivní, se uplatňují především
v poznávání aktivity nových či obměněných chemických struktur, které by se mohly
v budoucnu stát účinnou substancí léčiva.
Po teoretické části, složené ze stručného přehledu obecné bakteriologie, charak-

teristik testovaných bakteriálních kmenů, metod určování antibakteriální účinnosti
a v praxi používaných antibakteriálních látek, následuje část praktická. Zde je popis
námi používané testovací metody a především dosažené výsledky. Nad příčinami
účinnosti či neúčinnosti jednotlivých skupin testovaných látek jsme se zamýšleli
v části diskuse.
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Kapitola 2

Teoretická část

2.1 Bakteriologie

zpracováno podle [Kaprálek, 1986]

Historie bakteriologie

Bakterie existují již více než 3,5 miliardy let. Jsou to nejstarší a také nejjedno-
dušší představitelé života, které známe. Možná jejich jednoduchost je příčinou toho,
že jsou stále podstatnou součástí fungování života na Zemi.
Vzhledem k tomu, že bakterie jsou pouhým okem neviditelné, datujeme jejich

poznávání, v porovnání s předpokládanou dobou jejich vzniku, do ne příliš vzdálené
historie. Vděčíme za to především prvním průkopníkům myšlenky, že na Zemi exis-
tují kromě známých živočichů a rostlin i neviditelné živé organismy. Tito lidé neměli
jistě jednoduché tyto myšlenky ve vědeckém světě prosadit bez toho, aby takové mi-
kroorganismy někdo viděl na vlastní oči. Proto první, kdo se veřejně začal zajímat
o tento utajený svět, byl kupec Antoni van Leeuwenhoek, jenž měl zálibu v brou-
šení čoček, kterými údajně prohlížel různé tekutiny, ve kterých viděl pohybující se
objekty, jež správně popsal jako bakterie. Svá pozorování ke konci 17. století také
publikoval v renomovaném vědeckém časopise. Dalšími velkými osobnostmi, které
položily základy mikrobiologii, takové jakou ji dnes známe, jsou například Louis Pas-
teur, Robert Koch či Christian Gram [Bednář et al., 1996]. Dnes jsme však schopni
díky rozvíjejícím se technologiím získávat o bakteriích další, mnohem podrobnější
informace, týkající se jejich struktury a procesů, které v nich probíhají.

Taxonomie bakterií

Bakterie taxonomicky řadíme do říše Procaryotae. Ta se dále dělí na dvě oddělení,
a to Bacteria (bakterie) a Cyanobacteria (sinice). Nižší taxonomické jednotky jsou
třída, řád, čeleď, rod, druh a kmen. V bakteriologii se však nejčastěji používá rod
(např. Escherichia) a druh (např. Escherichia coli).
Bakteriální buňce proto říkáme buňka prokaryotická. Druhým typem buněk jsou

buňky fylogeneticky mladší, eukaryotické, které pravděpodobně vznikly sloučením
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buněk prokaryotických. Ty patří do říše Eucaryotae. Procaryotae se od Eucaryotae
liší především třemi znaky, které můžeme bez výjimky považovat za znaky určující.

• Organizace buněčného jádra: U bakterií není oddělené od cytoplazmy mem-
bránou a je tvořeno jedinou dvojzávitnicovou molekulou DNA.

• Nepřítomnost buněčných organel: Nejsou patrné žádné membránou oddělené
struktury, sama buňka je obalená cytoplazmatickou membránou a je tudíž dále
neděleným prostorem.

• Různé vlastnosti ribozómů

Dále všeobecně platí, že bakteriální (prokaryotická) buňka je zhruba o řád menší
než buňka eukaryotická.

Význam bakterií

Mezi vlastnosti bakterií patří mimo jiné i to, že jsou všudypřítomné, a to v obrov-
ských množstvích. Nejvíce je jich v půdě, dále ve vodě, žijí na a v tělech živočichů,
rostlin a lidí, ale můžeme je najít i na takových místech, kde bychom netušili, že
je vůbec možná jakákoliv forma života. To jsou například podmořské hlubiny, ob-
lasti vroucích gejzírů nebo velmi kyselé prostředí žaludku. Všude tam byly bakterie
nalezeny a díky výjimečným mechanismům, které si dané kmeny vybudovaly, zde
dokážou přežít. Pro nás a vlastně pro všechny živé organismy však není podstatný
pouze fakt, že tady bakterie jsou, ale především to, že svou činností zachovávají
v přírodě přirozenou rovnováhu. Konají totiž opačný proces než rostliny, které syn-
tetizují z anorganických látek látky organické za spotřeby světelné energie. Tím, že
bakterie tyto organické látky zpět mineralizují, se uvolňuje teplo, které umožňuje
další koloběh látek v biosféře. Všechno tak spolu souvisí a přerušení tohoto řetězce
by znamenalo i konec života.
Tyto děje jsou sice pro nás podstatné, ale přímo se nás nedotýkají, tudíž si je

mnohdy ani neuvědomujeme. Co si však každý pod pojmem bakterie vybaví, je
infekce. Jak je již psáno výše, naše kůže a sliznice jsou osídleny bakteriemi již od
narození. Je proto důležité zdůraznit, že existují dva možné typy vzájemné sou-
činnosti dvou biologických druhů, v tomto případě člověka a bakterie. Jedná se
o symbiózu, pokud oba vzájemně spolupracují, a parazitizmus, pokud jeden dru-
hého jednostranně využívá. Není tedy pravidlem, že všechny bakterie nás ohrožují
a je třeba je zničit. To je patrné například po užívání širokospektrých antibiotik.
Neplatí to samozřejmě pro všechny bakteriální kmeny, se kterými přijde člověk do
styku. Existují i další možné druhy soužití parazita a hostitele. Jedná se o komensa-
lismus, tedy trvale dobrý vztah, dále může být přechodně dobrý vztah a nebo, jako
třetí varianta, vzájemná nerovnováha, která obvykle končí smrtí jednoho z účast-
níků. Takovým bakteriím, které nedokáží vytvořit rovnováhu s hostitelem, říkáme
bakterie patogenní. Ty jsou pak příčinou různých onemocnění.
Bakterie dokáží být však člověku prospěšné i svými dalšími činnostmi. Ty jsou

využívány například v biotechnologii, přičemž některé její metody jsou využívány již
stovky let. Dnes používáme bakterie pro výrobu léčiv, potravin, vitamínů, enzymů
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či bioplynu. Se syntézou léčiv souvisí také to, že na koloniích vzniklých z namnože-
ných jedinců můžeme nová léčiva testovat. Dále nám bakteriální buňka slouží jako
nejjednodušší model fungování organismů.

Bakteriální buňka

Vzhledem k tomu, že bakteriální buňka je vývojově starší než buňka živočišná či
rostlinná, je také strukturně jednodušší. Hlavní rozdíly byly již popsány výše. V této
části kapitoly se budeme zabývat strukturou bakteriální buňky. Ta vždy obsahuje
kromě cytoplazmy také jádro, ribozómy, cytoplazmatickou membránu a buněčnou
stěnu. Může mít různý tvar i velikost. Ta se pohybuje řádově v mikrometrech. To
znamená, že ji pouhým okem nemůžeme vidět. Tvar bakterií je velmi různorodý, roz-
lišujeme však tyto hlavní tvary: kuličky (koky), tyčky (bacily), spirály (spirochety)
a vlákna (aktinomycety, mykobakteria).

Jádro Jako jádro u bakteriální buňky označujeme jedinou molekulu do kruhu
uzavřené dvoušroubovice DNA, která není ohraničená od cytoplazmy žádnou mem-
bránou a také nemá stálý tvar. Dalšími nosiči genetických informací bakterií jsou
plazmidy. Tyto dvouřetězcové kruhové molekuly DNA nejsou pro bakterie životně
důležité, mohou jim ale pomoci se danému prostředí lépe přizpůsobit, neboť bývají
nosiči různých fyziologických funkcí. Mezi ně můžeme zařadit například schopnost
patogenity, schopnost využívat různé látky jako živiny nebo i schopnost odolávat
působení toxických látek, jako jsou například antibiotika.

Cytoplazma Vnitřní prostor buňky je celý vyplněn cytoplazmou. Je to velmi
viskózní vodný roztok mnoha biomolekul. To jsou převážně proteiny, které mají
funkci enzymů, ale i další částice potřebné k životu buňky (molekuly RNA, přijaté
živiny i zplodiny, ionty).

Ribozómy Ribozómy jsou tělíska, na jejichž povrchu probíhá čtení RNA při repli-
kaci buňky. Každý je tvořen dvěma podjednotkami, větší označujeme 50 S a menší
označujeme 30 S. Ribozómy jsou přítomny i u eukaryotických buněk, ovšem mají
jiný tvar i velikost.

Cytoplazmatická membrána Tato membrána je jedinou membránou v bakte-
riální buňce. Je většinou hladká a napjatá, ale může obsahovat i vchlípeniny. Struk-
turně se jedná o dvojitou vrstvu fosfolipidů uvnitř hydrofóbní, zevně hydrofilní, v níž
jsou ponořeny molekuly bílkovin. Ty mají enzymatickou či transportní aktivitu. Její
funkce tudíž není jenom oddělování vnitřního prostoru buňky od vnějšího, ale dalším
jejím důležitým významem je to, že na ní probíhají různé děje, které jinde než na
membráně probíhat nemohou. Jde především o transformaci různých druhů energie
na energii chemickou.
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Stěna bakteriální buňky Jak dokazují pokusy, není stěna pro bakteriální buňku
životně nepostradatelná. Ve vhodných podmínkách je buňka bez stěny schopná pře-
žít či se dokonce rozmnožit. Ve skutečnosti však ale takovéto ideální podmínky
nejsou, a proto je pro buňku velkou výhodou, že je obklopena silnou bakteriální stě-
nou, jež jí mechanicky chrání. Základní složkou stěny bakteriální buňky je lineární
polysacharid s peptidickými řetízky zvaný peptidoglykan. Ten je typický pouze pro
prokaryota a způsobuje pevnost stěny. Rozlišujeme dva typy bakteriální buněčné
stěny, podle kterých dělíme i samotné mikroorganismy. Jedná se o gramnegativní
a grampozitivní bakterie. Grampozitivní bakterie obsahují silnou vrstvu peptidogly-
kanu s řetízky teichoové kyseliny, zatímco gramnegativní bakterie obsahují ve své
stěně ještě lipidovou složku a jejich stěna je oproti stěně grampozitivních bakte-
rií tenčí, mechanicky křehčí, ale chemicky odolnější. Gramnegativní bakterie se po
obarvení dle Gramova postupu přidáním organického rozpouštědla odbarví, zatímco
grampozitivní zůstanou stále barevné.

Další struktury bakteriální buňky Součástí bakteriální buňky dále bývá pouz-
dro, fimbrie či glykokalyx. Všechny tyto struktury umožňují bakteriím se lépe při-
způsobit životu v nepříznivých vnějších podmínkách.

Růst bakterií

Pro zkoušení účinnosti antimikrobních látek je nejpodstatnějším měřítkem právě
růst bakterií. Liší se však růst in vivo a in vitro. V laboratorních podmínkách jde
o růst vyvážený, protože bakterie má zajištěny konstantní životní podmínky (napří-
klad přívod živin i odvod odpadních látek, stálou teplotu, přívod kyslíku). In vivo
je růst závislý na všech vnějších podmínkách, jde tedy o růst nevyvážený.
Modelově lze růst bakterií vyjádřit růstovou křivkou (obrázek 2.1). Ta je rozdě-

lena do čtyř fází.

1. Lag fáze: Období, kdy se buňka adaptuje na nové prostředí, prozatím se ne-
množí, koncentrace buněk může i klesnout.

2. Exponenciální fáze: Dochází k prudkému nárůstu počtu buněk, doba potřebná
na jedno dělení se označuje jako generační doba (čas zdvojení).

3. Stacionární fáze: Nastává rovnovážný stav mezi počtem dělení a úhynem bak-
terií.

4. Fáze odumírání: Počet živých bakterií klesá, živiny jsou téměř vyčerpány.
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Obrázek 2.1: Růstová křivka (1 lag fáze, 2 exponenciální fáze, 3 stacionární fáze,
4 fáze odumírání).

Způsob života bakterií

Bakterie nedělíme pouze podle jejich tvaru. Dalším významným hlediskem pro
jejich určování a zařazení do systému je způsob jejich výživy, vztah ke kyslíku a me-
chanismus, jakým si vytvářejí energii nutnou pro život.

Typ výživy: Převládajícím typem je chemoheterotrofní vyživování, kdy zdrojem
energie i zdrojem uhlíku je organická látka. Dále pak ale existují i typy fo-
toautotrofní (zdroj energie je sluneční záření a zdroj uhlíku je oxid uhličitý),
chemoautotrofní (zdroj energie je redukovaná anorganická látka a zdroj uh-
líku je oxid uhličitý) a fotoheterotrofní (zdroj energie je sluneční záření a zdroj
uhlíku je organická látka).

Vztah ke kyslíku: Podle toho, jak bakterie využívá kyslík ke svému životu, roz-
lišujeme bakterie aerobní, anaerobní či fakultativně anaerobní. Existují ale
i bakterie, které vyžadují speciální podmínky ke svému životu. Jedná se o bak-
terie mikroaerofilní, ty potřebují snížený obsah kyslíku a zvýšený obsah oxidu
uhličitého a o bakterie aerotolerantní, které tolerují kyslík, ale nemohou v jeho
přítomnosti růst.

Mechanismus vytváření energie: Hlavní zdroj energie je stejný jak u bakterií,
tak i u eukaryotů. Jedná se o ATP, neboli adenosintrifosfát. Ten bakterie
tvoří třemi způsoby: fotofosforylací (fotosyntézou) s využitím slunečního záření
jako zdroje energie, dále fermentací, kdy dochází k fosforylaci substrátu za
anaerobních podmínek a respirací, kdy je místo kyslíku konečným akceptorem
elektronů anorganická látka.
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2.2 Použité bakteriální kmeny

zpracováno podle [Votava, 2003]

Rod Staphylococcus

Stafylokoky jsou grampozitivní fakultativně anaerobní koky patřící do čeledi
Micrococcaceae. Rozlišujícím znakem od druhé čeledi grampozitivnch koků Strepto-
coccaceae je pozitivní aktivita katalasy. Mají průměr zhruba jeden mikrometr a jsou
uspořádány nejčastěji v hroznech. Rozdělují se do dvou skupin podle toho, zda mají
schopnost koagulovat plasmu či nikoliv. Mezi stafylokoky koagulázapozitivní patří
S. aureus a meticilin rezistentní S. aureus. Do skupiny stafylokoků koagulázanega-
tivní řadíme S. epidermidis.

2.2.1 Staphylococcus aureus

Tento mikrob může být přítomen na sliznicích či na kůži člověka a přitom žádné
potíže nevyvolávat. Dojde-li ale k poškození přirozené bariéry, projeví se jako pato-
gen a vyvolává různá onemocnění. Mezi ně patří hnisavá onemocnění kůže a jejích
adnex s tvorbou abscesů. Je také nejčastějším původcem hnisání ran, které nebyly
dostatečně vyčištěny. Taková infekce dále může způsobit i to, že se stafylokoky do-
stanou do krve a ta je může roznést do vnitřních orgánů, což může vyústit v život
ohrožující stav. S. aureus také může kromě těchto onemocnění vyvolávat otravy
z potravin.
Infekce způsobené tímto patogenem léčíme polosyntetickými peniciliny (oxaci-

lin, cloxacilin, methicilin), makrolidy, linkosamidy, ko–trimoxazolem, aminoglyko-
sidy a chinolony.

2.2.2 Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus

Jedná se o kmeny S. aureus, jež nejsou již citlivé nejen k polosyntetickým pe-
nicilinům, ale i k dalším používaným antibiotikům, neboť si na ně za dobu jejich
používání dokázaly vytvořit rezistenci. Takovéto kmeny se nejčastěji vyskytují v ne-
mocnicích, kde je koncentrace antibiotik a desinfekčních přípravků vysoká. Jedná se
o velký problém, neboť pacienty trpící touto nozokomiální infekcí je stále obtížnější
účinně léčit.

2.2.3 Staphylococcus epidermidis

Tento stafylokok tvoří hlavní část normální mikroflóry kůže a sliznic člověka.
U normálního hostitele vyvolává onemocnění jen vzácně, ovšem u predisponovaných
jedinců infekci způsobuje často. Jsou to především intravenózní narkomané závislí
na heroinu, imunokompromitovaní jedinci a pacienti se zavedenými či imlantova-
nými pomůckami. Ti jsou zřejmě největší skupinou lidí ohrožených infekcí způso-
bených tímto patogenem. Mají totiž dlouhodobě porušenou ochrannou bariéru, což
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umožňuje snadnému vniknutí stafylokoka do vnitřního prostředí. Na umělý povrch
S. epidermidis poměrně rychle adheruje a v podobě biofilmu se na něm začne rychle
množit. Tato kolonizace katetru se nemusí nijak projevit. Na druhou stranu však
může dojít ke katetrové sepsi s příznaky šoku a až 33% mortalitou. Další onemoc-
nění zapříčiněná tímto mikrobem jsou endokarditida, meningitida, osteomyelitida,
peritonitida a další infekce štěpů, implantátů či kardiostimulátorů.
S. epidermidis je citlivý na oxacilin, erythromycin, klindamycin, tetracyklin

a gentamicin, dále na rifampicin a vankomycin.

Rod Enterococcus

Enterokoky jsou grampozitivní fakultativně anaerobní koky, katalasa negativní.
Řadíme je do čeledi Streptococcaceae. Na rozdíl od stafylokoků netvoří velké shluky,
ale spíše řetízky.

2.2.4 Enterococcus faecalis

Enterokokové infekce jsou z 90% vyvolávány Enterococcus faecalis a ze 7% En-
terococcus faecium. Další druhy se při infekcích uplatňují vzácně. Enterokoky jsou
však především součástí normální střevní flóry. Pokud dojde k infekci, jedná se vět-
šinou o infekci nozokomiální u pacientů s katetry a u pacientů dlouhodobě léčených
širokospektrými antibiotiky, aminoglykosidy a cefalosporiny. Jsou častými původci
urologických a gynekologických infekcí, ale i infekcí ran. Problémem u enterokoků
je, že nozokomiální kmeny jsou velice rezistentní. Primárně zcela rezistentní jsou
k cefalosporinům I., II. a III. generace.
K léčbě infekcí močových cest se používá ampicilin s inhibitorem beta–laktamas,

fluorochinolony a nitrofurantoin. Dále se používají kombinace aminoglykosidů s am-
picilinem, penicilinem nebo glykopeptidy.

Rod Escherichia

V čeledi Enterobacteriaceae můžeme nalézt mnoho bakteriálních rodů, které se
řadí mezi gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky. Jedním z nich je i rod
Escherichia. Obecné vlastnosti enterobakterií jsou však stejné. Jednou z nich, jak
již z názvu celé čeledi vyplývá, je lokalizace ve střevě člověka a jiných obratlovců.

2.2.5 Escherichia coli

Tato zřejmě nejznámější bakterie vůbec byla poprvé izolována již v roce 1885
rakouským lékařem a bakteriologem Theodorem von Escherichem. Slouží jako mo-
delový organismus nejenom pro prokaryotní buňky, ale i pro buňky eukaryotní. Jak
již bylo psáno výše, je E. coli podstatnou součástí normální střevní mikroflóry. Pro
člověka je její přítomnost důležitá proto, že svým působením znemožňuje průnik
patogenů a podílí se na tvorbě některých vitamínů, hlavně vitamínu K. I ve střevě
se ale může Escherichia coli projevit jako patogen, pokud je vybavena specifickými

15



faktory virulence. Takové kmeny jsou známy pod zkratkami, které vyjadřují jejich
patogenitu. Mohou způsobovat různé druhy průjmů (novorozenecké, vodnaté, ces-
tovatelské či krvavé) nebo krvácení ve střevě, které může vyústit až v systemizaci
infekce. Takové případy jsou však ve srovnání s prospěšností působení E. coli ve
střevě všech obratlovců v menšině.
Opačná je ovšem situace, ocitne-li se E. coli jinde než ve střevě. Tam totiž téměř

vždy působí jako patogen. Je tak nejčastějším původcem infekcí močových cest, což
souvisí s těsnou blízkostí vyústění močové trubice a konečníku, zvláště u žen. Dále
může způsobovat i dýchací infekce, sepse, infekce ran i novorozeneckou meningitidu,
ale to především u hospitalizovaných pacientů.
Infekci způsobenou E. coli léčíme ampicilinem, cefalosporiny, ko–trimoxazolem,

chinolony či chráněným penicilinem. U uroinfekcí se uplatňuje i nitrofurantoin.

Rod Klebsiella

Rod Klebsiella je dalším rodem čeledi Enterobacteriaceae. Jeho zástupci jsou
lépe adaptováni na život mimo střevo (jsou pigmentovaní) a mají často pouzdro.
Jsou jedni z nejzávažnějších nozokomiálních patogenů [Sahly et al., 2008].

2.2.6 Klebsiella pneumoniae

Jde o nejběžnější druh rodu Klebsiella. Je druhým nejčastějším původcem infekcí
močových cest, dále způsobuje pneumonie s rychlým nástupem a je přítomná i u sepsí
v nemocničním prostředí.
Běžné kmeny jsou rezistentní pouze k ampicilinu, dobře reagují na léčbu cefalo-

sporiny, chinolony, ko–trimoxazolem nebo tetracykliny.

2.2.7 Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní

Kromě běžných kmenů Klebsielly pneumoniae existují i kmeny, které produkují
tzv. ESBL a stávají se tím mnohem hůře citlivé na běžná antibiotika. Jsou to pře-
devším nemocniční kmeny. ESBL je zkratka z anglického názvu pro širokospektré
beta–laktamasy (extended specter beta–lactamase), což jsou enzymy schopné štěpit
i chráněná antibiotika a tím před nimi bakterii chránit.
V léčbě infekcí způsobených těmito kmeny se uplatňují karbapenemy, cefalospo-

riny IV. generace nebo fluorochinolony. Dalším problémem je i to, že kmeny jsou
často polyrezistentní, což dále ztěžuje boj proti nim.

Rod Pseudomonas

Poslední z popisovaných mikroorganismů řadíme mezi gramnegativní nefermen-
tující bakterie. Do této skupiny patří mnoho čeledí, které spojuje jediná vlastnost,
a to neschopnost fermentovat glukózu. Pro úplnost dodejme, že rod Pseudomonas
náleží do čeledi Pseudomonaceae.
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2.2.8 Pseudomonas aeruginosa

Typickým představitelem celého rodu je Pseudomonas aeruginosa. Vyskytuje se
nejenom ve střevě obratlovců, ale hojně ji nalézáme i v přírodě v různých vodách,
na rostlinách či v půdě. Její význam pro medicínu spočívá však v tom, že je jed-
ním z častých a obávaných původců nozokomiálních nákaz. U pacientů s těžkým
základním onemocněním či s porušenou imunitou může způsobit infekci jakéhokoliv
orgánu, ovšem k těm nejobávanějším patří infekty popálenin, kde smrtnost je až
60%, dále sepse novorozenců, osteomyelitidy a infekce oka, kdy dochází k oslepnutí
v důsledku působení proteolytických enzymů mikroba.
Ani léčba pseudomonádových infekcí není jednoduchá, protože se zde často potý-

káme s mnohočetnou rezistencí k antibakteriálním látkám. Proto se užívá podávání
kombinace dvou látek. Těmi jsou například piperacilin s tazobaktamem, cefalospo-
riny III. a IV. generace, karbapenemy, fluorochinolony a aminoglykosidů netilmicinu
a amikacinu.

2.3 Testování antimikrobiální citlivosti

Testování látek na antimikrobiální účinnost není otázkou pouze pro výzkumné
laboratoře. Jedná se o běžnou praxi v každé laboratoři, která se s antibiotickou léč-
bou potýká. Bakteriální kmeny totiž nezůstávají neměnné, ale stále se vyvíjejí, tak
jako se stále vyvíjí nová antibiotika. Jde o jakýsi nekonečný proces, ve kterém budou
bakterie vždy o kousek napřed. Citlivost bakterií se tedy vůči léčivům může měnit,
a proto je důležité, obzvlášť u některých kmenů, ji pravidelně kontrolovat. Zabrání
se tak neefektivní léčbě, která nejenomže pacientovi neprospěje, ale navíc zvyšuje
riziko vzniku nebo rozšíření rezistence bakteriálních kmenů.

Tím, jakým způsobem toto testování provádět a jak získané výsledky interpre-
tovat, se zabývají specializované instituce, jejichž cílem je standardizovat veškeré
postupy a metodiku testování citlivosti. Nejuznávanější z nich je CLSI (Clinical and
Laboratory Standard Institute) se sídlem ve Spojených státech amerických.

Výsledek těchto testů může být buď kvalitativní nebo kvantitativní. Kvalita-
tivním testem zjistíme, zda je kmen k danému antibiotiku citlivý, intremediátní či
rezistentní. Kvantitativní test nám poskytne konkrétní hodnotu případné citlivosti.
Mezi tyto hodnoty řadíme MIC, MBC a velikost zóny inhibice růstu.

MIC (Minimální inhibiční koncentrace) je nejnižší koncentrace účinné látky,
jež je schopná inhibovat růst bakterií. Nejedná se však o hodnotu zcela přes-
nou, neboť přesná koncentrace se nachází v intervalu mezi hodnotou, kterou
odečteme při vyhodnocování daného testu a hodnotou, jež náleží nejbližší nižší
měřené koncentraci. Jednotkou MIC jsou µg l−1 nebo mg l−1 či µmol l−1 nebo
mmol l−1.

MBC (Minimální baktericidní koncentrace) je nejnižší koncentrace účinné lát-
ky, která je schopná bakteriální kolonii zcela usmrtit. Tento fakt se prokáže
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následnou kultivací, při níž by neměly vyrůst žádné kolonie bakterií.

Inhibiční zóna je dalším měřítkem účinnosti antibiotik při diskových testech. Podle
toho, jaký je její průměr (udává se v milimetrech), můžeme odhadnout, jak
je kmen na dané antibiotikum citlivý. Platí zde přímá úměra – čím větší je
inhibiční zóna, tím citlivější je daný kmen k antimikrobní látce.

2.3.1 Metody testování antimikrobiální citlivosti

Již v roce 1924 představil Alexander Fleming metodu, kterou bylo možné zjistit
vlastnosti potenciálně antimikrobních látek. Mimo to také zavedl tzv. bujónovou
diluční metodu a její vyhodnocování pomocí zákalu, později i pomocí pH. V roce
1940 popsali Schmith a Reyman metodu, kde byla antimikrobiální látka přidána do
média a položili tak základ agarové diluční metodě. Další objevenou metodou byl
v roce 1966 Kirby–Bauerův test, dnes známý jako diskový difúzní test. Poté byly
objevovány automatizované metody, jež umožňují rychlé získání výsledků. Dnes se
upíná pozornost k metodám, jež detekují bakteriální rezistenci zkoumáním DNA
bakterií [Wheat, 2001].

Metody zjednodušeně můžeme rozdělit na difúzní a diluční. Mezi difúzní řadíme
diskovou difúzní metodu a E–test, mezi diluční potom agarovou diluční metodu
a bujónovou diluční metodu.

Disková difúzní metoda

Základním principem této metody je difúze. Na agar naočkovaný bakteriální
suspenzí se asepticky kladou malé disky napuštěné potenciálně antimikrobní látkou.
Z těch se pak látka pomalu uvolňuje a reaguje tak s bakteriálním kmenem. Pokud je
kmen na tuto látku citlivý, je inhibován jeho růst, což se projeví vznikem inhibiční
zóny okolo disku. Její průměr se pak měří a porovnává se standardy. Agarový difúzní
test je kvalitativní test, který nám i přesto, že neposkytuje konkrétní informaci
o citlivosti kmene, předpovídá s vysokou pravděpodobností klinickou odezvu na
léčbu infekce příslušným preparátem při běžném dávkování [Jílek et al., 2002].

E–test

Na podobném mechanismu je založen i druhý difúzní test. Rozdíl je však v tom,
že se na plotnu nepokládají disky napuštěné antimikrobní látkou, ale kalibrovaný
proužek obsahující antimikrobní látku o klesající koncentraci. Výsledkem je pak inhi-
biční zóna ve tvaru kapky, která má hrot u hodnoty koncentrace, která odpovídá
MIC. Výhody tohoto testu jsou jednoduchost provedení a dobrá shoda výsledků s re-
ferenčními technikami. Nevýhodou může být relativně vyšší cena [Jílek et al., 2002].

Agarová diluční metoda

Již název metody je odvozen od principu celého testu. Při přípravě agaru se do
něj přidává zkoumaná látka. Její koncentrace je v každé Petriho misce různá. Povrch

18



misek se poté naočkuje až čtyřiceti kmeny bakterií, nechá se inkubovat v předepsa-
ných podmínkách a vyhodnotí se, zda kolonie vyrostly či nikoliv. Pro určení hodnoty
MIC je pro nás rozhodující taková plotna, která obsahuje nejnižší množství účinné
látky a bakterie na ní již nerostou. Tato ač velmi přesná metoda není v laboratořích
hojně využívána pro svou materiální a časovou náročnost [Jílek et al., 2002].

Bujónová diluční metoda

Opět na principu ředění účinné látky je založená poslední uváděná metoda, která
byla využita při hodnocení látek v této diplomové práci. Médiem pro růst bakterií
však není agar, ale bujón, což je médium tekuté. Je proto možné s ním pracovat
i v malých množstvích. Rozlišujeme tak makrodiluční bujónový test a mikrodiluční
bujónový test. Rozdíl je pouze v množství, v jakém pracujeme, princip zůstává
stejný. Účinná látka se naředí tekutým médiem a tuto směs poté rozplňujeme buď
do zkumavek nebo do jamek mikrotitrační destičky. Po inokulaci a inkubaci směsi
se odečtou výsledky dle zákalu, který je tvořen rostoucími bakteriemi. Koncentrace
účinné látky v první zkumavce či jamce, ve které již nepozorujeme zákal (tedy růst),
odpovídá MIC.

2.4 Antibakteriální látky

Bakterie jsou mikroorganismy, bez kterých by nebyl možný život. Na druhou
stranu ale některé z nich mnohdy život bezprostředně ohrožují, a proto je třeba
v tomto případě jejich přítomnost co nejvíce omezit. Toho dosahujeme pomocí an-
tibakteriálních látek. Nejedná se však pouze o látky léčivé. Do této skupiny zahr-
nujeme také desinfekční přípravky a metody, jež jsou velmi podstatnou součástí jak
prevence, tak i léčby bakteriálních onemocnění.

2.4.1 Desinfekce

zpracováno podle [Julák, 2006]

Desinfekcí rozumíme úplné odstraňování původců infekcí, po jehož provedení
desinfikovaný předmět nesmí obsahovat patogenní organismy, ale může obsahovat
organismy nepatogenní. Metody, jimiž se desinfekce provádí, jsou fyzikální a che-
mické.

Fyzikální metody

Změny teploty: Bakterie reagují na změny teploty různě. Většina druhů se ničí
působením vysokých teplot buď za sucha nebo za vlhka v páře. Avšak ně-
které citlivé druhy (například Neisseria gonorrhoeae či Clostridium perfrin-
gens) jsou usmrcovány působením chladu.
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Filtrace: Metoda oddělování částic z kapalin a plynů. Podle požadovaného stupně
čistoty a povahy filtrovaného média se používá řada různých filtrů, lišících se
materiálem a velikostí pórů.

Záření: Pro desinfekční účely se využívá ultrafialové záření, ionizující záření, níz-
koteplotní plasma a mikrovlnné záření.

Osmotický tlak: Podstatou této metody je změna osmotického tlaku. Té dosáh-
neme zvýšením koncentrace anorganických solí v médiu, čímž je většina bakte-
rií inhibována, ovšem některými mikroorganismy je tolerována. Tato metoda
je využívána především v potravinářství při konzervaci potravin.

Chemické metody

V případě, že není možné použít fyzikální metody, máme k dispozici širokou škálu
chemických prostředků. Jejich účinnost závisí na koncentraci, na době působení
a také na teplotě, která obvykle nepřesahuje 100 ◦C. Jsou vhodná při desinfekci
termolabilních látek a živých tkání, které by byly fyzikálními metodami poškozeny.
Z mnoha anorganických i organických sloučenin jsou uvedeny pouze hlavní zá-

stupci a výběr je dále zúžen na prostředky používané především k desinfekci kůže.

· manganistan draselný (hypermangan) ve formě asi 0,1% roztoku (slabě růžový)

· 3% peroxid vodíku

· jód ve formě roztoku či vázaný na polymerní povrchově aktivní látky (napří-
klad polyvinylpyrrolidon)

· alkoholy a deriváty fenolu

· akridinová a trifenylmetanová barviva (nejznámější je asi genciánová violeť)

· povrchově aktivní látky (tenzidy), kam patří mýdla, ale i přípravky Septonex
(karbethopendecinium bromid) či Ajatin (benzalkonium chlorid)

· sloučeniny rtuti a stříbra

2.4.2 Antibakteriální léčivé látky

zpracováno podle [Lincová a Farghali, 2007]

Látky, které využíváme pro léčení bakteriálních onemocnění, zahrnujeme do ši-
roké skupiny antibakteriálních látek. Tuto skupinu můžeme dále rozdělit na látky
přírodního původu (antibiotika) a látky vzniklé čistě chemickou syntézou (chemo-
terapeutika). Obecně ale rozumíme pod pojmem antibiotikum takovou látku, která
působí antibakteriálně, ať už je cesta k jejímu vzniku jakákoliv.
Stejně tak, jako je rozsáhlá skupina bakterií, proti kterým jsou antibiotika vyví-

jena, je i jejich celkový počet vysoký a jejich třídění není jednoduché. Antibakteriální
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látky můžeme dělit dle mnoha různých hledisek podle toho, k jakému účelu je daný
přehled určený. Nejčastěji je to však podle struktury, mechanismu účinku či anti-
mikrobiální účinnosti. V této práci je užita klasifikace dle chemické struktury, což
poskytuje zároveň informace o společném mechanismu účinku, zkřížené rezistenci
a charakteru hypersenzitivity na jednotlivé skupiny [Lincová a Farghali, 2007].

Beta–laktámová antibiotika

Beta–laktámový kruh je základní chemickou strukturou všech skupin antibiotik,
kterým proto říkáme souhrnně beta–laktámová. Patří sem peniciliny, cefalosporiny,
monobaktamy a karbapenemy.

Peniciliny Peniciliny patří mezi nejstarší a zároveň i nejpoužívanější skupinu anti-
biotik. Mechanismus účinku, jakým působí na bakterie, zahrnuje řadu kroků vedou-
cích k inhibici syntézy buněčné stěny. Váží se na PBP (penicillin–binding protein),
což jsou bakteriální receptory k antibiotikům. Peniciliny tento receptor acylují, čímž
ho inaktivují. To vede k inhibici syntézy buněčné stěny. Peptidoglykan v bakteri-
ální stěně tak není zpevněn a zároveň je odbouráván aktivovanými katalytickými
enzymy. To vše vede ke smrti buňky. Znamená to, že peniciliny mají baktericidní
účinek.
Tato skupina antibiotik se vyznačuje velmi malou toxicitou. Jediným problémem

může být reakce z přecitlivělosti, která se objevuje relativně často. Projevuje se
nejčastěji jako kopřivka, u citlivých jedinců může dojít i k anafylaktickému šoku.
Peniciliny dělíme podle struktury na základní a širokospektré.

Základní peniciliny: Látky této skupiny mají relativně jednoduchou strukturu.
Jsou účinné hlavně na grampozitivní mikroby. Většina z nich je vhodná pouze
pro parenterální podání, protože v kyselém prostředí žaludku se rozkládají.
Dále nejsou odolná ani vůči penicilinase a beta–laktamasam, což jsou enzymy
produkované bakteriemi, které ničí beta–laktámový kruh. Patří sem benzylpe-
nicilin (penicilin G), benzylpenicilin krystalický, procainpenicilin, benzathin-
penicilin. Dalšími látkami jsou již acidostabilní phenoxymethylpenicilin (peni-
cilin V) v podobě draselné soli a penamecilin. Vůči stafylokokové penicilinase
jsou odolné oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin a flucloxacilin. Jejich používání je
však omezeno pouze na stafylokokové a streptokokové infekce.

Širokospektré peniciliny: Rozšíření spektra lze dosáhnout obměnou struktury
základních penicilinů. Rozlišujeme tak aminopeniciliny (ampicilin, amoxici-
lin), karboxypeniciliny (ticarcilin) a acylureidopeniciliny (piperacilin). Taková
antibiotika jsou účinná i na některé gramnegativní bakterie. Protože nejsou
odolná vůči beta–laktamase, kombinují se často s jejími inhibitory (draselná
sůl kyseliny klavulánové, sulbaktam, tazobaktam). To jsou látky, jež samy
o sobě nemají antibiotický účinek, ale dokážou inhibovat beta–laktamasu a tím
tak zvyšovat odolnost použitých antibiotik. Používané kombinace jsou: kyse-
lina klavulánová s amoxicilinem (co–amoxicilin), s ticarcilinem (co–ticarcilin),
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sulbaktam s ampicilinem (co–ampicilin nebo perorální sultamicin) nebo cefo-
perazonem (sulperazon) a tazobaktam s piperacilinem (co–piperacilin).

Cefalosporiny Další zástupce skupiny beta–laktámových antibiotik má sice po-
někud odlišnou strukturu než antibiotika penicilinová, základ však zůstává stejný.
Proto je také stejný mechanismus účinku, a tím je zásah do syntézy peptidoglykanu.
Celá skupina se dělí do čtyř generací, které se liší spektrem účinnosti, odolností

vůči beta–laktamasám a velikostí i rychlostí průniku do bakteriální buňky.

Cefalosporiny I. generace: Látky této skupiny jsou účinné na grampozitivní bak-
terie, z nichž hlavně na streptokoky a stafylokoky, kromě oxacilin–rezistentních
kmenů a enterokoků. Účinnost na gramnegativní mikroorganismy je nízká až
střední. Odolnost vůči beta–laktamasám je většinou nedostačující. Pro paren-
terální podání máme k dispozici cefazolin, cefalotin a cefapirim. K perorálnímu
způsobu podání používáme cefalexin a cefadroxil.

Cefalosporiny II. generace: Tato generace se vyznačuje větší účinností na gram-
negativní bakterie. Parenterálně se podává cefuroxim a cefamandol, perorálně
potom cefuroxim axetil, cefprozil a cefpodoxim proxetil. Cefuroxim je lepší
užívat s jídlem, vyvarovat se antacid a agonistů H2–receptorů.

Cefalosporiny III. generace: Od ostatních generací se tato liší nejvyšší účin-
ností na gramnegativní bakterie, zato zde však poklesává účinnost na sta-
fylokoky. Stoupla i odolnost vůči beta–laktamasám, i když v nemocničním
prostředí se čím dál častěji vyskytují kmeny (především Klebsiella pneumo-
niae) tzv. ESBL pozitivní. Mají také významnou účinnost na Pseudomonas
aeruginosa. Dokonce se vytvořila jakási podskupina III. generace, a to proti-
pseudomonádové cefalosporiny. Řadíme sem ceftazidim, cefoperazon a cefsu-
lodin. Parenterálně se podávají cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim, cefoperazon,
co–cefoperazon (sulperazon) a cefsulodin. Perorálně se podávají cefalosporiny
III. generace převážně na dokončení léčby po užívání parenterálních cefalospo-
rinů a patří sem cefixim, ceftibuten a cefetamet pivoxil.

Cefalosporiny IV. generace: Látky této skupiny mají vysokou účinnost na gram-
pozitivní i gramnegativní bakterie včetně Pseudomonas aeruginosa. Také odol-
nost proti beta–laktamasám je vyšší. Zástupci IV. generace jsou cefpirom a ce-
fepim

Monobaktamy Jediným klinicky používaným zástupcem této skupiny je aztreo-
nam. Opět inhibuje syntézu buněčné stěny. Je účinný pouze na aerobní gramnega-
tivní bakterie a podává se výhradně parenterálně.

Karbapenemy Používanými zástupci skupiny karbapenemů jsou imipenem, me-
ropenem a ertapenem. Vykazují ze všech beta–laktámových antibiotik nejširší spek-
trum účinku. Jsou podávány opět jenom parenterálně, a to při léčbě nozokomiálních
infekcí způsobených multirezistentní nemocniční mikroflórou.
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Amfenikoly

Již odlišnou skupinou antibiotik jsou amfenikoly. Jejím jediným zástupcem je
chloramfenikol. Je to širokospektré bakteriostatické antibiotikum, působící na bak-
terie inhibicí jejich syntézy proteinů vazbou na 50 S ribozomální podjednotku. Může
být podáván jak perorálně, tak parenterálně. Je však považován za málo bezpečný
lék z důvodu možného vzniku vážné aplastické anémie. Není tedy lékem první volby.
U nezralých novorozenců je zcela kontraindikován, protože snižuje jejich funkci jater
a ledvin.

Tetracykliny

Další ze skupiny širokospektrých bakteriostatických antibiotik jsou tetracykliny.
Také inhibují syntézu bílkovin, ovšem vazbou na 30 S podjednotku ribozómu. Zá-
stupci jsou doxycyklin a minocyklin. Přednostně se podávají perorálně, a to nalačno.
Je nutné vyvarovat se současnému podání s antacidy nebo mlékem z důvodu vzniku
neaktivních chelátů. Mezi nežádoucí účinky patří jejich ukládání do kostí, což může
způsobit špatný růst a dále poškození zubní skloviny s diskolorací zubů. Nesmí se
proto podávat těhotným a kojícím ženám a dětem do 8 let. Může se také vyskytnout
fototoxicita a nauzea.

Makrolidy a jim podobná antibiotika

Tato rozmanitá skupina bakteriostatických antibiotik má středně široké anti-
mikrobní spektrum. Tak jako tetracykliny, i makrolidy dobře pronikají do tkání
a jsou proto účinné například i na chlamydie či mykoplazmata. Mechanismus účinku
makrolidů je inhibice syntézy bílkovin vazbou na receptor umístěný na 50 S podjed-
notce ribozómu. Nežádoucí účinky jsou gastrointestinálního charakteru, protože tato
skupina antibiotik vykazuje prokinetický účinek. Ze zástupců makrolidů jmenujme
například erythromycin, spiramycin, roxithromycin, clarithromycin a dirithromy-
cin. Další podskupiny tvoří látky, jež mají podobnou strukturu jako makrolidy. Sem
patří azalidy (azithromycin), streptograminy (quinupristin a dalfopristin), ketolidy
(telithromycin) a oxazolidinony (linezolid).

Linkosaminy

Klinicky používaným zástupcem této skupiny je clindamycin. Jeho spektrum
účinku (založen opět na inhibici proteosyntézy bakterií) je poměrně široké. Toto
antibiotikum není indikováno jako lék první volby.

Aminoglykosidy

Tato nemocniční antibiotika jsou velmi účinná na většinu gramnegativních bak-
terií, na které působí baktericidně (po vazbě na ribozóm znemožňují proteosyn-
tézu bakterií). Výhoda aminoglykosidů spočívá ve velmi pomalém vzniku rezistence,
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avšak citlivost je třeba stále obnovovat tzv. rotací antibiotik v nemocničním pro-
středí. Nedostatkem je naopak nefrotoxicita, ototoxicita a neurotoxicita. Snahy oje-
jich snížení jsou patrné jak ve vývoji méně toxických derivátů, tak v úpravě dáv-
kování. Aminoglykosidy se nejčastěji podávají nitrožilně, po perorálním podání se
špatně vstřebávají. Mají významný postantibiotický efekt, což znamená, že účinek
antibiotika trvá určitou dobu ještě po jeho vysazení. Známý je také synergický úči-
nek s peniciliny. Zástupci této skupiny jsou streptomycin, gentamicin, tobramycin,
netilmicin, amikacin a isepamicin, pro lokální použití neomycin, jenž se velmi často
kombinuje s bacitracinem (Framykoin).

Glykopeptidy

Především na stafylokoky rezistentní k methicilinu/oxacilinu je určena toto sku-
pina baktericidních antibiotik. Inhibují syntézu buněčné stěny bakterií vazbou na
prekurzor stěnového pentapeptidu [Lincová a Farghali, 2007]. Na rozdíl od amino-
glykosidů se zde vytváří rezistence velice rychle, a proto je nutné dbát zásad racio-
nální farmakoterapie. Klinicky používaní zástupci jsou vancomycin a teicoplanin.

Sulfonamidy

Z této skupiny chemoterapeutik se nyní uplatňuje v praxi nejvíce kombinace
sulfamethoxazolu a trimethoprimu (ko–trimoxazol) v poměru 5:1. Mechanismus, kte-
rým sulfonamidy bakteriostaticky působí na bakterie, je jejich kompetice o enzym,
jenž tvoří kyselinu listovou potřebnou k růstu bakteriálních buněk. Využití výše
zmíněné kombinace je především v léčbě nekomplikovaných zánětů močových cest.

Chinolony

Antibakteriální látky ze skupiny chinolonů můžeme rozdělit podle vývoje, po-
dobně jako cefalosporiny, do čtyř generací. První generaci se také říká nefluoro-
vané chinolony, dalším třem fluorochinolony, neboť mají fluor připojený k základní
molekule. Chinolony inhibují syntézu bakteriálních nukleových kyselin a tím vyka-
zují baktericidní aktivitu. Spektrum účinku je široké, novější látky jsou také velmi
dobře účinné na intracelulární patogeny. Z nežádoucích účinků jsou známy kromě
gastrointestinálních obtíží také poškození svalových šlach (především Achillovy šla-
chy), poruchy spánku či kožní alergické projevy. Pacient by se měl proto vyvarovat
v průběhu terapie fyzické námahy a slunění. Pro správné vstřebávání chinolonů by
se neměly také užívat antacida obsahujících hořčík a hliník a silná káva či mléčné
výrobky. Kontraindikovány jsou u dětí, těhotných a kojících žen a u epileptiků. Mezi
zástupce patří norfloxacin, ofloxacin, perfloxacin, sparfloxacin, gatifloxacin, gemiflo-
xacin či trovafloxacin.

Ostatní

Existují samozřejmě i další látky s antibakteriálním účinkem. Mezi ně patří napří-
klad nitrofurantoin, často užívaný v léčbě infekcí močových cest, dále metronidazol
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či antituberkulotika streptomycin, rifampicin, izoniazid, ethambutol a pyrazinamid.
Mezi antibakteriálně působící látky patří také, kromě chemicky syntetizovaných

látek, i látky přírodní. Jsou to například thiostrepton, amythiamicin D či siomycin A
[Nicolaou, 2009].
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Kapitola 3

Praktická část

3.1 Materiál

Pomůcky:
sterilní mikrotitrační destičky s víčky, mikropipety, sterilní špičky, dvanáctijamkový
rezervoár na médium, sterilní zkumavky, očkovací kličky

Přístroje:
laminární box, termostat, denzitometr, vortex

Chemikálie:
Mueller–Hintonův bujón (MH bujón), dimethylsulfoxid (DMSO), sterilní voda

Testované kmeny bakterií a jejich zkratky:

a. Staphylococcus aureus CCM 4516/08 (SA)

b. Staphylococcus aureus methicilin rezistentní H 5996/08 (MRSA)

c. Staphylococcus epidermidis H 6966/08 (SE)

d. Enterococcus faecalis J 14365/08 (EF)

e. Escherichia coli CCM 4517 (EC)

f. Klebsiella pneumoniae D 11750/08 (KP)

g. Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní J 14368/08 (KPE)

h. Pseudomonas aeruginosa CCM 1961 (PA)

Skupiny testovaných látek:

1. anilidy pyrazinokarboxylové kyseliny

2. arylaminopyraziny
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3. pyrazin-2,3-dikarbonitrily

4. estery pyrazinkarboxylové kyseliny

5. deriváty cholesterolu

6. salicylthioamidy

7. deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu

8. N-(2-anilino-1-alkyl-2-oxo-ethyl)-2-hydroxy-benzamidy

9. styrylbenzoxazoly

10. benzoxazepin-diony

Testované koncentrace látek v µmol l−1 :
500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,625; 7,813; 3,906; 1,953; 0,977 a 0,488

Metodika:

1. Příprava suspenzí testovaných bakteriálních kmenů

2. Příprava ředící řady testované látky

3. Pipetování do destičky

4. Inkubace

5. Vyhodnocení

1. Příprava suspenzí testovaných bakteriálních kmenů
Pro každý testovaný kmen máme jednu sterilní zkumavku. Do všech zkuma-

vek pipetujeme 3 ml sterilní vody. Poté z kultury bakterií narostlé na živném agaru
odebereme malou část kolonie a resuspendujeme ji ve sterilní vodě připravené ve zku-
mavce. Tu řádně promícháme pomocí vortexu a několikrát změříme hustotu suspenze
na denzitometru. Výsledná hustota suspenze by měla být 0,5 stupňů McFarlanda.

2. Příprava ředící řady testované látky
Testovanou látku ředíme pomocí DMSO tak, aby první koncentrace byla

500 µmol l−1 a zároveň, aby koncentrace DMSO v jamce nepřesáhla 1%. K výpočtu
potřebného objemu DMSO používáme vzorec

V =
m

100 cM
,

kde V označuje objem DMSO v mikrolitrech, m navážku dodané látky v gramech,
c je požadovaná koncentrace 500 µmol l−1 a M je molární hmotnost látky. Pokud se
látka nerozpustí nebo vysráží, přidáme druhý, případně třetí ekvivalent rozpouštědla
a koncentrace se nám tak posune o jedno, případně dvě ředění dozadu.
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Dalším krokem je vytvoření směsi ředěné testované látky a MH bujónu. Do ste-
rilní zkumavky pipetujeme 1,98 ml bujónu a 0,02 ml rozpuštěné látky. Pokud by se
nám látka v bujónu vysrážela, přidáme opět další ekvivalent bujónu, tím se kon-
centrace posune o jedno ředění. Takto získaný roztok látky první testovací koncent-
race sterilně přemístíme do první jamky dvanáctijamkového rezervoáru. Do zbylých
jedenácti pipetujeme 1,98 ml MH bujónu. Zbývající koncentrace připravíme dále
popsanou dvojkovou ředící metodou.
Do deseti sterilních zkumavek pipetujeme vždy 0,5 ml DMSO. Do první zku-

mavky přidáme 0,5 ml testované látky rozpuštěné v DMSO, promícháme a přene-
seme 0,5 ml této směsi do druhé zkumavky, čímž látku ředíme na poloviční koncen-
traci. Takto pokračujeme až do desáté zkumavky. Z jejich obsahu poté pipetujeme
do příslušných jamek rezervoáru 0,02 ml. Poté ještě zbývá poslední jamka, v níž
je pouze MH bujón. Ta bude sloužit jako kontrola, protože do ní místo rozpuštěné
látky přidáme pouze 0,02 ml DMSO.

3. Pipetování do destičky
Mikrotitrační destička je destička s 96 jamkami uspořádanými ve dvanácti sloup-

cích a osmi řadách. Ve sloupcích máme různé koncentrace látek a v řádcích různé
bakteriální kmeny. Pomocí dvanáctikanálové pipety rozplníme směs ředěné látky
a MH bujónu do všech jamek. Poté do každé jamky naneseme pomocí pipety bak-
teriální inokulum, vždy 10 µl bakteriální suspenze do každé jamky.

4. Inkubace
Po naočkování destičku přiklopíme víčkem a inkubujeme v termostastu 48 hodin

při teplotě 37 ◦C.

5. Vyhodnocení
Výsledky vyhodnocujeme po uplynutí 24 hodin a 48 hodin od vložení do ter-

mostatu. Destičku položíme na tmavý povrch, abychom dobře viděli růst kolonie.
Ten se projeví zákalem v jamce. Naopak pokud je růst inhibován, tekutina v jamce
zůstane čirá (obrázek 3.1).
Koncentrace látky inhibující růst bakterie (MIC) odpovídá koncentraci látky

v jamce, ve které dojde k 90% potlačení růstu bakterie (IC90).

28



Obrázek 3.1: Vyhodnocení účinnosti látek podle zákalu v jamkách mikrotitrační
destičky.

3.2 Výsledky

V rámci této diplomové práce bylo hodnoceno celkem 106 látek. Výsledky zahr-
nují rozdělení látek ve skupinách podle minimální inhibiční koncentrace a určení
nejúčinnějších látek na daný kmen.

3.2.1 Rozdělení testovaných látek podle minimální inhibiční
koncentrace (MIC)

Všechny zkoumané látky jsou pro větší přehlednost rozděleny do čtyř skupin podle
naměřené MIC na:

• silně účinné – hodnoty MIC 3,906; 1,953; 0,977 a 0,488 µmol l−1

• středně účinné – hodnoty MIC 62,5; 31,25; 15,625 a 7,813 µmol l−1

• slabě účinné – hodnoty MIC 500; 250 a 125 µmol l−1

• neúčinné
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1. anilidy pyrazinokarboxylové kyseliny (tabulka 3.1)
Všechny tři látky z této skupiny, tzn. MD526, MD535 a MD554, byly vyhod-

noceny jako neúčinné. Přičemž látka MD526 se rozpustila až po přidání druhého
ekvivalentu rozpouštědla a její výchozí koncentrace tak byla 250 µmol l−1.

Tabulka 3.1: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 1
(anilidy pyrazinokarboxylové kyseliny), jejichž chemické struktury jsou uvedeny
v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID
značí inkubační dobu.

MD526 MD535 MD554

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA
MD526 MD535 MD554

SA
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

MRSA
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

SE
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

EF
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

EC
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

KP
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

KPE
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

PA
24h > 250 > 500 > 500
48h > 250 > 500 > 500

2. arylaminopyraziny (tabulka 3.2)
Ze skupiny arylaminopyrazinů, do které patří látky MD439, MD440, MD444,

MD445 a MD577, se také neprojevila žádná jako významně účinná. Po prvním dnu
inkubace se vyskytla pouze mírná citlivost kmenu Enterococcus faecalis na látky
MD444 a MD445 , a to jenom při jejich nejvyšší koncentraci. Druhý den však již ani
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tato nebyla patrná. U látky MD439 byl problém s rozpustností, a proto její výchozí
koncentrace byla pouze 125 µmol l−1.

Tabulka 3.2: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 2
(arylaminopyraziny), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části tabulky.
Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační dobu.

MD439 MD440 MD444 MD445

MD577

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

MD439 MD440 MD444 MD445 MD577

SA
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

MRSA
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

SE
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

EF
24h > 125 > 500 500 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

EC
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

KP
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

KPE
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

PA
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500

3. pyrazin-2,3-dikarbonitrily (tabulky 3.3 až 3.6)
V této skupině je již větší počet antimikrobiálně účinných látek. Mezi silně

účinné, ač pouze na polovinu testovaných kmenů (SA, MRSA, SE, EF), patří pouze
jedna, a to ZIP-34. Středně účinné látky jsou ZIP-18, ZIP-25 a ZIP-77. Po 48 ho-
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dinách inkubace zůstala v této skupině pouze látka ZIP-18, zbylé dvě se posunuly
do skupiny slabě účinných. Z těch dále uveďme látky MD-VL-1, ZIP-1, ZIP-72 a
VL1-C1, které jsou zajímavé tím, že dokázaly (sice ve vysokých koncentracích) jako
jediné z této skupiny látek inhibovat růst jedné či více bakterií, jež byly na ostatní
látky rezistentní (EC, KP, KPE, PA). Dalšími látkami, které alespoň po prvním dni
inkubace vykázaly slabý účinek, jsou ZIP-32, ZIP-78, ZIP-100 a MUZ-5.

Tabulka 3.3: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 3
(pyrazin-2,3-dikarbonitrily), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části
tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační
dobu.

MD-VL-1 ZIP-1 ZIP-14 ZIP-18

ZIP-23 ZIP-24 ZIP-25

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

MD-VL-1 ZIP-1 ZIP-14 ZIP-18 ZIP-23 ZIP-24 ZIP-25

SA
24h 500 250 > 250 15,62 > 500 > 500 62,5
48h > 500 > 500 > 250 15,62 > 500 > 500 250

MRSA
24h 500 > 500 > 250 15,62 > 500 > 500 62,5
48h > 500 > 500 > 250 15,62 > 500 > 500 125

SE
24h 500 250 > 250 31,25 > 500 > 500 62,5
48h > 500 > 500 > 250 31,25 > 500 > 500 250

EF
24h > 500 > 500 > 250 15,62 > 500 > 500 125
48h > 500 > 500 > 250 31,25 > 500 > 500 250

EC
24h 500 > 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500

KP
24h 500 > 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500

KPE
24h > 500 > 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500

PA
24h 125 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500
48h 250 500 > 250 > 500 > 500 > 500 > 500
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Tabulka 3.4: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 3
(pyrazin-2,3-dikarbonitrily), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části
tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační
dobu.

ZIP-28 ZIP-32 ZIP-34 ZIP-38

ZIP-52 ZIP-58 ZIP-60

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

ZIP-28 ZIP-32 ZIP-34 ZIP-38 ZIP-52 ZIP-58 ZIP-60

SA
24h > 500 125 0,97 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 125 0,97 > 500 > 500 > 250 > 500

MRSA
24h > 500 125 0,97 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 125 0,97 > 500 > 500 > 250 > 500

SE
24h > 500 > 125 0,97 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 125 0,97 > 500 > 500 > 250 > 500

EF
24h > 500 > 125 1,95 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 125 1,95 > 500 > 500 > 250 > 500

EC
24h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500

KP
24h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500

KPE
24h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500

PA
24h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 125 > 250 > 500 > 500 > 250 > 500
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Tabulka 3.5: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 3
(pyrazin-2,3-dikarbonitrily), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části
tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační
dobu.

ZIP-69 ZIP-72 ZIP-77

ZIP-78 ZIP-82 ZIP-90

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

ZIP-69 ZIP-72 ZIP-77 ZIP-78 ZIP-82 ZIP-90

SA
24h > 500 500 62,5 500 > 125 > 500
48h > 500 > 500 125 > 500 > 125 > 500

MRSA
24h > 500 500 125 > 500 > 125 > 500
48h > 500 > 500 125 > 500 > 125 > 500

SE
24h > 500 500 31,25 500 > 125 > 500
48h > 500 500 62,5 > 500 > 125 > 500

EF
24h > 500 > 500 125 > 500 > 125 > 500
48h > 500 > 500 500 > 500 > 125 > 500

EC
24h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500
48h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500

KP
24h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500
48h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500

KPE
24h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500
48h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500

PA
24h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500
48h > 500 500 > 500 > 500 > 125 > 500
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Tabulka 3.6: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 3
(pyrazin-2,3-dikarbonitrily), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části
tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační
dobu.

ZIP-100 ZIP-104 ZIP-108

MUZ-5 MUZ-16 VL1-C1

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

ZIP-100 ZIP-104 ZIP-108 MUZ-5 MUZ-16 VL1-C1

SA
24h 500 > 125 > 125 > 500 > 125 500
48h 500 > 125 > 125 > 500 > 125 > 500

MRSA
24h 500 > 125 > 125 > 500 > 125 500
48h 500 > 125 > 125 > 500 > 125 > 500

SE
24h 500 > 125 > 125 500 > 125 500
48h 500 > 125 > 125 > 500 > 125 > 500

EF
24h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 > 500
48h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 > 500

EC
24h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 500
48h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 500

KP
24h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 500
48h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 500

KPE
24h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 500
48h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 > 500

PA
24h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 250
48h > 500 > 125 > 125 > 500 > 125 250

4. estery pyrazinkarboxylové kyseliny (tabulky 3.7 a 3.8)
Látky z této skupiny jsou podobné svojí účinností skupině 2. Slabě účinná je zde

pouze MD-568, a to opět jenom na kmen Enterococcus faecalis. Neúčinné jsou látky
MD563, MD564, MD561, MD570, MD573 a MD572.
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Tabulka 3.7: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 4 (es-
tery pyrazinkarboxylové kyseliny), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní
části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí in-
kubační dobu.

MD563

MD564

MD561 MD572

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

MD563 MD564 MD561 MD572

SA
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500

MRSA
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500

SE
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500

EF
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500

EC
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500

KP
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500

KPE
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500

PA
24h > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500
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Tabulka 3.8: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 4 (es-
tery pyrazinkarboxylové kyseliny), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní
části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí in-
kubační dobu.

MD568 MD570 MD573

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA
MD568 MD570 MD573

SA
24h > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500

MRSA
24h > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500

SE
24h > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500

EF
24h 125 > 500 > 500
48h 250 > 500 > 500

EC
24h > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500

KP
24h > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500

KPE
24h > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500

PA
24h > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500
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5. deriváty cholesterolu (tabulka 3.9)
Tato skupina je tvořena pouze dvěma látkami. Obě dvě se špatně rozpouštěly,

a proto je výchozí koncentrace 125 µmol l−1. Projevily se však jako silně až středně
účinné na kmeny SA, MRSA a SE. Látka T6056 byla navíc silně účinná ještě na EF
a slabě účinná na KP.

Tabulka 3.9: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 5
(deriváty cholesterolu), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části ta-
bulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační
dobu.

T6056 T6170

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA
T6056 T6170

SA
24h 1,95 3,9
48h 1,95 3,9

MRSA
24h 3,9 15,62
48h 3,9 62,5

SE
24h 1,95 31,25
48h 1,95 31,25

EF
24h 3,9 > 125
48h 3,9 > 125

EC
24h > 125 > 125
48h > 125 > 125

KP
24h 125 > 125
48h 125 > 125

KPE
24h > 125 > 125
48h > 125 > 125

PA
24h > 125 > 125
48h > 125 > 125

6. salicylthioamidy (tabulky 3.10 a 3.11)
Skupina salicylthioamidů čítající dvanáct látek se ukázala jako nejúčinnější ze

všech. Většina látek účinkovala již ve velmi nízkých koncentracích. Látky T5618,
T5620, T5622 a T6110 působily na celé spektrum zkoušených bakteriálních kmenů
po celou dobu inkubace. T5615 a T5625 neúčinkovaly pouze na kmen KPE, T5640
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na kmeny KP a KPE. Látky T5627, T5629, T5631 a T6113 působily pouze na
citlivější polovinu testovaných kmenů (SA, MRSA, SE a EF). Pouze jedna z látek,
T6115, nebyla účinná vůbec.

Tabulka 3.10: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 6
(salicylthioamidy), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části tabulky.
Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační dobu.

R1 R2

T5615 H 3,4-Cl
T5618 5-Br 4-Br
T5620 5-Br 3-Br
T5622 5-Br 3,4-Cl
T5625 4-Cl 4-Br
T5627 4-CH3 4-CH3

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

T5615 T5618 T5620 T5622 T5625 T5627

SA
24h 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 15,62
48h 0,98 0,98 3,9 1,95 1,95 31,25

MRSA
24h 1,95 0,98 0,98 0,98 0,98 15,62
48h 1,95 0,98 3,9 1,95 1,95 31,25

SE
24h 1,95 0,98 0,98 0,98 0,98 31,25
48h 1,95 0,98 3,9 1,95 1,95 31,25

EF
24h 7,81 0,98 3,9 31,25 0,98 31,25
48h 31,25 3,9 31,25 31,25 3,9 62,5

EC
24h 250 31,25 7,81 125 31,25 > 500
48h 500 31,25 31,25 125 31,25 > 500

KP
24h 250 31,25 7,81 125 62,5 > 500
48h 250 31,25 62,5 250 62,5 > 500

KPE
24h > 500 62,5 31,25 125 > 500 > 500
48h > 500 62,5 250 125 > 500 > 500

PA
24h 31,25 3,9 7,81 15,62 7,81 > 500
48h 31,25 3,9 15,62 15,62 7,81 > 500
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Tabulka 3.11: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 6
(salicylthioamidy), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části tabulky.
Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační dobu.

R1 R2

T5629 4-OCH3 H
T5631 5-NO3 4-CH3
T5640 H 3-Cl
T6110 5-Cl H
T6113 4-OCH3 4-Cl
T6115 4-CH3 4-terc-butyl

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

T5629 T5631 T5640 T6110 T6113 T6115

SA
24h 62,5 7,81 15,62 3,9 15,62 > 500
48h 62,5 7,81 15,62 3,9 15,62 > 500

MRSA
24h 62,5 7,81 15,62 3,9 31,25 > 500
48h 125 7,81 15,62 3,9 31,25 > 500

SE
24h 125 7,81 15,62 3,9 31,25 > 500
48h 250 7,81 15,62 3,9 31,25 > 500

EF
24h 250 15,62 62,5 7,81 62,5 > 500
48h 500 62,5 62,5 31,25 125 > 500

EC
24h > 500 > 500 500 125 > 500 > 500
48h > 500 > 500 500 125 > 500 > 500

KP
24h > 500 > 500 > 500 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 250 > 500 > 500

KPE
24h > 500 > 500 > 500 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 500 > 500 > 500

PA
24h > 500 500 500 62,5 > 500 > 500
48h > 500 500 500 62,5 > 500 > 500

7. deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu (tabulky 3.12 až
3.16)
Ve skupině derivátů (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu máme pouze

tři látky silně účinné, ovšem pouze první den inkubace a pouze na některé kmeny
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z rodu Staphylococcus. Jsou to látky Rho-j, Rho-r a Rho-z. Středně a slabě účinných
látek je již více, ale opět žádná z nich nepůsobí na celé bakteriální spektrum. Zcela
rezistentní k látkám této skupiny jsou kmeny EC, KP, KPE a PA.

Tabulka 3.12: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 7
(deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu), jejichž chemické struktury
jsou uvedeny v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách. ID značí inkubační dobu.

Rho-bb Rho-l Rho-u

Rho-v Rho-w Rho-z

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

Rho-bb Rho-l Rho-u Rho-v Rho-w Rho-z

SA
24h 62,5 250 > 125 > 125 31,25 15,62
48h 250 > 250 > 125 > 125 62,5 15,62

MRSA
24h 15,62 250 > 125 > 125 7,81 7,81
48h 15,62 250 > 125 > 125 7,81 15,62

SE
24h 250 > 250 > 125 > 125 31,25 3,9
48h > 250 > 250 > 125 > 125 125 15,62

EF
24h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250
48h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250

EC
24h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250
48h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250

KP
24h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250
48h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250

KPE
24h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250
48h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250

PA
24h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250
48h > 250 > 250 > 125 > 125 > 125 > 250
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Tabulka 3.13: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 7
(deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu), jejichž chemické struktury
jsou uvedeny v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách. ID značí inkubační dobu.

HP-0 HP-2 HP-4

HPS-1 HP-11 HP-31

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

HP-0 HP-2 HP-4 HPS-1 HP-11 HP-31

SA
24h > 125 > 500 > 500 250 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 500 > 500 > 500

MRSA
24h > 125 > 500 > 500 125 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 125 > 500 > 500

SE
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500

EF
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500

EC
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500

KP
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500

KPE
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500

PA
24h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 500 > 500 > 500 > 500
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Tabulka 3.14: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 7
(deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu), jejichž chemické struktury
jsou uvedeny v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách. ID značí inkubační dobu.

HP-101 HP-12

ED-2 ED-4 ED-6

HP-152 HP-141

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

HP-101 HP-12 ED-2 ED-4 ED-6 HP-152 HP-141

SA
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500

MRSA
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500

SE
24h > 500 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500

EF
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500

EC
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500

KP
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500

KPE
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500

PA
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 250 > 500 > 500
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Tabulka 3.15: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 7
(deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu), jejichž chemické struktury
jsou uvedeny v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách. ID značí inkubační dobu.

Rho-t Rho-b Rho-r

Rho-j Rho-o Rho-a

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

Rho-t Rho-b Rho-r Rho-j Rho-o Rho-a

SA
24h > 500 31,25 3,9 7,81 62,5 31,25
48h > 500 125 15,62 31,25 250 250

MRSA
24h > 500 15,62 3,9 3,9 62,5 31,25
48h > 500 62,5 7,81 7,8 500 125

SE
24h > 500 > 500 31,25 500 500 250
48h > 500 > 500 > 125 500 > 500 500

EF
24h > 500 > 500 > 125 > 500 500 > 500
48h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500

EC
24h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500

KP
24h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500

KPE
24h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500

PA
24h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500
48h > 500 > 500 > 125 > 500 > 500 > 500

44



Tabulka 3.16: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 7
(deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu), jejichž chemické struktury
jsou uvedeny v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách. ID značí inkubační dobu.

Rho-n Rho-e Rho-h

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA
Rho-n Rho-e Rho-h

SA
24h 125 > 125 250
48h 250 > 125 500

MRSA
24h 62,5 > 125 250
48h 125 > 125 500

SE
24h 250 > 125 500
48h 250 > 125 500

EF
24h 500 > 125 250
48h > 500 > 125 500

EC
24h > 500 > 125 > 500
48h > 500 > 125 > 500

KP
24h > 500 > 125 > 500
48h > 500 > 125 > 500

KPE
24h > 500 > 125 > 500
48h > 500 > 125 > 500

PA
24h > 500 > 125 > 500
48h > 500 > 125 > 500

8. N-(2-anilino-1-alkyl-2-oxo-ethyl)-2-hydroxy-benzamidy (tabulky 3.17
a 3.18)
Látky AIM-61, AIM-97 a AIM-110 prokázaly střední účinnost vůči polovině tes-

tovaných kmenů. Látka AIM-114 byla slabě účinná na SA, SE a EF. Zcela neúčinné
byly látky AIM-62, AIM-112, AIM-118, AIM-115, AIM-129, AIM-128, AIM-107 a
AIM-102.
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Tabulka 3.17: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 8
(N-(2-anilino-1-alkyl-2-oxo-ethyl)-2-hydroxy-benzamidy), jejichž chemické struktury
jsou uvedeny v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách. ID značí inkubační dobu.

R1 R2 R3

AIM-61 5-Cl 4-Cl (S)-CH-(CH3)2
AIM-62 5-Cl 4-Cl (S)-CH2-phenyl
AIM-112 5-Cl 4-Br (S)-CH2-phenyl
AIM-118 5-Cl 4,3-Cl H
AIM-115 5-Cl 4,3-Cl (R)-CH2-phenyl
AIM-114 4-Cl 4-Cl (R)-CH3

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

AIM-61 AIM-62 AIM-112 AIM-118 AIM-115 AIM-114

SA
24h 7,81 > 500 > 125 > 125 > 500 250
48h 15,62 > 500 > 125 > 125 > 500 500

MRSA
24h 15,62 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500
48h 15,62 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500

SE
24h 31,25 > 500 > 125 > 125 > 500 250
48h 125 > 500 > 125 > 125 > 500 250

EF
24h 31,25 > 500 > 125 > 125 > 500 500
48h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 500

EC
24h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500

KP
24h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500

KPE
24h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500

PA
24h 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500
48h > 125 > 500 > 125 > 125 > 500 > 500
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Tabulka 3.18: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 8
(N-(2-anilino-1-alkyl-2-oxo-ethyl)-2-hydroxy-benzamidy), jejichž chemické struktury
jsou uvedeny v horní části tabulky. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách. ID značí inkubační dobu.

R1 R2 R3

AIM-102 4-Cl 4-Cl (R)-CH-(CH3)2
AIM-129 4-Cl 4-Cl (R)-CH2-phenyl
AIM-128 5-Cl 3-Cl (S)-CH3
AIM-97 5-Cl 3-Cl (R)-CH-(CH3)2
AIM-107 5-Cl 3-Cl (R)-CH2-phenyl
AIM-110 5-Cl 3-Cl (S)-CH-(CH3)2

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

AIM-102 AIM-129 AIM-128 AIM-97 AIM-107 AIM-110

SA
24h > 500 > 500 > 500 15,62 > 500 15,62
48h > 500 > 500 > 500 15,62 > 500 31,25

MRSA
24h > 500 > 500 > 500 31,25 > 500 15,62
48h > 500 > 500 > 500 31,25 > 500 62,5

SE
24h > 500 > 500 > 500 31,25 > 500 15,62
48h > 500 > 500 > 500 31,25 > 500 62,5

EF
24h > 500 > 500 > 500 62,5 > 500 62,5
48h > 500 > 500 > 500 250 > 500 > 125

EC
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125

KP
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125

KPE
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125

PA
24h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125
48h > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 > 125
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9. styrylbenzoxazoly (tabulky 3.19 a 3.20)
Tato skupina látek čítající osm zástupců neprokázala žádnou antimikrobiální

aktivitu.

Tabulka 3.19: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 9
(styrylbenzoxazoly), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části tabulky.
Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační dobu.

AIM-150 AIM-156 AIM-160 AIM-164

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

AIM-150 AIM-156 AIM-160 AIM-164

SA
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500

MRSA
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500

SE
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500

EF
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500

EC
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500

KP
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500

KPE
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500

PA
24h > 500 > 500 > 250 > 500
48h > 500 > 500 > 250 > 500
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Tabulka 3.20: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 9
(styrylbenzoxazoly), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části tabulky.
Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační dobu.

AIM-152 AIM-154 AIM-162

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA

AIM-152 AIM-154 AIM-162 VST454

SA
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125

MRSA
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125

SE
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125

EF
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125

EC
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125

KP
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125

KPE
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125

PA
24h > 500 > 500 > 250 > 125
48h > 500 > 500 > 250 > 125
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10. benzoxazepin-diony (tabulka 3.21)
Střední účinnost na polovinu kmenů prokázala pouze látka AIM-5. Tato účinnost

zůstala zachována i po 48 hodinové inkubaci. Ostatní látky z této skupiny nebyly
účinné vůbec.

Tabulka 3.21: Výsledné hodnoty MIC/IC90 v µmol l−1 testovaných látek skupiny 10
(benzoxazepin-diony), jejichž chemické struktury jsou uvedeny v horní části tabulky.
Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve zkratkách. ID značí inkubační dobu.

AIM-5 AIM-15 AIM-22

KMEN ID
TESTOVANÁ LÁTKA
AIM-5 AIM-15 AIM-22

SA
24h 15,62 > 125 > 125
48h 31,25 > 125 > 125

MRSA
24h 15,62 > 125 > 125
48h 31,25 > 125 > 125

SE
24h 15,62 > 125 > 125
48h 31,25 > 125 > 125

EF
24h 31,25 > 125 > 125
48h 62,5 > 125 > 125

EC
24h > 125 > 125 > 125
48h > 125 > 125 > 125

KP
24h > 125 > 125 > 125
48h > 125 > 125 > 125

KPE
24h > 125 > 125 > 125
48h > 125 > 125 > 125

PA
24h > 125 > 125 > 125
48h > 125 > 125 > 125
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3.2.2 Rozdělení testovaných látek podle účinku na
bakteriální kmeny

Každý bakteriální kmen vykazuje jinou citlivost vůči testovaným potenciálně antimi-
krobním látkám. Podle tabulek 3.22 a 3.23 můžeme jednoduše určit, které konkrétní
látky byly na daný kmen nejúčinnější a které naopak účinné nejméně. Mezi účin-
ností látek a hodnotou MIC platí nepřímá úměra – čím nižší je MIC, tím je látka
účinnější. Důležitým faktorem je doba inkubace. Po delší inkubaci může být počet
účinných látek nižší než při inkubaci kratší.

a. Staphylococcus aureus
Tento kmen vykazoval nejlepší citlivost na testované látky. Po 24 hodinách inku-

bace byl jeho růst inhibován látkami ZIP-34, T5615, T5618, T5620, T5622 a T5625
již při při koncentraci 0,977 µmol l−1. Po 48 hodinách inkubace zůstaly aktivní v této
koncentraci látky ZIP-34, T5615 a T5618.

b. Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus
U tohoto kmenu bylo spektrum nejúčinnějších látek téměř stejné jako u před-

chozího. Jediným rozdílem je pouze to, že látka T5615 zde byla účinná ve vyšší
koncentraci, a to 1,953 µmol l−1.

c. Staphylococcus epidermidis
I tento třetí zástupce rodu Staphylococcus vykazuje citlivost velmi podobnou

předchozím dvěma zástupcům. Nejúčinnější látky jsou shodné s kmenem MRSA.

d. Enterococcus faecalis
Na tento již více rezistentní kmen působily v koncentraci 0,977 µmol l−1 pouze

dvě látky, a to pouze po 24 hodinové inkubaci. Jednalo se o T5618 a T5625. Po dru-
hém dni inkubace byla nejúčinnější látka ZIP-34, a to při koncentraci 1,953 µmol l−1.

e. Escherichia coli
Látka T5620, která byla u tohoto kmenu určena jako nejvíce účinná, dokázala

inhibovat růst E. coli až při koncentraci 7,813 µmol l−1. Po 48 hodinách inkubace
dokonce až při koncentraci 31,25 µmol l−1, společně s látkami T5618 a T5625.

f. Klebsiella pneumoniae
Zde byla nejúčinnější opět látka T5620 při koncentraci 7,813 µmol l−1. Následu-

jící den se jako nejúčinnější projevila látka T5618, a to při koncentraci 31,25 µmol l−1.

g. Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní
Potvrdilo se, že Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní je ještě více rezistentní

než Klebsiella pneumoniae. Nejúčinnější látkou byla po 24 hodinové inkubaci T5620
při koncentraci 31,25 µmol l−1, druhý den T5618 při koncentraci 62,5 µmol l−1.
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h. Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa byla již trochu citlivější k působení látek a po prvním

i druhém dnu inkubace se při koncentraci 3,906 µmol l−1 projevila nejúčinněji látka
T5618.

Celkový přehled látek rozdělených podle účinku na bakteriální kmeny je uveden pro
24 hodinovou inkubaci v tabulce 3.22 a pro 48 hodinovou inkubaci v tabulce 3.23.
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Tabulka 3.22: Rozdělení účinných látek po 24 hodinách inkubace. MIC značí mini-
mální inhibiční koncentraci v µmol l−1. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách.

SA
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. MD-VL-1 ZIP-1 ZIP-32 ZIP-25 Rho-w ZIP-18 Rho-j Rho-r T6056 ZIP-34
2. ZIP-72 Rho-l Rho-n ZIP-77 Rho-b Rho-z AIM-61 T6170 T5615
3. ZIP-78 HPS-1 Rho-bb Rho-a AIM-5 T5631 T6110 T5618
4. ZIP-100 Rho-h Rho-o AIM-110 T5620
5. VL1-C1 AIM-114 T5629 AIM-97 T5622
6. T5627 T5625
7. T5640
8. T6113

MRSA
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. MD-VL-1 Rho-l ZIP-32 ZIP-25 Rho-a ZIP-18 Rho-w Rho-r T5615 ZIP-34
2. ZIP-72 Rho-h ZIP-77 Rho-o AIM-97 Rho-bb Rho-z Rho-j T5618
3. ZIP-100 HPS-1 Rho-n T6113 Rho-b T5631 T6056 T5620
4. VL1-C1 T5629 AIM-5 T6110 T5622
5. AIM-110 T5625
6. AIM-61
7. T6170
8. T5627
9. T5640

SE
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. MD-VL-1 ZIP-1 T5629 ZIP-25 ZIP-18 AIM-5 T5631 Rho-z T6056 ZIP-34
2. ZIP-72 Rho-bb ZIP-77 AIM-110 T6110 T5615 T5618
3. ZIP-78 Rho-a Rho-r T5640 T5620
4. ZIP-100 Rho-n Rho-w T5622
5. VL1-C1 AIM-114 AIM-61 T5625
6. MUZ-5 AIM-97
7. HP-12 T6170
8. Rho-j T5627
9. Rho-o T6113
10. Rho-h

EF
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. MD-444 Rho-h MD-568 T5640 T5622 ZIP-18 T5615 T6056 ZIP-34 T5618
2. MD-445 T5629 ZIP-25 T6113 T5627 T5631 T6110 T5620 T5625
3. Rho-o ZIP-77 AIM-97 AIM-61
4. Rho-n AIM-110 AIM-5
5. AIM-114

EC
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. MD-VL-1 T5615 T5622 T5618 T5620
2. ZIP-72 T6110 T5625
3. VL1-C1
4. T5640

KP
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. MD-VL-1 T5615 T6056 T5625 T5618 T5620
2. ZIP-72 T6110 T5622
3. VL1-C1

KPE
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-72 T5622 T5618 T5620
2. VL1-C1
3. T6110

PA
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-1 VL1-C1 MD-VL-1 T6110 T5615 T5622 T5620 T5618
2. ZIP-72 AIM-61 T5625
3. T5631
4. T5640
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Tabulka 3.23: Rozdělení účinných látek po 48 hodinách inkubace. MIC značí mini-
mální inhibiční koncentraci v µmol l−1. Názvy bakteriálních kmenů jsou uváděny ve
zkratkách.

SA
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-100 ZIP-25 ZIP-32 Rho-w Rho-j ZIP-18 T5631 T6170 T6056 ZIP-34
2. HPS-1 Rho-bb ZIP-77 T5629 AIM-5 Rho-z T5620 T5622 T5615
3. Rho-h Rho-o Rho-b AIM-110 Rho-r T6110 T5625 T5618
4. AIM-114 Rho-a T5627 AIM-61
5. Rho-n AIM-97
6. T5640
7. T6113

MRSA
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-100 Rho-l ZIP-25 Rho-b AIM-5 ZIP-18 Rho-w T6056 T5615 ZIP-34
2. Rho-o ZIP-77 AIM-110 AIM-97 Rho-bb Rho-j T5620 T5622 T5618
3. Rho-h HPS-1 T6170 T5627 Rho-z Rho-r T6110 T5625
4. Rho-a T6113 AIM-61 T5631
5. Rho-n T5640
6. T5629
7.
8.
9.

SE
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-72 ZIP-25 Rho-w ZIP-77 ZIP-18 Rho-z T5631 T5620 T6056 ZIP-34
2. ZIP-100 Rho-n AIM-61 AIM-110 AIM-5 T5640 T6110 T5615 T5618
3. Rho-j AIM-114 AIM-97 T5622
4. Rho-a T5629 T6170 T5625
5. Rho-h T5627
6. T6113

EF
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-77 MD568 T6113 T5627 ZIP-18 T6056 ZIP-34
2. Rho-h ZIP-25 T5631 T5615 T5618
3. AIM-114 AIM-97 T5640 T5620 T5625
4. T5629 AIM-5 T5622
5. T6110

EC
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-72 T5622 T5618
2. VL1-C1 T6110 T5620
3. T5615 T5625
4. T5640

KP
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-72 T5615 T6056 T5620 T5618
2. VL1-C1 T5622 T5625
3. T6110

KPE
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-72 T5620 T5622 T5618
2. T6110

PA
MIC 500 250 125 62,5 31,25 15,63 7,81 3,91 1,95 0,98 0,49
1. ZIP-1 MD-VL-1 T6110 T5615 T5620 T5625 T5618
2. ZIP-72 VL1-C1 T5622
3. T5631
4. T5640
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Kapitola 4

Diskuze

Hodnocení antimikrobiální aktivity látek je stále se rozvíjející obor. Je však
nutné, aby tato činnost byla celosvětově co nejvíce sjednocena, protože antimik-
robní léčiva patří mezi velmi často používané skupiny léčiv. Je dobře, že na banální
bakteriální onemocnění již neumírají tisíce lidí a že je léčba v našich podmínkách
dostupná všem. Na druhé straně je ale potřeba si uvědomit, zda opravdu každý,
kdo si takový lék v lékárně vyzvedne, ho opravdu potřebuje. S touto problematikou
je otázka rezistence velmi úzce spjata. S masivním používáním antibiotik se totiž
bakteriální kmeny stávají stále více odolné vůči jejich působení. Způsobů, jakými
bakterie bojují proti antibiotickému účinku, je několik. Nejčastější mechanismy jsou
rozklad či modifikace antibiotika enzymy bakterie, modifikace receptorů, na které
se látka váže a nebo zhoršení průniku antibiotika do bakteriální buňky či jeho ak-
tivní vypuzování z buňky ven [Julák, 2006]. To potom znesnadňuje léčení nemocí
jimi vyvolaných, ale i nalézání dalších antibakteriálně působících látek je čím dál
obtížnější. Je třeba proto dodržovat určité zásady racionální terapie, tzn. takové
léčby antibiotiky, která je efektivní a zároveň co nejbezpečnější z hlediska rozšiřo-
vání rezistence, a to jak ze strany lékaře, tak i ze strany pacienta. Mezi ty patří
například předepisování antibiotik pouze na základě bakteriologického vyšetření.
To však není možné zcela uplatnit v praxi. Zde by mohlo být dobrou pomůckou
testování C–reaktivního proteinu přímo v ordinacích lékařů. Jde o rychlý test, díky
kterému lékař zjistí, zda daný pacient trpí bakteriální infekcí či nikoliv. Bohužel však
není jeho používání dosud rozšířeno. Je zcela nevhodné předepisovat antibiotika na
každou banální, nejčastěji respirační infekci. Někdy je však potřeba rozhodnout se
rychle pouze na základě symptomů. Tyto situace nastávají u těžkých sepsí, kdy je
ohrožen život pacienta a empirická terapie je zde na místě.
I pacient by však měl dodržovat určitá pravidla při užívání antibiotik. Nejdů-

ležitější je přesné dodržování časového intervalu v dávkování, dále dobrání celého
balení (pokud lékař neurčí jinak). Pacient by neměl skončit s užíváním hned po
odeznění příznaků. Dalším problémem je samoléčba pacientů antibiotiky, která jim
zbyla doma z předchozí léčby, bez návštěvy lékaře. Na tyto nejčastější chyby by měli
být pacienti upozorněni v ordinaci lékaře i v lékárně.
Toto je pouze velmi stručné shrnutí problému rozšiřování bakteriální rezistence.

Mnohem výstižněji a výhružněji však zní úryvek z výroční zprávy britského Minister-
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stva zdravotnictví za rok 2008. V ní se v překladu říká: „Každé antibiotikum vyžado-
vané pacientem, každý zbytečný recept předepsaný lékařem, každá nedokončená anti-
biotická léčba a každé nevhodné nebo zbytečné použití u zvířat nebo v zemědělství je
potenciálně podepsáno pod rozsudek smrti pro budoucí pacientyÿ [Donaldson, 2009].

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení účinnosti potenciálně antibakte-
riálních látek. Jednalo se o látky nově syntetizované, takže námi prováděná testování
byla prvním krokem k poznání jejich aktivity. Poté by měly následovat testy zamě-
řující se na toxikologické působení dané látky v lidském organismu. To vše však ještě
nezaručí, že antibakteriální látka bude opravdu použitelná jako látka léčivá. Dalšími
faktory ovlivňující její působení v těle jsou absorpce přes biologické membrány, dis-
tribuce v organismu, metabolismus, jakým bude v organismu změněna a exkrece,
kterou bude vyloučena. Konečným krokem zkoušení nových léčiv většinou bývá kli-
nické testování, to znamená nejprve podání zvířeti a poté i člověku. I přesto, že
by v preklinickém zkoušení vyšlo vše pozitivně, je možné, že působení látky bude
mít závažné nežádoucí účinky, kvůli kterým nebude možné látku použít. Proto naše
výsledky chápejme jako jeden z prvních kroků k zavedení nového léčiva.

Metoda, která byla zvolena jako nejvhodnější pro tento typ zkoušení, byla
mikrodiluční bujónová metoda. Kritériem pro její výběr byla materiálová nenároč-
nost a zároveň možnost zkoušení mnoha koncentrací látky na osmi bakteriálních
kmenech najednou. Tato metoda patří k metodám používaným i v klinických labo-
ratořích, které však disponují lepším přístrojovým i materiálovým vybavením, takže
tam je zpracování víceméně automatizované. V našich podmínkách byly všechny
kroky prováděny ručně, z čehož mohou vyplývat větší chyby měření. Mezi kritická
místa z pohledu vzniku možné chyby při provádění experimentu patří inokulace bak-
teriálními kmeny. Je prováděna pro každou jamku zvlášť. Proto je zde riziko možné
kontaminace nebo naopak falešně pozitivního výsledku. Dalším takovým místem
může být odečítání výsledků, které je pouze vizuální. Toto hodnocení by mohlo být
prováděno spektrofotometricky, čímž by se výsledky zpřesnily.
Pro další zpřesnění by bylo vhodné, aby každé měření bylo prováděno vícekrát,

aby bylo možné výsledky statisticky zpracovat. Zajímavé by jistě bylo porovnání vý-
sledků dosažených pomocí naší metody a metody jiné, založené na jiném principu,
například E–testem.

Ze získaných výsledků jsme vyhodnotili míru rezistence bakteriálních kmenů
vůči působení potenciálně antimikrobních látek. Počet látek, které byly vyhodno-
ceny u každého bakteriálního kmenu jako účinné (v jakékoliv koncentraci) nám vy-
jadřuje míru rezistence daného kmenu. Kmen, na který účinkovalo nejméně látek je
označen jako nejvíce rezistentní, naopak kmen, na který působilo látek nejvíce, je
označen jako nejméně rezistentní.
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Jak ukazuje graf na obrázku 4.1, nejrezistentnějším kmenem je KPE a jako
nejméně rezistentní se projevil kmen SA.

Obrázek 4.1: Rezistence bakteriálních kmenů vyjádřená počtem účinných látek z cel-
kového počtu všech 106 testovaných látek.

Bakteriální kmeny použité k testování byly vybírány tak, aby bylo pokryto co
nejšířeji spektrum bakterií u nejčastěji se vyskytujících onemocnění. Zahrnuty byly
i kmeny způsobující nozokomiální infekce, u nichž se předpokládala velká míra re-
zistence. Tento předpoklad se potvrdil, protože jako nejvíce rezistentní kmen jsme
určili kmen KPE, jenž je řazen mezi nejčastější původce nozokomiálních infekcí
[Sahly et al., 2008].
Zajímavé bylo zjištění, že počet látek účinných na kmen MRSA, jenž je v litera-

tuře uváděn jako typický kmen způsobující tyto těžko léčitelné infekce, byl poměrně
vysoký [Grundmann, 2010]. Vzrůstající rezistenci gramnegativních kmenů můžeme
vidět i na poměrně vysoké rezistenci kmenu E. coli, který je již uváděn jako nejčas-
tější původce nozokomiálních infekcí krevního řečiště [Tumbarello et al., 2006]. Toto
všechno však mohlo být způsobeno náhodným seskupením látek, které zrovna působí
více na grampozitivní bakterie. Získané výsledky tudíž nemají v tomto směru obecně
aplikovatelný charakter. Jsou totiž vztaženy na konkrétní látky, jejichž skladba ve
zkoušeném souboru látek byla čistě náhodná.
Fakt, že každý bakteriální kmen je jinak citlivý na zkoušené skupiny látek je

vyjádřen v grafech na obrázku 4.2. I zde můžeme vidět, že skupiny látek byly více
účinné na grampozitivní bakterie a že z gramnegativních je nejvíce rezistentní kmen
KPE.
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Obrázek 4.2: Změna účinnosti skupin látek v závislosti na rozdílném bakteriálním
kmenu. Účinnost skupin v procentech vyjadřuje počet účinných látek ve skupině.

Výsledky týkající se účinnosti látek nebo skupin látek mají význam především
pro chemiky zabývající se syntézou léčiv. Na jejich základě je možné celkem dobře
předpovědět možnou účinnost již syntetizovaných látek, popřípadě odhadnout, jaké
struktury by mohly být teoreticky na daný kmen účinné. Všechny látky byly roztří-
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děny do skupin podle základní chemické struktury. Avšak ne všechny látky téže sku-
piny byly stejně účinné. Podle předpokladu velkou roli hrály typy a umístění různých
substituentů. U skupin, kde se nevyskytly žádné účinné látky, bohužel nemůžeme
odhadnout vliv změn struktur na výsledný antimikrobiální efekt. Avšak u skupin, ve
kterých bylo více zástupců účinných, se můžeme pokusit odhadnout, jaké strukturní
podobnosti vedou k pozitivnímu výsledku. Z deseti skupin látek jsou takové čtyři.
Jedná se o pyrazin-2,3-dikarbonitrily, salicylthioamidy, deriváty (Z)-5-arylalkyliden-
-2-thioxothiazolidin-4-onu a N-(2-anilino-1-alkyl-2-oxo-ethyl)-2-hydroxy-benzamidy.
Po porovnání chemických struktur látek ze skupiny pyrazin-2,3-dikarbonitrilů

vyšlo najevo, že všechny látky, které měly na pyrazin-2,3-dikarbonitrilu navázány
v polohách 5 a 6 substituovanou aminoskupinu, byly účinné. Typ substituentu zde
však hrál důležitou roli. Účinné byly pouze takové látky, kde zůstala po substituci
alespoň jedna z aminoskupin ve tvaru sekundárního aminu. Těchto látek bylo šest
z celkového počtu jedenácti účinných látek. Další čtyři účinné byly látky, které jednu
nebo obě aminoskupiny na základní struktuře neměly a místo ní měly navázán chlor
či brommethyl. Jedna slabě účinná látka měla zcela zvláštní strukturu. Na hlavním
skeletu měla vázanou kyselinu benzoovou. Ta se tedy vůbec předchozím skupinám
nepodobá. Bohužel druhá taková látka v souboru nebyla, takže nemůžeme prokázat,
správnost výsledku. Pro ověření by bylo vhodné tuto látku znovu přezkoušet.
Ve skupině salicylthioamidů až překvapivě jednotně souvisí účinnost látek se sub-

stitucí základní struktury halogeny. Sloučeniny, které byly substituovány molekulou
bromu vykazovaly účinnost nejvyšší, chlorované deriváty o něco nižší a sloučeniny
bez substituovaných halogenů nejnižší. Můžeme se domnívat, že tato substituce vede
k ochraně základní struktury, neboť brom, jako nejúčinnější substituent, disponuje
největší velikostí atomu a tím pádem může molekulu účinné látky nejlépe stéricky
chránit. Mohlo by být zajímavé vytvořit i jodované deriváty této skupiny, pokud by
to bylo možné. Avšak jod by již mohl být příliš velký a naopak by mohl účinnost
snižovat, protože látka by vůbec do bakteriální buňky nepronikla.
Deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu můžeme z hlediska podrob-

nější struktury dále rozdělit na ty, které mají substituován dusík v heterocyklickém
kruhu a na ty s nesubstituovaným dusíkem. Tato substituce se ukázala být nevý-
hodná, protože všechny takto upravené látky byly neúčinné, kromě jedné (HP-12),
jež vykázala účinek pouze po 24 hodinové inkubaci v nejvyšší koncentraci na kmen
SE. Mohlo však jít o kontaminaci. Opět by bylo vhodné tuto látku znovu přezkoušet,
ale vzhledem k tomu, že se ničím významným od dalších neúčinných nevyznačuje, je
velká pravděpodobnost, že tento výsledek není správný. V podskupině látek s volným
heterocyklickým dusíkem můžeme opět pozorovat lepší výsledky u halogenovaných
derivátů. Domněnkou, proč by tomu tak mohlo být, je opět stérické chránění mole-
kuly.
Možnou příčinou účinnosti ve skupině N-(2-anilino-1-alkyl-2-oxo-ethyl)-2-hydro-

xy-benzamidů by mohl být typ substituentu vázaného na ethylový řetězec. Pokud
nebyl na uhlíku č. 1 ethylového řetězce vázán žádný substituent (AIM-118) nebo byl
vázán ethylbenzen (AIM-62, AIM-112, AIM-115, AIM-129, AIM-128 a AIM-107),
daná látka nebyla účinná vůbec. Zatímco strukturně stejná látka, která však měla
na tomto místě vázaný isopropyl (AIM-61, AIM-97 a AIM-110) nebo v případě látky
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AIM-114 methyl, účinnost projevila. Výjimkou byla látka AIM-102, která i přesto,
že substituentem byl isopropyl a účinek by se u ní dal očekávat, účinná nebyla.
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Kapitola 5

Závěr

1. Pomocí mikrodiluční bujónové metody jsme vyhodnotili antimikrobiální akti-
vitu 106 sloučenin. Ty jsme rozdělili dle chemické struktury do deseti skupin.

2. Jako celkově nejúčinnější skupina se projevila skupina salicylthioamidů. Sem
patřící látky inhibovaly růst všech bakteriálních kmenů již při velmi nízkých
koncentracích.

3. Zcela neúčinné byly dvě skupiny – anilidy pyrazinokarboxylové kyseliny a sty-
rylbenzoxazoly. Pouze nepatrně účinné byly estery pyrazinkarboxylové kyse-
liny a arylaminopyraziny.

4. Určili jsme míru rezistence bakteriálních kmenů na testované látky. Nejcitli-
vějším kmenem byl kmen Staphylococcus aureus, naopak nejčastější rezistenci
prokázal kmen Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní.

5. Graficky jsme vyjádřili závislost účinnosti chemických skupin na lišících se
bakteriálních kmenech.

6. Pro každý bakteriální kmen jsme vyhodnotili nejúčinnější látky.

7. Na základě porovnávání struktur chemických látek jsme se pokusili odhadnout
možné příčiny účinnosti či neúčinnosti.

• U derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu se jako vždy účinné projevily takové
sloučeniny, které měly na pyrazinovém kruhu v polohách 5 a 6 substitu-
ovánu aminoskupinu. Alespoň jedna z nich však musela být v podobě
sekundárního aminu.

• Ve skupině salicylthioamidů byla prokázána souvislost účinnosti s pří-
tomností halogenu v molekule. Nejlépe učinkovaly látky s navázaným
bromem.

• Pro deriváty (Z)-5-arylalkyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu byla kritériem
účinnosti přítomnost substituentu na heterocyklickém dusíku. Sloučeniny,
jež měly na tomto dusíku nějaký substituent, nebyly účinné.
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• Rozhodující ve skupině N-(2-anilino-1-alkyl-2-oxo-ethyl)-2-hydroxy-benz-
amidů byl typ alkylu vázaného na uhlíku číslo 1 ethylového řetězce. Účin-
nější byly látky s vázaným isopropylem, naopak nevhodná byla přítom-
nost ethylbenzenu.
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