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Abstrakt 
 

Autor:  Marie Márová 

Školitel: Ing. Lucie Křivčíková 

Název diplomové práce: Vyhodnocení aktivity potenciálně antibiotických látek 

pomocí mikrodiluční bujónové metody I 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Studijní obor: Farmacie 

 

Cílem naší práce bylo zhodnotit aktivitu potenciálně antibiotických látek na 8 

kmenech bakterií. Testovaly jsme celkem 42 látek, všechny byly syntetizovány 

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

 

K hodnocení jsme využili mikrodiluční bujónovou metodu. Jde 

o standardizovaný postup pro zjišťování minimální inhibiční koncentrace (MIC) 

antibiotika (ATB), a tím i kvantitativní citlivosti bakterií k ATB. Principem metody je 

vizuální odečítání a vyhodnocování nárůstu bakterií v jamkách mikrotitrační destičky. 

Jamky byly naplněny živným bujónem, antibiotickou látkou a mikrobem. Antibiotický 

efekt látky byl hodnocen pozitivně, pokud došlo v jamce k viditelné inhibici růstu 

mikroba. 

 

Testovali jsme deriváty sulfonamidů a salicylanilidů. Látky jsme rozdělili podle 

struktury do 13 skupin. Nejvyšší účinek jsme zaznamenali u derivátů N-fenyl-

2-hydroxybenzamidu, benzoové kyseliny, furan-2-karboxylové kyseliny a akrylové 

kyseliny. Téměř neúčinná byla skupina derivátů N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-

2-yl)-2-hydroxybenzamidu. 

 

Na základě výsledků jsme označili jako nejcitlivější kmeny Staphylococcus 

aureus a Staphylococcus aureus methicilin rezistentní. Nejméně citlivý byl naopak, 

častý původce nosokomiálních nákaz, kmen Pseudomonas aeruginosa. 
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Abstract 
 

Author: Marie Márová 

Supervisor: Ing. Lucie Křivčíková 

Title of diploma thesis: Evaluation of activity of potentional antibiotic substances 

through the use of microdilution broth method I 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Study program: Pharmacy 

 

The aim of our thesis was to evaluate activity of potentially antibiotic substances 

on eight bacteria strains. We have tested 42 substances, all of them were synthesized at 

the Department of Inorganic And Organic Chemistry of Faculty of Pharmacy in Hradec 

Králové. 

 

We have used the microdilution broth method for the evaluation. It is a 

standardize procedure for finding the minimal inhibitive concentration (MIC) of 

antibiotics (ATB) and thereby the quantitative sensitivity of bacteria to ATB. The 

principle of the method is the visual readout and evaluation of bacterial growth in wells 

of microtiter plate. The wells were filled with a live broth, an antibiotic substance and a 

microbe. The antibiotic effect of the substance was evaluated positive if it came to the 

visible inhibition of microbial growth in the well. 

 

We have tested derivative of sulphonamides and salicylanilides. The substances 

were divided into 13 groups according to their structure. We have recorded the highest 

effect by derivatives N-phenyl-2-hydroxybenzamide, benzoic acid, furan-2-carboxyl 

acid and acrylic acid. The group of derivatives N-(1-phenylamine-3-methyl-1-

oxobutane-2-yl)-2-hydroxybenzamide was almost ineffective. 

 

On the basis of the results we have designated as the most sensitive strains 

Staphylococcus aureus and Staphylococcus aureus methicillin resistant. On the contrary 

the least sensitive was a frequent casual agent of nosocomial infections, the strain 

Pseudomonas aeruginosa. 
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Zkratky 
 

ATB  antibiotik/um, a 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

EC  Escherichia coli 

EF  Enterococcus faecalis 

KP ESBL Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní 

KP  Klebsiella pneumoniae 

MBC  minimální baktericidní koncentrace 

MH agar Mueller-Hintonův agar 

MH bujón Mueller-Hintonův bujón 

MIC  minimální inhibiční koncentrace 

MRSA  Staphylococcus aureus methicilin rezistentní 

PA  Pseudomonas aeruginosa 

PABA  p-aminobenzoová kyselina 

RNA  ribonukleová kyselina 

SA  Staphylococcus aureus 

SE  Staphylococcus epidermidis 
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1. Zadání diplomové práce – cíl práce 
 

V diplomové práci jsme se zabývali hodnocením účinnosti potenciálně 

antibiotických látek. Tato činnost se stává středem zájmu zejména v současnosti, kdy 

zaznamenáváme stále se zvyšující rezistenci bakterií k ATB. Časem se může stát, že 

bakterie ztratí citlivost k ATB a budou velkou hrozbou lidstva. 

Je proto potřeba objevovat nová ATB. Tohoto úkolu by se měl zhostit 

farmaceutický průmysl, který léčiva nejen vyrábí, ale i zkoumá a vyvíjí. Je důležité, aby 

farmaceutické firmy zintenzivnily svůj výzkum. Jedině tak vznikne šance, že nalezneme 

nová účinnější ATB a překonáme tím bakteriální rezistenci (www.who.cz). 

Cílem práce bylo zhodnotit aktivitu potenciálně antibiotických látek na 8 

kmenech bakterií s využitím mikrodiluční bujónové metody. Použité kmeny byly 

vybrány na základě frekvence jejich výskytu při nejčastějších onemocněních. 

Mikrodiluční bujónová metoda je standardizovaná metoda pro zjišťování MIC 

(kvantitativní citlivosti bakterií k ATB). Vyhodnocovali jsme nárůst bakterií v jamkách 

mikrotitrační destičky po inkubaci. Jamky byly naplněny živným bujónem, ATB a 

mikrobem. Látku jsme označili za účinnou, pokud došlo v jamce k viditelné inhibici 

růstu mikroba. 

Námi zjištěná účinnost látky ještě neznamená, že jsme objevili nové léčivo. 

Látka musí projít dále preklinickým a klinickým hodnocením, při kterých jsou kladeny 

vysoké nároky na její kvalitu, bezpečnost a účinnost. Teprve pak může být 

zaregistrována a zavedena na farmaceutický trh. 
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2. Teoretická část 
 

2.1 Antibiotika 

 

Látky používané k léčbě bakteriálních infekcí se kdysi rozdělovaly 

na chemoterapeutika a ATB. Chemoterapeutika jsou látky připravené chemickou 

syntézou. Jako ATB byly původně označovány přírodní produkty některých bakterií, 

plísní a vyšších organismů. V průběhu vývoje se tento rozdíl postupně stíral, většina 

klasických ATB je chemicky modifikována (semisyntetická) nebo připravována 

synteticky. Dnes se termín ATB rozšířil na všechny antimikrobiálně účinné látky, 

včetně chemoterapeutik (Julák, 2006). 

 

2.1.1 Historie 

Začátek éry ATB je spojen se jménem Alexandr Fleming. Skot Fleming v roce 

1928 pozoroval na kolonii stafylokoků účinek antimikrobiální látky, produkované 

kontaminující plísní Penicillium notatum. Tuto látku nazval penicilin. Nepodařilo se mu 

ho však získat v dostatečně stabilní formě, aby mohl být využit klinicky. Teprve 

začátkem druhé světové války Florey a Chain tento problém zvládli a spolu 

s Flemingem obdrželi v roce 1945 Nobelovu cenu za objev penicilinu (Votava, 2005). 

Antimikrobiální chemoterapie začíná až ve třicátých letech s příchodem 

sulfonamidů. Velkým impulsem pro nástup ATB byla druhá světová válka, kdy Britové 

a Američané využili Flemingův objev. Vypracovali technologii výroby a mohlo se začít 

s léčbou penicilinem. Zavedení ATB do léčebné praxe ve čtyřicátých a padesátých 

letech 20. století znamenalo obrat v terapii (Schindler, 2008). 

Vyřešením průmyslové produkce kyseliny 6-aminopenicilanové (základní 

struktura všech penicilinových ATB), dochází k širokému rozmachu semisyntetických 

penicilinů. 

Šedesátá léta se nazývají zlatou érou ATB. Postupně se objevují nové skupiny 

ATB jako např. cefalosporiny, aminoglykosidy, linkosamidy a řada dalších. Vzniká 

nové vědecké odvětví, které se zabývá hledáním dalších ATB a jejich přípravou 

ve velkém (Lochmann, 1994). 
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V současnosti máme celou řadu účinných ATB, jejichž spektrum účinku 

zahrnuje většinu bakteriálních druhů. Neexistuje však žádné univerzální ATB, které by 

svým účinkem pokrylo všechny patogenní bakterie (Buchta a kol., 2002). 

 

2.1.2 Mechanismus účinku  (Lochmann, 1994) 

V mechanismu účinku ATB je rozhodující efekt, jímž zasahuje mechanismus 

nezbytný pro růst a množení bakteriálních buněk. Podle síly účinku rozdělujeme ATB 

na bakteriostatická (tlumící růst bakterií) a baktericidní (zabíjející bakterie). Dle 

mechanismu účinku je dělíme do pěti skupin: 

 

1) Inhibitory syntézy buněčné stěny 

Buněčná stěna bakteriální buňky se liší od stěny buněk lidských. Všechny látky, 

které stěnu poškozují, ničí a zabraňují její tvorbě, mají vysoký stupeň selektivní 

toxicity. Pro člověka je proto většina ATB málo toxických. 

Bakteriální buněčná stěna je svou skladbou složitá organela. Její významnou 

složkou je murein (mukopeptid, glykopeptid či peptidoglykan). Ten tvoří jedinou 

obrovskou makromolekulu. Vzhledem k vzájemnému propojení uvnitř makromolekuly 

(zesíťování), je murein rigidní a určuje tvar a velikost buňky. 

Enzymy, které syntetizují peptidoglykan buněčné stěny, vážou určitá ATB. Ta 

funkci enzymů ruší a bakterie s porušenou buněčnou stěnou se rozplynou (Schindler, 

2008). 

 

2) Inhibitory cytoplazmatické membrány 

Cytoplazmatická membrána je organizovaná organela, složená z lipidové 

dvojvrstvy a náhodně rozmístěných globulárních proteinů (Julák, 2006). 

Membrána tvoří osmotickou bariéru buňky. Ionty a metabolicky potřebné látky 

jsou pomocí této membrány koncentrovány uvnitř buňky. Pokud na buňku působí 

povrchově aktivní ATB, dochází ke zpětnému, nekoordinovanému uvolnění těchto látek 

do prostředí. Poškození cytoplazmatické membrány proto vyvolává ireversibilní 

baktericidní účinek. 
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3) Inhibitory syntézy bílkovin 

Řada ATB zasahuje do různých fází proteosyntézy bakteriální buňky. 

Mechanismus proteosyntézy začíná transkripcí jedné části dvojšroubovice DNA 

do formy mRNA. Tento přepis se uskutečňuje pomocí RNA-polymerázy. Pak následuje 

translace mRNA do peptidového řetězce. Translace probíhá v několika fázích. Na jeden 

konec molekuly mRNA se připojí ribozom a putuje podél ní na konec druhý. Přitom 

sbírá aminokyseliny a řadí je do peptidového řetězce. Jakmile je peptidový řetězec 

kompletní, uvolní se z vazby ribozom a mRNA. 

 

4) Inhibitory syntézy nukleových kyselin 

Některá ATB mohou narušovat syntézu nukleových kyselin, a to v různých 

fázích jejich výstavby. Tento efekt probíhá podobně jak u bakterií, tak u vyšších 

organismů. Tato ATB mají proto poměrně značný stupeň toxicity. 

Mechanismem působení je inhibice syntézy purinových a pyrimidinových 

nukleotidů, zábrana templátové funkce DNA nebo interference s polymerázami 

účastnícími se replikace a transkripce DNA (Julák, 2006). 

 

5) Inhibitory metabolismu kyseliny listové (antimetabolity) 

Bakterie se liší od savčích buněk tím, že neumějí z okolí přijímat kyselinu 

listovou a musejí ji syntetizovat. Syntézu narušují zejména sulfonamidy a trimethoprim. 

Sulfonamidy kompetitivně blokují konverzi pteridinu a p-aminobenzoové 

kyseliny (PABA) na kyselinu dihydrolistovou. Trimethoprim se váže pevně 

na dihydrofolátreduktázu, čímž inhibuje syntézu tetrahydrolistové kyseliny (Julák, 

2006). 

PABA tvoří nezbytnou součást důležitého koenzymu, kyseliny tetrahydrolistové, 

potřebného k syntéze nukleových kyselin. Sulfonamidy vytěsňují životně důležitou 

PABA, s níž mají strukturní podobnost. Jsou to tedy kompetitivní inhibitory PABA. 
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2.1.3 Cílená antibiotická terapie 

Cílená antibiotická terapie se provádí na základě přesné bakteriologické 

diagnózy infekčního agens. Dále se podle testu citlivosti určí nejvhodnější a 

nejúčinnější ATB potřebné k léčbě. 

 

1) Bakteriologická diagnóza vzorku 

Většina pracovišť lékařské mikrobiologie slouží jako diagnostické laboratoře, 

zajišťující mikrobiologické vyšetření zaslaného vzorku. Po laboratoři se vyžaduje, aby 

ve vzorku prokázala původce infekce. To lze provést přímými nebo nepřímými 

metodami (Votava, 2005). 

Přímý průkaz infekčního agens spočívá v nálezu mikroba ve vyšetřovaném 

vzorku a zjištění jeho citlivost k ATB. Nepřímý průkaz (sérologický) je založen 

na průkazu specifických protilátek, které mikrob v organismu zanechal (Ryšková, 

2008). 

 

2) Volba ATB 

Lékař ordinuje ATB nejčastěji podle moderních poznatků mikrobiologie a podle 

vlastností jednotlivých ATB. Tento postup se nazývá empirický. Je vhodný u běžných 

infekčních onemocnění, kdy lékař s velkou pravděpodobností předpokládá konkrétní 

infekční agens a jeho citlivost k předepsanému ATB. 

Cílená antibiotická terapie je podložena bakteriologickou diagnózou s testem 

citlivosti. Terapeutické výsledky jsou výrazně lepší než při empirii. Cílená terapie 

navazuje na empirii, kterou provádíme tak dlouho, dokud nemáme k dispozici 

bakteriologický nález s testem citlivosti (Lochmann, 1994). 

Nejúčinnější formou antimikrobiální terapie je terapie racionální. Základem je 

určení infekčního agens, stanovení MIC, případně i minimální baktericidní koncentrace 

(MBC). Dále se předpokládá určení koncentrace ATB v tělních tekutinách, určení 

distribučních prostorů, rozsahu vazby ATB na proteiny, systému pro vylučování, atd. 

Tato terapie je pracovním cílem antibiotických středisek, jež zajišťují účelné používání 

ATB (Lochmann, 1994; Votava, 2003). 

Součástí zásad racionální terapie jsou administrativní opatření, rozdělující ATB 

na volná a vázaná. Volná ATB může předepsat každý lékař. Předpis vázaných ATB je 
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vázán na souhlas antibiotického střediska, které jejich používání koordinuje (Julák, 

2006). 

 

3) Antibiotická politika 

Racionální antibiotická politika vytváří podmínky pro účinné a bezpečné 

používání ATB. Její cílem je zvýšit úroveň antibiotické léčby, omezit vznik a šíření 

rezistence bakterií a zachovat co nejdelší účinnost ATB. K zajištění účelného používání 

ATB v daném zdravotnickém zařízení a jeho regionu se zřizují antibiotická střediska 

(Lochmann, 1994). 

Antibiotická střediska jsou specializované laboratoře mikrobiologických 

pracovišť. Jejich činnost je mnohostranná. Provádějí speciální bakteriologická 

vyšetření, sbírají údaje o rezistenci k ATB, vydávají přehledy rezistence a řídí 

racionální antibiotickou terapii ve svém regionu. Dále spolupracují s lékaři 

na odděleních i v terénu, navrhují ATB do pozitivních listů, posuzují požadavky 

na předepsání vázaných ATB, atd. (Votava, 2005). 

 

2.2 Přehled antibiotik (Lincová a Farghali, 2007) 

 

ATB rozdělujeme nejčastěji podle chemické struktury, které odpovídá řada 

společných vlastností. Jde zejména o mechanismus působení, rezistenci, spektrum 

účinku a nežádoucí účinky (Votava, 2005). 

Rozlišujeme hlavní skupiny ATB: peniciliny, cefalosporiny, novější 

β-laktamová ATB, amfenikoly, tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, aminoglykosidy, 

glykopeptidy, ostatní ATB, sulfonamidy, chinolony, imidazoly a ostatní 

chemoterapeutika. 
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2.2.1 β-laktamová ATB 

Řadíme mezi ně peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy a karbapenemy. 

Všechny tyto skupiny obsahují β-laktamový kruh. Jde o čtyřčlennou strukturu, 

skládající se ze tří atomů uhlíku a jednoho atomu dusíku (Obr. 1). β-laktamy se 

navzájem liší složením dalšího kruhu připojeného na β-laktamový kruh. U penicilinů 

jde například o pětičlenný kruh s atomem síry, u cefalosporinů o obdobný kruh 

šestičlenný (Votava, 2005). 

 

Obrázek 1 Strukturní vzorec β-laktamového kruhu 
 

Mechanismus účinku zahrnuje kroky, vedoucí k inhibici syntézy buněčné stěny. 

β-laktamy se vážou na enzymy, PBP (penicillin-binding proteins), které se účastní 

tvorby peptidoglykanu. Dojde k blokádě transpeptidačních reakcí, a tím k zábraně 

zpevnění peptidoglykanu příčnými vazbami. To způsobí inhibici syntézy buněčné stěny. 

Stěna bakteriálních buněk obsahuje i další enzymy, které obměňují peptidoglykan. 

β-laktamy je aktivují a působí tak lýzu a smrt buňky (Votava, 2005). 

 

PENICILINY 

Po chemické stránce jsou peniciliny odvozeny od 6-aminopenicilanové kyseliny 

(Obr. 2). Ta se připravuje biotechnologicky využitím produkčních kmenů Penicillium 

chrysogenum (Buchta a kol., 2002). 

 

Obrázek 2 Strukturní vzorec kyseliny 6-aminopenicilanové 
 

Antimikrobiální spektrum základních penicilinů je úzké, zahrnuje grampozitivní 

mikroby. Naproti tomu širokospektré peniciliny jsou účinné i vůči gramnegativním 

mikrobům. Všechny peniciliny mají rychlý baktericidní účinek. 

Peniciliny mají zanedbatelnou toxicitu a málo vedlejších účinků. Z nich je 

nejvýznamnější alergická reakce, která se může podobat až anafylaktickému šoku 

(Julák, 2006). 
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ZÁKLADNÍ (PŘIROZENÉ) PENICILINY 

Mezi základní peniciliny patří benzylpenicilin (penicilin G), 

phenoxymethylpenicilin (penicilin V), penamecilin – acidostabilní derivát 

benzylpenicilinu. Dále sem řadíme peniciliny stabilní vůči stafylokokové penicilináze: 

oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin, flucloxacilin. 

Dělíme je na acidolabilní a acidostabilní. První z nich jsou rozkládány žaludeční 

kyselinou a podávají se pouze injekčně např. benzylpenicilin. Pro perorální podání je 

vhodný acidostabilní phenoxymethylpenicilin (Julák, 2006). 

 

ŠIROKOSPEKTRÉ PENICILINY 

Jde o semisyntetické peniciliny, které mají širší antimikrobiální spektrum. 

Dělíme je do 3 skupin: 

Aminopeniciliny – ampicilin, amoxicilin 

Karboxypeniciliny – ticarcilin 

Acylureidopeniciliny – piperacilin 

 

KOMBINOVANÉ S INHIBITORY β-LAKTAMÁZ 

K omezení antimikrobiální účinnosti širokospektrých penicilinových ATB 

přispěla zvýšená tvorba β-laktamáz. Rostoucí klinický význam patogenů produkujících 

β-laktamázy vedl k používání těchto ATB v kombinaci s inhibitory β-laktamáz. 

Těmito inhibitory jsou kyselina klavulanová, sulbaktam a tazobaktam. Obsahují 

β-laktamový kruh, jejich antimikrobiální účinnost je však nepatrná. Vážou se nevratně 

s β-laktamázami a ATB může nerušeně působit (Votava, 2005). 
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CEFALOSPORINY 

Základ tvoří kyselina 7-aminocefalosporanová (Obr. 3), jež byla izolována 

z plísně rodu Cephalosporium. Cefalosporiny jsou dnes připravovány většinou 

semisynteticky (Buchta a kol., 2002). 

 

Obrázek 3 Strukturní vzorec kyseliny 7-aminocefalosporanové 
 

Rozsáhlá skupina cefalosporinů se rozděluje do čtyř generací. Kritériem 

rozdělení je uvedení do klinické praxe a vlastnosti jednotlivých látek (Tab. 1). 

 

Tabulka 1 Dělení cefalosporinů 

1. generace cefazolin, cefalotin, cefapirin, cefalexin, cefadroxil 

2. generace cefuroxim, cefamandol, cefaclor, cefprozil, cefpodoxim 

3. generace cefotaxim, ceftriaxon, cefmenoxim, ceftazidim, cefoperazon,cefsulodin, 
cefodizim, cefixim, ceftibuten, cefetamet 

4. generace cefpirom, cefepim 

 

Jsou to širokospektrá ATB s možností parenterální a perorální aplikace Od první 

do čtvrté generace stoupá účinnost vůči gramnegativním bakteriím, účinnost 

ke grampozitivním se však zhoršuje. Projevují rychle nastupující baktericidní účinek 

(Votava, 2005). 

Cefalosporiny mají dobrý bezpečnostní profil a jsou málo toxické. Mezi 

nejčastějšími nežádoucími účinky patří kožní alergické projevy, bolesti kloubů, léková 

horečka a eozinofilie. Existuje u nich riziko výskytu anafylaktického šoku. 

 

NOVĚJŠÍ β-LAKTAMOVÁ ATB 

Do této skupiny řadíme monobaktamy a karbapenemy. Základní chemickou 

strukturu tvoří opět β-laktamový kruh. Mechanismus účinku je stejný jako u ostatních 

β-laktamů. 
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MONOBAKTAMY 

Jediným zástupcem využívaným v klinické praxi je aztreonam. Prokazuje silný 

účinek vůči gramnegativním mikrobům. Svým antimikrobiálním spektrem může 

nahradit aminoglykosidy, které jsou poměrně toxické (Votava, 2005). 

 

KARBAPENEMY 

Patří mezi ně imipenem, meropenem a ertapenem. Antimikrobiální spektrum je 

ze všech β-laktamů nejširší. Zahrnuje většinu aerobních a anaerobních grampozitivních 

i gramnegativních bakterií. 

 

2.2.2 AMFENIKOLY 

Jediným v současnosti užívaným ATB této skupiny je chloramfenikol. Původně 

byl izolován ze Streptomyces venezuelae, dnes se připravuje syntetickou cestou. 

Struktura je velmi jednoduchá. Molekula obsahuje dva atomy chloru a 

nitrobenzenové jádro (Obr. 4) (Votava, 2005). 

 

Obrázek 4 Strukturní vzorec chloramfenikolu 
 

Chloramfenikol má vysokou afinitu k podjednotce bakteriálního ribozomu a 

inhibuje tak proteosyntézu. 

Spektrum účinu je široké. Působí na aerobní a anaerobní grampozitivní i 

gramnegativní mikroby, včetně mykoplazmat, rickettsií a chlamydií. Vykazuje 

bakteriostatický účinek (Votava, 2005). 

Hlavním nežádoucím účinkem je přechodný útlum kostní dřeně při vysokých 

dávkách. Dále snižuje funkci ledvin a jater u nezralých novorozenců. Je považován 

za účinné, ale málo bezpečné ATB. Nepatří proto mezi ATB první volby. 
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2.2.3 TETRACYKLINY 

Dnes se používají v praxi už jen dvě látky, a to doxycyklin a minocyklin. Obě se 

vyrábějí semisynteticky. 

Základ molekuly tvoří čtyři šestičlenné lineárně kondenzované cykly (Obr. 5). 

Název tetracyklinů vznikl tedy podle jejich chemické struktury (Hartl a kol., 2008). 

 

Obrázek 5 Základní struktura tetracyklinů 
 

Mechanismus účinku spočívá v inhibici proteosyntézy. Tetracykliny brání vazbě 

komplexu aminoacyl-tRNA na příslušné místo ribozomu a dochází k inhibici tvorby 

bílkovin (Votava, 2005). 

Jsou to širokospektrá bakteriostatická ATB. Působí na grampozitivní i 

gramnegativní bakterie, mykoplazmata, chlamydie a spirochety. 

Nežádoucí účinky zásadně ovlivnily jejich používání. Ukládají se do kostní 

dřeně, interferují s růstem kostí, poškozují a zbarvují sklovinu. Dále se vyskytuje 

fototoxicita a trávicí obtíže. Užívají se nalačno, protože tvoří komplexy s kationty 

z potravy či některými léčivy (antacida). 

 

2.2.4 MAKROLIDY 

Z chemického hlediska jde o makrocyklické laktony. Molekula obsahuje velký 

kruh (14 – 16členný), na němž jsou vázány méně obvyklé cukry (nejčastěji dva). 

Nejstarší z nich – erythromycin byl izolován z aktinomycety Streptomyces erythreus 

(Votava, 2005). 

Mechanismus účinku spočívá v inhibici proteosyntézy. Makrolidy se vážou 

na podjednotku bakteriálního ribozomu. 

Jde o bakteriostatická ATB se středně širokým spektrem účinku. 

Antimikrobiální spektrum zahrnuje grampozitivní i gramnegativní bakterie, většinu 

anaerobů, intracelulární patogeny (mykoplazmata, chlamydie) a spirochety 

Z nežádoucích účinků jsou nejvýznamnější špatná gastrointestinální tolerance 

(starší makrolidy) a interakce na cytochromu P450. Makrolidy se metabolizují v játrech 
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v mikrosomálním systému s cytochromem P450 (izoforma CYP3A4). Inhibují 

metabolismus dalších látek na tomto cytochromu a dochází tak k interakcím. 

 

JEDNOTLIVÉ MAKROLIDY 

Patří sem erythromycin, spiramycin, josamycin, roxithromycin, clarithromycin a 

dirithromycin. 

 

AZALIDY 

Azithromycin je makrolidové ATB, které se  řadí mezi azalidy. Nehrozí u něj 

interakce jako u klasických makrolidů, což je jeho velká výhoda. 

 

NOVÁ MAKROLIDOVÁ ATB 

Protože se stále zvyšuje rezistence stafylokoků a streptokoků vůči ATB, vyvíjejí 

se i nová ATB na bázi makrolidů. Jde konkrétně o streptograminy (streptogramin A 

(dalfopristin), streptogramin B (quinupristin)), ketolidy (telithromycin) a oxazolidinony 

(linezolid). 

 

2.2.5 LINKOSAMIDY 

Řadí se sem starší lincomycin, který byl ve svých indikacích vytlačen novějším 

clindamycinem. 

Mají zvláštní strukturu odvozenou od aminokyseliny prolinu, substituovaného 

amidy a aminocukrem – thiolinkosaminem. Tato struktura byla původně izolována 

z kmene Streptomyces lincolnensis (Votava, 2005). 

Mechanismem účinku je inhibice proteosyntézy. Linkosamidy se vážou 

na bakteriální ribozomální podjednotku. 

Účinkují na grampozitivní bakterie (kromě enterokoků), rezistentní stafylokoky, 

anaerobní bakterie a některé prvoky. Působí bakteriostaticky až baktericidně (Hartl a 

kol., 2008). 

Jsou málo toxické. Používají se jako alternativa při hypersenzitivitě na peniciliny 

a jiná β-laktamová ATB. Nejde tedy o ATB první volby. 
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2.2.6 AMINOGLYKOSIDY 

Původně byly izolovány z vláknitých grampozitivních půdních bakterií –

aktinomycet rodu Streptomyces. Nevstřebávají se ze střeva, podávají se proto 

parenterálně. Široce se používají v nemocnicích. 

Chemicky jsou to oligosacharidy (nejčastěji trisacharidy), tvořené neobvyklými 

aminosacharidy. Základem je aminocyklitolový kruh, substituovaný aminoskupinami. 

K tomuto kruhu jsou glykosidickými vazbami připojeny další dva aminocukry (Votava, 

2005). 

Mechanismus účinku spočívá ve vazbě na podjednotku ribozomu. Dojde 

k zablokování vazby aminoacyl-tRNA na příslušné místo ribozomu a k inhibici 

proteosyntézy. 

Antimikrobiální spektrum zahruje zejména gramnegativní mikroby, anaeroby 

jsou vůči aminoglykosidům rezistentní. Prokazují rychlý baktericidní účinek. 

Časté jsou nežádoucí účinky. Jedná se především o nefrotoxicitu, ototoxicitu a 

neurotoxicitu. Toxicita souvisí s koncentracemi ATB v plazmě, je proto potřeba 

sledovat jejich hladinu v krvi (Votava, 2005). 

Zástupci jsou streptomycin, kanamycin, gentamicin, sisomicin, tobramycin, 

netilmicin, amikacin a isepamicin. 

 

2.2.7 GLYKOPEPTIDY 

Ke glykopeptidům patří dvě látky. Starší toxický vankomycin a novější méně 

toxický teicoplanin. 

Chemicky jde o heptapeptidy (polypeptidový systém) s glykosidicky navázanou 

cukernou složkou. Mají velkou molekulovou hmotnost a řadí se k heteromerním 

polypeptidům (Hartl a kol., 2008). 

Mechanismem účinku je inhibice syntézy buněčné stěny bakterií. Vážou se 

na konec peptidových řetězců a brání tak zesíťování tvořícího se peptidoglykanu 

(Votava, 2005). 

Glykopeptidy působí na grampozitivní bakterie, především rezistentní 

stafylokoky. Mají baktericidní účinek. 

Hlavními nežádoucími účinky jsou nefrotoxicita, ototoxicita a neurotoxicita. 
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2.2.8 OSTATNÍ ATB 

KYSELINA FUSIDOVÁ 

Kyselina fusidová je steroidní ATB. Působí inhibici syntézy proteinů buněčné 

stěny. Vykazuje bakteriostatický účinek, který se ve vysokých koncentracích mění 

v baktericidní. Její úzké spektrum účinku zahrnuje zejména stafylokoky, včetně 

rezistentních, korynebakterie a některé anaeroby. 

 

RIFAMPICIN 

Rifampicin je po chemického stránce makrocyklický laktam. Jde o širokospektré 

baktericidní ATB. Spektrum účinku zahrnuje stafylokoky, Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae, chlamydie, legionely a mykobakterie. Inhibují syntézu 

bakteriálních nukleových kyselin. Z nežádoucích účinků je nejvýznamnější 

hepatotoxicita a potenciace jaterního mikrosomálního cytochromu P450, což vede 

k lékovým interakcím. 

 

FOSFOMYCIN 

Fosfomycin inhibuje transferázu a potlačuje tím syntézu peptidoglykanu. Působí 

proti enterobakteriím a stafylokokům (i rezistentním). Vykazuje významnou synergii 

s cefalosporiny 3. generace, piperacilinem a aminoglykosidy. 

 

POLYMYXIN B a KOLISTIN 

Polymyxin B a kolistin (polymyxin E) patří k bazickým polypeptidům. Jde 

o velmi toxická baktericidní ATB, jež působí na gramnegativní mikroby. Jsou to 

povrchově aktivní látky, které svým mechanismem účinku poškozují cytoplazmatickou 

membránu mikrobů. 

  



24 
 

2.2.9 SULFONAMIDY 

Sulfonamidy jsou antimikrobiální chemoterapeutika, která byla prvními 

účinnými látkami v terapii bakteriálních infekcí. Jejich význam poklesl rozšířením 

novějších ATB (Hartl a kol., 2008). 

Základem sulfonamidů je 4-aminobenzensulfonamidové seskupení (Obr. 6). Jde 

o sirná analoga PABA a označují se jako antimetabolity (Julák, 2006). 

 

Obrázek 6 Základní struktura sulfonamidů 
 

Mechanismus účinku spočívá v kompetitivní inhibici metabolismu bakteriální 

buňky. Sulfonamidy jsou analoga PABA, se kterou soutěží o enzym 

dihydropteroátsyntetázu. Tím brání syntéze kyseliny listové, protože se vytvářejí její 

nefunkční analoga. 

Z grampozitivních mikrobů působí na streptokoky, stafylokoky, klostridia a 

nokardie. U gramnegativních zahrnuje spektrum účinku legionely, chlamydie, 

escherichie, klebsiely, protey a hemofily. Sulfonamidy působí bakteriostaticky (Votava, 

2005). 

K nežádoucím účinkům patří kožní projevy, suprese kostní dřeně a riziko 

krystalizace v močových cestách. 

 

JEDNOTLIVÉ SULFONAMIDY 

Mezi dosud užívané patří sulfisoxazol, sulfathiazol, sulfamethoxazol a 

sulfasalazin. 

 

KOMBINACE 

Jako fixní kombinace se užívá sulfamethoxazol s trimethoprimem (tzv. 

co-trimoxazol) v poměru 5:1. V kombinaci inhibují dva stupně metabolismu kyseliny 

listové. Mají synergický antimikrobiální účinek na řadu grampozitivních a 

gramnegativních mikrobů a snižují riziko vzniku rezistentních kmenů. Zatímco každá 

ze složek má bakteriostatický účinek, jejich kombinace je baktericidní. 
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2.2.10 CHINOLONY 

Jde o rozsáhlou skupinu antimikrobiálních chemoterapeutik. V současnosti je 

tvoří malá skupina nefluorovaných chinolonů, kterou vytlačují novější fluorochinolony. 

Chemicky jsou to 4-chinolony s různými substitucemi, které upravují jejich 

spektrum účinku (Obr. 7). 

 

Obrázek 7 Základní struktura fluorochinolonů 
 

Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy bakteriálních nukleových 

kyselin. Při replikaci inhibují dvě topoizomerázy, a to topoizomerázu IV a 

DNA-gyrázu. 

Mají široké spektrum účinku a působí baktericidně. Podle struktury, šíře spektra 

a farmakokinetických vlastností je dělíme do čtyř generací (Tab. 2). Novější generace 

kompenzují nedostatky generací starších. 1. generace působí na gramnegativní střevní 

tyčky, 2. generace vykazuje vyšší aktivitu a širší antibakteriální spektrum, 3. generace 

rozšiřuje účinek na kmen Streptococcus pneumoniae a 4. generace se vyznačuje 

zesílenou aktivitou na grampozitivní koky a některé anaeroby. 

Nejčastější nežádoucí účinky jsou gastrointestinální obtíže, poruchy centrálního 

nervového systému a kožní alergie. Užívají se nalačno, protože tvoří komplexy 

s kationty z potravy či některými léčivy (antacida). 

 

Tabulka 2 Dělení chinolonů 

1. generace nefluorované chinoliny – kyselina nalidixová, oxolinová, 
pipemidová, cinoxacin,… 

2. generace norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin,… 

3. generace gatifloxacin, pazufloxacin, sparfloxacin, tosufloxacin,… 

4. generace moxifloxacin, gemifloxacin, trovafloxacin, sitafloxacin, alatrofloxacin,… 
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2.2.11 IMIDAZOLY 

Jde o skupinu chemoterapeutik, do které řadíme metronidazol, ornidazol a 

tinidazol. Jsou to různě substituované deriváty 5-nitroimidazolu (Obr. 8). 

 

Obrázek 8 Struktura imidazolů 
 

Mechanismus účinků spočívá v inhibici replikace mikrobiální DNA. 

Mají baktericidní účinek a úzké antimikrobiální spektrum. To zahrnuje obligátně 

anaerobní mikroorganismy a některá protozoa (Hartl a kol., 2008). 

 

2.2.12 OSTATNÍ CHEMOTERAPEUTIKA 

NITROFURANTOIN 

Nitrofurantoin je syntetická látka. Potlačuje proteosyntézu blokací translace. Jde 

o bakteriostatické chemoterapeutikum se širokým spektrem účinku. To zahrnuje 

stafylokoky, streptokoky, enterokoky, escherichie a klebsiely (Votava, 2005). 

 

TRIMETHOPRIM 

Trimethoprim je chemoterapeutikum, které se využívá samostatně i v kombinaci. 

Jde o derivát 2,4-diaminopyrimidinu (Obr. 9). Mechanismus účinku spočívá v inhibici 

metabolismu kyseliny listové vazbou na dihydrofolátreduktázu. Spektrum účinku 

zahrnuje většinu grampozitivních koků a gramnegativních tyček. Dobrou citlivost 

projevují gramnegativní tyčky Escherichia coli, Klebsiella sp. a Enterobacter sp.. 

 

Obrázek 9 Strukturní vzorec trimethoprimu 
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2.3 Rezistence 

 

Bakteriální rezistence je schopnost bakterií přežít účinek inhibiční koncentrace 

ATB. Pokud jsou bakterie odolné k více ATB, jedná se o multirezistenci, nebo dokonce 

polyrezistenci (Lochmann, 1994). 

Klinicky významným jevem je rezistence k ATB podobné chemické struktury – 

zkřížená rezistence. Ještě závažnější je sdružená rezistence, kdy je mikrob odolný 

k ATB různé chemické struktury (Buchta a kol., 2002). 

Stav rezistence je přirozeně předmětem zájmu. Antibiotická střediska 

zdravotnických zařízení zpracovávají přehledy rezistence pro své regiony a snaží se 

o racionální terapii (Votava, 2005). 

Rezistence k ATB je dvojího typu, přirozená a získaná. 

 

Přirozená (primární) rezistence 

Jde o přirozenou odolnost mikrobiálních druhů, které stojí mimo spektrum 

účinku daného ATB. Přirozená rezistence vyplývá z uspořádání a funkce bakteriální 

buňky. Tato buňka např. nemá transportní systém pro ATB, nemá cílovou strukturu 

nebo její buněčná stěna nevpustí ATB dovnitř (Schindler, 2008). 

 

Získaná (sekundární) rezistence 

Získaná rezistence činí daleko závažnější problém. Původně citlivá bakteriální 

populace se během léčby stane vůči ATB rezistentní. Vzniká při dlouhodobé a 

nekontrolované léčbě ATB nebo při nevhodné profylaxi ATB (Lochmann, 1994). 

 

2.3.1 Podstata vzniku rezistence 

Rezistence k ATB vzniká fenotypickou adaptací a genetickými změnami. Šíření 

rezistence mezi bakteriemi je snadné díky jejich výskytu v populacích, rychlému 

množení, vysoké rychlosti mutací, schopnosti přenášet plazmidy a části chromozomu 

(Schindler, 2008). 
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FENOTYPICKÁ ADAPTACE 

Fenotypickou adaptaci chápeme jako přizpůsobení bakterií na změněné 

metabolické pochody. Pravděpodobně jde o potlačení některých represoricky 

působících genů s následným uvolněním nových metabolických pochodů. Jsou to 

změny částečné a přechodné, na vzniku rezistence mají malý podíl (Lochmann, 1994). 

 

GENETICKÉ ZMĚNY 

Genetické změny jsou hlavní příčinou vzniku rezistence. Mohou mít 

chromozomální nebo extrachromozomální původ. 

 

Chromozomální (mutačně-selekční) rezistence 

Vzniká spontánní mutací genu, jenž je zodpovědný za citlivost buňky k ATB. 

Má trvalý charakter a přenáší se buněčným dělením na dceřinné buňky (Lochmann, 

1994). 

Na této rezistenci se účastní též tzv. spící transpozony, kódující geny rezistence. 

Tyto geny existují v genomu, neuplatňují se a nejsou exprimovány. Mutace v jejich 

regulační oblasti je může aktivovat a buňka se tak stane rezistentní (Ivicz, 2011). 

 

Extrachromozomální (plazmidová-přenosná-infekční) rezistence 

Geny rezistence jsou lokalizovány extrachromozomálně v R plazmidech. 

Plazmid je malá kruhová molekula DNA schopná replikace. Při konjugaci dochází 

k výměně R plazmidu mezi dvěma bakteriálními buňkami. Rezistence tak vzniká 

převzetím R plazmidu od rezistentní buňky (Stone, 1975). 

Explozivní růst rezistence však naznačuje, že existuje ještě jiný mechanismus 

šíření genů rezistence. Tím je transpozice genů s možností, že základními stavebními 

kameny R plazmidů jsou genetické jednotky zvané transpozony (Lochmann, 1994). 

Transpozony jsou tvořeny jedním vláknem DNA. Volně se pohybují a integrují 

do nejrůznějších míst bakteriálního genomu. Kódují geny rezistence k ATB a přenáší ji 

na další molekuly DNA. Pojem transpozice znamená mechanismus šíření genů 

rezistence proti ATB. V současné době jsou nalezeny transpozony vůči všem ATB 

(Roberts and Mullany, 2009; Lupski, 1987). 
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2.3.2 Mechanismy vzniku rezistence 

Mezi základní mechanismy vzniku rezistence patří následující čtyři: 

1) Změna cílové struktury 

2) Zhoršení průniku do buňky 

3) Aktivní vyčerpání z buňky 

4) Produkce inaktivačních enzymů 

Nejčastějším mechanismem rezistence je produkce inaktivačních enzymů. 

Rezistentní kmeny produkují enzymy, které inaktivují ATB. K nejvíce prostudovaným 

enzymům patří β-laktamázy. Jde o enzymy zodpovědné za rezistenci vůči 

β-laktamovým ATB. Vyvolávají hydrolýzu β-laktamového kruhu (Votava, 2005) 

 

2.4 Metody stanovení citlivosti bakterií k antibiotiku 

 

2.4.1 Difuzní testy 

Při těchto testech difunduje kontinuálně ATB z nosiče do agarové půdy a 

dochází k jeho styku s mikroorganismy. Difuzní koncentrace ATB se směrem 

do periferie snižuje. Při inkubaci dorostou bakterie ke koncentraci, při níž dochází 

k inhibici jejich růstu. To se projeví vznikem inhibiční zóny v okolí ATB (Lochmann, 

1994). 

 

KVALITATIVNÍ DISKOVÝ DIFUZNÍ TEST 

V klinické praxi je to nejrozšířenější a nejjednodušší test. Za standardizovaných 

podmínek poskytuje velmi cenné údaje o citlivosti či rezistenci kmene (Lochmann, 

1994). 

Na agar naočkovaný bakteriálním kmenem se asepticky přiloží disk, jenž slouží 

jako zdroj ATB. Během inkubace dochází k postupnému uvolňování ATB radiálně 

do okolí disku a jeho kontaktu s bakteriálním kmenem. Je-li kmen citlivý, vzniká kolem 

disku inhibiční zóna růstu (Jílek a kol, 2002). 

Po inkubaci se měří průměry inhibičních zón a porovnávají se s tabulkami 

hraničních hodnot pro dané ATB a standardní kmen. Pokud je zóna větší, než stanovená 
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hranice, je mikrob citlivý. Rezistentní kmeny vytvářejí zóny menší nebo žádné 

(Schindler, 2008). 

 

KVANTITATIVNÍ DIFUZNÍ TEST (E-TEST) 

Je to jednoduchá, ale nákladná metoda stanoveni MIC. Jde o kalibrovaný 

proužek nasycený ATB o klesající koncentraci, jejíž hodnoty jsou na proužku 

vyznačeny. Proužek se klade na misku naočkovanou bakteriálním kmenem. ATB 

difunduje do okolí a inhibuje růst mikroba. Výsledná inhibiční zóna má tvar kapky. 

Tam, kde její hrot protíná okraj proužku, se odečte hodnota MIC (Jílek a kol., 2002). 

Test se provádí za standardizovaných podmínek. V praxi se dává přednost spíše 

kvantitativním testům dilučním (Lochmann, 1994). 

 

2.4.2 Diluční testy (Lochmann, 1994) 

Diluční testy lze provádět v prostředí tekutém (bujón) i tuhém (agar). Slouží 

ke kvantitativnímu stanovení citlivosti bakterií, tudíž ke stanovení MIC daného ATB. 

ATB je v odstupňované koncentraci přidáno do série vhodných tekutých či 

tuhých půd. Dále se přidá standardní inokulum testovaného kmene. Testování se 

provádí podle druhu média v různých nádobkách. Nejčastěji se používá Petriho miska, 

zkumavka a mikrotitrační destička. Po inkubaci se zjišťuje nejnižší koncentrace ATB, 

při níž došlo k inhibici viditelného růstu kolonie. Tato hodnota udává MIC daného ATB 

vůči testovanému kmeni. Čím je MIC vyšší, tím je mikrob odolnější. 

Založením subkultur z nádobek bez viditelného růstu zjistíme nejnižší 

koncentraci ATB, která nedovolila přežít ani jedné buňce z inokula. Tato hodnota 

vyjadřuje minimální baktericidní koncentraci (MBC). 
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2.5 Bakterie 

 

Bakterie jsou jednobuněčné organismy. Od rostlinných a živočišných buněk se 

liší svou velikostí, jež dosahuje zhruba 0,3 až 25 µm. Jsou pozorovatelné pouze 

pod mikroskopem. 

Základní tvary bakterií jsou kulovité – koky, tyčky a dlouhé vláknité formy. 

Koky se mohou spojovat do různých řetízků (streptokoky) a shluků (stafylokoky) 

(Julák, 2006). 

Člověk je od narození obklopen mikroorganismy. Nosí v sobě velké množství 

mikrobů, s nimiž žije ve vzájemně prospěšném vztahu. Na povrchu těla a sliznicích 

tvoří mikroorganismy společenství tzv. bakteriální flóru (Ryšková, 2008). 

Rozeznáváme aerobní a anaerobní mikroorganismy. Aerobní vyžadují ke svému 

růstu kyslík, anaerobní rostou v jeho nepřítomnosti a je pro ně toxický. Většina bakterií 

patří k fakultativním anaerobům. Kyslík k růstu nepotřebují, je-li však přítomen rostou 

lépe (Votava, 2005). 

Bakterie osidlují povrch těla a sliznice. Z testovaných kmenů jde zejména 

o Escherichia coli, jež je součástí střevní flóry. V trávicím traktu působí stimulačně 

na proliferaci lymfatické tkáně. Produkuje navíc vitamin K a vitamin B12. Střevní flóru 

tvoří dále Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, v tlustém střevě můžeme najít 

i Pseudomonas aeruginosa (Schindler, 2008). 

Staphylococcus epidermidis je též běžnou součástí fyziologické flóry. Najdeme 

ho především na kůži a v horních cestách dýchacích. Staphylococcus aureus se 

vyskytuje často na kůži a sliznicích zdravých osob (Votava, 2003). 

 

2.5.1 Struktura bakteriální buňky 

Genetická informace bakterií je vázána v jádře, které není ohraničeno 

membránou a neobsahuje jadérko. Tím se liší od buněk živočichů. Buňka se správným 

jádrem se označuje jako eukaryotní, zatímco buňky bakterií jako prokaryotní. Funkci 

jádra má jediný chromozom, jenž nese geny a označuje se jako nukleoid (Schindler, 

2008). 

Cytoplazma vyplňuje vnitřní prostor bakterií. Jsou v ní rozptýleny ribozomy, 

plazmidy, zásobní granula a řada enzymů. Ohraničuje ji polopropustná 

cytoplazmatická membrána, jež působí jako osmotická bariéra a je na ní lokalizována 
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řada enzymatických aktivit. Obsahuje oxidační enzymy, cytochromy, permeázy a další 

enzymy. 

Ribozomy jsou tvořeny RNA. Uskutečňuje se na nich syntéza bakteriálních 

bílkovin. 

Plazmidy tvoří extrachromozomálně uložená kruhová DNA schopná replikace. 

Nejsou nezbytně nutné pro existenci. Zajišťují v bakteriální buňce různé vedlejší 

funkce. Jde např. o tvorbu toxinů, enzymů a rezistenci k ATB. Bakterie si mohou 

předávat plazmidy navzájem mezi sebou (Ryšková, 2008). 

Buněčná stěna je umístěna na povrchu bakterie, zevně nad cytoplazmatickou 

membránou. Udržuje tvar a mechanickou pevnost bakterie. Složení buněčné stěny 

grampozitivních a gramnegativních bakterií se liší. Grampozitivní bakterie mají 

buněčnou stěnu jednodušší. Její hlavní silnou vrstvu tvoří peptidoglykan (murein), který 

je u četných druhů obklopen vrstvou teichoové kyseliny, u některých též vrstvou 

polysacharidů. U gramnegativních bakterií je stěna komplexnější. Tvoří ji tenká vrstva 

peptidoglykanu (murein), jež je obklopena vrstvami lipoproteinů a lipopolysacharidů 

(Lochmann, 1994). 

Pouzdro obklopuje bakterii zevně. Je tvořeno polysacharidy a je přítomno jen 

u některých bakterií. Působí proti fagocytóze, zvyšuje tedy odolnost bakterií a má vliv 

na virulenci. 

Fimbrie  jsou jemné brvy, které pokrývají povrch bakterií. Jde o krátká 

proteinová vlákna potřebná pro přilnutí a následný průnik do sliznic. 

Bičíky představují orgány pohybu. Jsou to tenká vlákna tvořená kontraktilními 

bílkovinami (Ryšková, 2008). 

 

2.6 Testované kmeny (Votava, 2003) 

 

2.6.1 Rod Staphylococcus 

Jsou to grampozitivní koky o průměru kolem 1 µm. Bývají uspořádané 

jednotlivě, v párech, tetrádách, v krátkých řetízcích a zejména ve shlucích tvaru hroznů 

(hrozen – řecky staphylé). 

Jde o nesporulující, nepohyblivé, kultivačně nenáročné, neopouzdřené, většinou 

fakultativně anaerobní koky. Podle produkce koagulázy je dělíme 

na koaguláza-pozitivní (S. aureus, S. aureus methicilin rezistentní) a 
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koaguláza-negativní (S. epidermidis) (Julák, 2006). Koaguláza je bakteriální enzym 

vyvolávající koagulaci plazmy konverzí fibrinogenu na fibrin (Vokurka a Hugo, 2008). 

 

2.6.2 Staphylococcus aureus (SA) 

Je nazýván jako „zlatý stafylokok“, protože tvoří žlutě pigmentované kolonie. 

Patří ke koaguláza-pozitivním stafylokokům. Až u třetiny lidí žije na kůži nebo 

sliznicích ve vztahu blízkém komenzalismu a nevyvolává potíže. Pokud však dojde 

k poruše přirozené odolnosti, začnou se projevovat jeho patogenní účinky. Nejčastěji 

způsobuje hnisavá onemocnění. 

Mikroskopicky se výrazně neliší od ostatních stafylokoků. Pouze v preparátech 

vidíme častěji gramlabilní koky oproti preparátům ostatních stafylokoků. 

Buňky SA nesou mnoho faktorů virulence. Lze je rozdělit na povrchové a 

extracelulární. Z povrchových jde o peptidoglykan (endotoxin), protein A (v buněčné 

stěně), pouzdro a vázanou koagulázu. 

Extracelulární faktory virulence rozdělujeme na enzymy a toxiny. Mezi enzymy 

řadíme koagulázu, katalázu, hyaluronidázu, lipázu, nukleázu, fibrinolyzin a 

penicilinázu. K toxinům patří cytolyziny (hemolyziny, leukocidin), enterotoxiny, toxin 

syndromu toxického šoku a exfoliativní toxiny (epidermolytické). 

 

2.6.3 Staphylococcus aureus methicilin rezistentní (MRSA) 

Jde o kmen SA rezistentní k polosyntetickým penicilinům. Čím dál častěji se 

MRSA usidluje v nemocnicích. 

Podstatou vzniku rezistence je přítomnost genu mecA. Ten kóduje pozměněný 

druh penicilinvázajícího proteinu PBP 2a, jenž je hlavním faktorem 

zprostředkovávajícím rezistenci k methicilinu či jinému polosyntetickému penicilinu. 

Pozměněný protein není schopen vázat penicilin a nedojde k inhibici syntézy bakteriální 

buněčné stěny (Wu, 1992). 

MRSA je rezistentní vůči všem β-laktamům, tedy penicilinům, cefalosporinům, 

karbapenemům a monobaktamům. Rezistence se vztahuje i na kombinaci s inhibitory 

β-laktamáz. 

Špatnou zprávou je, že MRSA projevuje rezistenci i k dalším ATB a je 

multirezistentní. Jedná se zejména o makrolidy, aminoglykosidy, tetracykliny, 

chloramfenikol, fluorochinolony a rifampicin. 
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2.6.4 Staphylococcus epidermidis (SE) 

Je to koaguláza-negativní stafylokok. Tvoří hlavní součást bakteriální flóry kůže 

a sliznic člověka. Může se uplatnit i jako oportunní patogen. Kolonie SE jsou 

porcelánově bílé. 

Mikroskopicky se nedá odlišit od ostatních stafylokoků. Pouze v nátěru jsou 

všechny koky stejnoměrně modře probarveny. 

Hlavními faktory virulence jsou peptidoglykan a receptor pro transferin. Jako 

adhesiny se uplatňují kapsulární polysacharid-adhesin, kyselina teichoová, povrchové 

proteiny, fibrinogenvázající protein a autolyzin E. Na tvorbě zralého biofilmu se podílí 

zejména polysacharidový intercelulární antigen, s akumulací spjatý protein, se slizem 

asociovaný antigen a extracelulární slizová substance. 

Pouze vzácně vyvolává SE infekci u normálního hostitele. Jako oportunní 

patogen k tomu potřebuje určité podmínky. Existují tři skupiny osob predisponovaných 

k infekcím vyvolaným SE. Jde o intravenózní narkomany, imunokomprovitované 

jedince a nemocné se zavedenými či implantovanými pomůckami. 

SE má schopnost adherovat na cizorodé povrchy a růst na nich v podobě 

biofilmu. Množením vzniká typický biofilm, jenž obsahuje stafylokoky obalené slizem. 

Takto odolává nejen fagocytům, ale i ATB. 

 

2.6.5 Enterococcus faecalis (EF) 

Enterokoky jsou nesporulující, odolné, z části pohyblivé, fakultativně anaerobní 

grampozitivní koky. Tvoří součást střevní flóry člověka. Jsou to původci stále častějších 

nosokomiálních infekcí. V důsledku snadného přenosu rezistence k ATB je léčba 

infekcí způsobených EF problematická (Julák, 2006). Enterokok roste v drobných 

šedobílých koloniích. 

Mikroskopicky jde o grampozitivní, oválné až lehce protáhlé koky. Jsou 

uspořádané ve dvojicích, shlucích či krátkých řetízcích. 

EF hydrolyzuje pyrrolidonyl-β-naftylamid a leucin-β-naftylamid (je tedy 

pyrrolidonylarylamidáza a leucinaminopeptidáza-pozitivní), dále hydrolyzuje eskulin. 

Hlavní antigenní strukturou je antigen D. Tvoří ho glycerol-teichoová kyselina, 

jež je vázaná na buněčnou stěnu. 

Jako faktory virulence se uplatňují různé secernované produkty (želatináza, 

substance typu feromonu) a kolonizační faktory (agregační substance, sacharidové 
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adhesiny). Enterokoky produkují bakteriociny jako např. cytolysin, jenž inhibuje růst 

jiných grampozitivních bakterií a usnadňuje enterokokům kolonizaci sliznic. 

 

2.6.6 Escherichia coli (EC) 

Rod Escherichia zahrnuje 7 druhů, z nichž je lékařsky nejvýznamnější druh EC 

(Julák, 2006). Jde o nesporulující, pohyblivou, fakultativně anaerobní gramnegativní 

tyčku. Tvoří běžnou součást střevní flóry člověka. 

Jedná se o podmíněně patogenního mikroba. Mimo střevo je patogenní vždy, 

ve střevě jen pokud nese specifické faktory virulence. Existují různé kmeny EC. 

Mikroskopicky jsou to gramnegativní tyčky, které se téměř neliší od jiných 

gramnegativních tyček. 

Z biochemického hlediska se jedná o průměrně aktivní enterobakterie. Štěpí 

glukosu a laktosu za tvorby plynu, tvoří indol a neštěpí močovinu. 

Antigenní struktura odpovídá OHK systému. O-antigeny (tělové) jsou specifické 

části polysacharidového řetězce, který je součástí lipopolysacharidu buněčné stěny. 

H-antigeny (bičíkové) tvoří polymerizovaná bílkovina – flagelin. Jsou přítomny 

u bakterií s bičíkem. K-antigeny polypeptidické (fimbriální) se účastní kolonizace 

sliznic. Existují ještě K-antigeny polysacharidové, což jsou kapsulární antigeny 

pouzdra. Mohou se uplatnit též jako faktory virulence. 

 

2.6.7 Klebsiella pneumoniae (KP) 

KP patří mezi nepohyblivé, fakultativně anaerobní gramnegativní tyčky. Tvoří 

bakteriální flóru střeva, je však adaptovaná i na život mimo něj. Kolonie jsou bíle 

pigmentované. Stává se závažným nosokomiálním patogenem a často produkuje ESBL. 

Mikroskopicky jde o typické gramnegativní tyčky se zvýšenou tendencí 

k polárnímu barvení. Při některých barveních jsou vidět jejich pouzdra. 

Klebsiely jsou biochemicky poměrně aktivní. Významná je ureázová aktivita, 

kdy štěpí močovinu na amoniak a oxid uhličitý (Vokurka a Hugo, 2008). Dále 

hydrolyzují pyrrolidonyl-β-naftylamid a jsou tedy pyrrolidonylarylamidáza-pozitivní. 

Výrazným faktorem virulence jsou antigeny pouzdra. Pouzdro napomáhá adhezi 

na epitelie a potlačuje imunitní odpověď. KP produkuje dále bakteriocin – mikrocin, 

což je bílkovinný toxin s cytotoxickým účinkem. Pomocí této látky zabíjí své blízké 

ze skupiny enterobakterií (Schindler, 2008). 
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2.6.8 Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní (KP ESBL) 

Jde o klebsielu produkující širokospektré β-laktamázy (angl. ESBL – extended 

spectrum beta lactamase). Tyto β-laktamázy odolávají i ATB chráněným inhibitory 

β-laktamáz např. kyselinou klavulanovou nebo sulbaktamem. KP ESBL bývá 

polyrezistentní, odolná vůči dezinfekčním prostředkům a antiseptikům. Řadíme ji 

k závažným nosokomiálním patogenům (Seid and Asrat, 2005). 

 

2.6.9 Pseudomonas aeruginosa (PA) 

PA patří mezi nefermentující, nesporulující, aerobní gramnegativní tyčky. Je to 

častý původce nosokomiálních nákaz a vykazuje vysoký stupeň rezistence k ATB. 

Kolonie tvoří řadu pigmentů, nejčastěji modrozelený pyocyanin a žlutozelený 

fluorescein. Mladé kolonie voní po ovoci nebo květech jasmínu, starší páchnou 

po amoniaku. 

Mikroskopicky jde o gramnegativní tyčky. Občas mohou jevit sklon k polárnímu 

barvení. Buňky bývají někdy obaleny slizovou vrstvou, jež napodobuje pouzdro. 

Biochemická aktivita je pestrá. PA štěpí mnohé cukry a vykazuje oxidázovou, 

katalázovou a ureázovou aktivitu. 

Antigenní strukturu tvoří tělové antigeny (O). Na základě těchto antigenů se 

rozlišuje 17 serotypů pseudomonád. PA nese ještě antigeny bičíkové a fimbriální (H a 

K). 

Patogenita je dána strukturami vázanými na buňce a tvorbou exolátek. 

Z vázaných struktur se jedná o extracelulární polysacharid alginát, který bakterii obalí a 

izoluje od okolí. Dále k těmto strukturám patří lipopolysacharidový komplex buněčné 

stěny. 

Z látek produkovaných vně buňky jsou významné proteolytické enzymy štěpící 

kolagen, fibrin a elastin a poškozující stěny kapilár. K dalším exoproduktům patří 

hemolyziny, cytotoxin narušující buněčné membrány, leukocidin a jiné substance. 
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3. Experimentální část 
 

3.1 Materiál 

 

3.1.1 Testované kmeny bakterií 

Staphylococcus aureus (SA) CCM 4516/08 

Staphylococcus aureus methicilin rezistentní (MRSA) H 5996/08 

Staphylococcus epidermidis (SE) H 6966/08 

Enterococcus faecalis (EF) J 14365/08 

Escherichia coli (EC) CCM 4517 

Klebsiella pneumoniae (KP) D 11750/08 

Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní (KP ESBL) J 14368/08 

Pseudomonas aeruginosa (PA) CCM 1961 

 

Jednotlivé bakterie byly vybrány na základě předpokladu, že jde o nejčastější 

lidské patogeny a je u nich pozorována stále se zvyšující rezistence k ATB. 

Standardní kmeny SA, EC a PA jsme získali z České sbírky mikroorganismů 

(CCM) v Brně. Ostatní kmeny byly klinické izoláty z Fakultní nemocnice v Hradci 

Králové. 

 

3.1.2 Pomůcky 

Sterilní mikrotitrační destičky s víčky 

automatické pipeta Eppendorf, Socorex 

sterilní špičky 

12ti jamkový rezervoár 

sterilní zkumavky 

stojánky na zkumavky 

očkovací bakteriologické kličky 

Bürkerova počítací komůrka 
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3.1.3 Přístroje 

Laminární box ESCO class II type 2 

termostat Binder 

denzitometr BioSan Den-1B 

Mikroskop Olympus BX 40 

 

3.1.4 Chemikálie 

dimethylsulfoxid (DMSO, Sigma Aldrich) 

sterilní voda, sterilní fyziologický roztok (i.v.) (FreseniaCabi) 

testované vzorky (KAOCH Faf UK HK) 

 

3.1.5 Testovací média 

Mueller-Hinton ův bujón (MH bujón) 

Složení MH bujónu (g/l destilované vody): 

hovězí masová infuse 2,0 g/l 

enzymatický hydrolyzát kaseinu 17,5 g/l 

škrob 1,5 g/l 

Příprava: 

25 gramů dehydrovaného média se přidá do 1 litru destilované vody až 

do získání homogenní suspenze. Sterilizuje se v autoklávu při 120 °C po dobu 15 minut. 

Rozplní se do sterilních zkumavek nebo do lahví. 

 

Mueller-Hinton ův agar (MH agar) 

Složení MH agaru (g/l destilované vody): 

hovězí masová infuse 2,0 g/l 

kyselý hydrolyzát kaseinu 17,5 g/l 

škrob 1,5 g/l 

agar 17,0 g/l 

Příprava: 

35 gramů dehydrovaného média se přidá do 1 litru destilované vody. Zahřívá se 

k varu až do úplného rozpuštění. Sterilizuje se v autoklávu při 120 °C po dobu 

15 minut. Rozplní se do sterilních zkumavek nebo Petriho misek. 
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3.2 Metodika (Navrátilová, 2010; Nitraiová, 2009) 

 

Pracovní postup zahrnoval 6 hlavních kroků: kultivaci testovaných bakteriálních 

kmenů, přípravu suspenzí testovaných bakteriálních kmenů, přípravu ředící řady 

testované látky, pipetování do destičky, inkubaci a vyhodnocení. 

 

3.2.1 Kultivace testovaných bakteriálních kmenů 

Bakteriální kmeny jsme kultivovali na živném MH agaru 24 hodin při teplotě 

37 °C. 

 

3.2.2 Příprava suspenzí testovaných bakteriálních kmenů 

Připravili jsme si 8 sterilních zkumavek a popsali je zkratkami testovaných 

bakterií. Do každé zkumavky jsme napipetovali 3 ml sterilní vody. Z nakultivovaných 

bakterií (add 3.2.1) jsme odebrali část kolonie a resuspendovali ji ve vodě příslušné 

zkumavky. Suspenzi jsme promíchali na vortexu a několikrát změřili hustotu 

na denzitometru. Požadovaná hustota suspenze byla 0,5 stupňů McFarlanda. Pokud byla 

připravená denzita nižší, přidali jsme další část kolonie, pokud byla vyšší, přidali jsme 

sterilní vodu. Tento postup jsme opakovali do doby, kdy jsme dosáhli požadované 

hodnoty hustoty suspenze. 

 

3.2.3 Příprava ředící řady testované látky 

Navážku testované látky jsme rozpustili v DMSO tak, aby první testovaná 

koncentrace byla 500 µmol.l-1 a zároveň koncentrace DMSO v jamce mikrotitrační 

destičky nepřesáhla 1 %. Potřebné množství DMSO jsme si vypočítali ze vzorce 1. 

 

VDMSO = 
m . 106

c . M . 100
   (1) 

 

Kde m je navážka testované látky [g], c je první testovaná koncentrace 

[500 µmol.l-1], M je molární hmotnost testované látky [g], 106 je převod na µl a 100 je 

přepočet pro ředění. 
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Pokud se testovaná látka v DMSO rozpustila nebo vytvořila homogenní 

suspenzi, přistoupili jsme k dalšímu kroku. Jestliže se látka nerozpustila nebo vysrážela, 

přidali jsme 2., případně 3. ekvivalent rozpouštědla. Po každém přidání ekvivalentu 

DMSO se koncentrace testované látky posunula o jedno ředění dozadu (z 500 na 250, 

z 250 na 125µmol.l-1, atd.). 

V dalším kroku jsme do sterilní zkumavky (označena č. 1= 500 µmol.l-1) 

napipetovali 1,98 ml MH bujónu a přidali 20 µl rozpuštěné testované látky/DMSO. 

Směs jsme promíchali na vortexu. 

Pokud se látka nevysrážela, přistoupili jsme k dalšímu kroku. Jestliže 

k vysrážení došlo, přidali jsme 2., případně 3. ekvivalent MH bujónu. Každým přidáním 

ekvivalentu se testovaná koncentrace posunula o jedno ředění dozadu. 

Tímto krokem jsme získali pracovní roztok 1. testované koncentrace. Ten jsme 

sterilně přemístili do první jamky 12ti jamkového rezervoáru. 

Do 10 sterilních zkumavek (označeny č. 2 – 11) jsme si připravili dvojkovou 

ředící řadu testované látky v DMSO. Do každé zkumavky jsme napipetovali 0,5 ml 

DMSO. Do zkumavky označené č. 2 jsme napipetovali 0,5 ml rozpuštěné testované 

látky/DMSO, promíchali a přenesli 0,5 ml do zkumavky č. 3, promíchali a přenesli 

0,5 ml do zkumavky č. 4, atd. až ke zkumavce č. 11. 

Do jamek 2 – 12 12ti jamkového rezervoáru jsme napipetovali 1,98 ml 

MH bujónu a přidali 20 µl naředěné testované látky/DMSO z dvojkové ředící řady 

(ze zkumavky č. 2 do jamky 2, atd.). Do poslední 12. jamky jsme přidali 20 µl DMSO. 

Získali jsme tak 2 ml pracovních roztoků s příslušnou koncentrací testované látky (1. – 

11. jamka) a kontrolu bez testované látky (12. jamka) (Tab. 3). 

 

Tabulka 3 Obsah 12ti jamkového rezervoáru 

Jamka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

MH 
bujón 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

1,98 
ml 

Roztok 
test. 
látky 

20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl – 
20 µl 

DMSO 

c 500 250 125 62,5 31,25 15,625 7,813 3,906 1,953 0,977 0,488 0 

c… výsledná koncentrace testované látky 
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3.2.4 Pipetování do destičky 

Ve sloupcích jsou postupně klesající koncentrace testované látky a v řádcích 

různé bakteriální kmeny. Každá látka byla testována v jedné mikrotitrační destičce. 

Pomocí 12ti kanálové pipety jsme napipetovali z rezervoáru 200 µl připravených 

roztoků testované látky/DMSO do všech řádků destičky. Do jednotlivých řádků jsme 

napipetovali 10 µl připravené bakteriální suspenze SA (1. řada), MRSA (2. řada), SE (3. 

řada), EF (4. řada), EC (5. řada), KP (6řada), KP ESBL (7. řada) a PA (8. řada). 

 

3.2.5 Inkubace 

Mikrotitrační destičku jsme a inkubovali v termostatu 48 hodin při teplotě 37 °C 

 

3.2.6 Vyhodnocení 

Výsledky jsme odečítali po 24 a 48 hodinách od začátku inkubace. 

Vyhodnocování jsme prováděli pouze vizuálně. Pokud zůstala tekutina v jamce čirá, 

růst kolonie byl inhibován. Nárůst jsme porovnávali s denzitou v jamce kontroly, kde 

byl nárůst maximální (100 %). Minimální inhibiční koncentrace odpovídala v našem 

případě koncentraci jamky, ve které došlo k 95% inhibici růstu kolonie (MIC = IC95). 

Jako účinnou jsme tedy považovali koncentraci jamky s max. 5% nárůstem kolonie 

oproti kontrole. V praxi při pozorování okem to znamenalo, že jamka byla čirá a 

bez zákalu. 
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3.3 Testované látky 

chemické názvy podle (Waisser, 2006) 

 

K testování byly použity látky syntetizované na Katedře anorganické a 

organické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (Prof. Vinšová, 

Mgr. Krátký). Jednalo se o deriváty sulfonamidů a salicylanilidů.  

Jednotlivé látky jsme testovali v koncentracích: 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 

15,625; 7,813; 3,906; 1,953; 0,977 a 0,488 µmol.l-1. 

 

 

PŘEHLED SKUPIN TESTOVANÝCH LÁTEK 

Deriváty odvozené od (benzen)sulfonamidů: 

1) Deriváty isoxazolu 

2) Deriváty pyrimidinu 

3) Deriváty 4,6-dimethylpyrimidinu 

4) Deriváty thiazolu 

 

Deriváty odvozené od salicylanilidů: 

5) Deriváty N-fenyl-2-hydroxybenzamidu 

6) Deriváty N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-hydroxybenzamidu 

7) Deriváty benzoové kyseliny 

8) Deriváty furan-2-karboxylové kyseliny 

9) Deriváty 2-acetamidokarboxylových kyselin 

10) Deriváty nikotinové kyseliny 

11) Deriváty pyridin-4-karboxylové (isonikotinové) kyseliny 

12) Deriváty akrylové kyseliny 

13) Deriváty ostatních karboxylových kyselin 
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Tabulka 4 Deriváty isoxazolu 

 
Deriváty N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamidu 

 

 
 

Kód R1 R2 Molek. hmotnost 

SMX -H -H 253,28 

MSU-1  

 

391,83 

MSU-4 

 

-H 407,83 

MSU-9  

 

375,83 

MSU-14 

 

-H 391,83 

 

  

N

R1

R2

S
N
H

O
N CH3O

O

Cl

OH

Cl

OH

O

Cl

Cl

O
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Tabulka 5 Deriváty pyrimidinu 

 
Deriváty N-(pyrimidin-2-yl)benzensulfonamidu 

 

 
 

Kód R1 R2 Molek. hmotnost 

SDZ -H -H 250,28 

MSU-2  

 

388,83 

MSU-5 

 

-H 404,83 

 

  

N

S

R1

R2

N
H

N

NO

O

Cl

OH

Cl

OH

O
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Tabulka 6 Deriváty 4,6-dimethylpyrimidinu 

 
Deriváty N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamidu 

 

 
 

Kód R1 R2 Molek. hmotnost 

SMZ -H -H 278,33 

MSU-8  

 

416,88 

MSU-13 

 

-H 432,88 

 

 

 

Tabulka 7 Deriváty thiazolu 

 
Deriváty N-(thiazol-2-yl)benzensulfonamidu 

 

 
 

Kód R1 R2 Molek. hmotnost 

STZ -H -H 255,32 

MSU-6  

 

393,87 

 
  

S
N
H

N

N

N

R1

R2
O

O

Cl

OH

Cl

OH

O

S
N
H

N

S

N
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R2
O

O
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OH
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Tabulka 8 Deriváty N-fenyl-2-hydroxybenzamidu 

 
Deriváty N-[4-brom-3-(trifluormethyl)fenyl]-2-hydroxybenzamid u 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

RV 1 -Br 439,02 

Prod AM -Cl 394,17 

 

 

 

Tabulka 9 Deriváty N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-hydroxybenzamidu 

 
Deriváty N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-hydroxybenzamidu 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-13 -OCH3 342,39 

MSA-14 -CH3 326,39 

MSA-15 -Cl 346,81 
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H

O
Br

CF3

OH
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N
H

O
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Tabulka 10 Deriváty benzoové kyseliny 

 
Deriváty 5´-chlor-2´-(fenylkarbamoyl)fenyl 4-(trifl uormethyl)benzoátu 

 

 
 

Kód R1 R2 Molek. hmotnost 

MSA-71 -Cl -H 454,23 

MSA-74 -H -Br 498,68 

MSA-82 -H -CF3 487,78 

MSA-86 -Br -H 498,68 

 
Deriváty 4´-chlor-2´-(fenylkarbamoyl)fenyl 4-(trifl uormethyl)benzoátu 

  

  
 

Kód R1 R2 Molek. hmotnost 

MSA-78 -Cl -Cl 488,67 

MSA-81 -H -CF3 487,78 

MSA-87 -F -H 437,77 

MSA-89 -H -F 437,77 

 

  

Cl O

O

CF3

N
H

O
R2

R1

Cl

O

O

CF3

N
H

O
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Tabulka 11 Deriváty furan-2-karboxylové kyseliny 

 
Deriváty 4´-brom-2´-[4´´-(trifluormethyl)fenylkarba moyl]fenyl furan-2-karboxylátu 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-117 -H 454,19 

MSA-119 -NO2 499,19 

 
Deriváty 4´-chlor-2´-[4´´-(trifluormethyl)fenylkarb amoyl]fenyl furan-2-karboxylátu 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-68 -NO2 454,74 

MSA-94 -H 409,74 

 

  

Br
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H

O

O
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Tabulka 12 Deriváty 2-acetamidokarboxylových kyselin 

 
Deriváty 4´-chlor-2´-[4´´-(trifluormethyl)fenylkarb amoyl]fenyl 2-acetamidokarboxylátů 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-58 -CH3 428,79 

MSA-59 

 

470,87 

MSA-61 

 

471,81 

MSA-62 

 

488,91 

 

  

N
H

O
CF3

O

O
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H

O
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Tabulka 13 Deriváty nikotinové kyseliny 

 
Deriváty 2´-[4´´-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl]fen yl nikotinátu 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-67 -Cl 420,77 

MSA-121 -Br 465,22 

 

 

 

Tabulka 14 Deriváty pyridin-4-karboxylové (isonikotinové) kyseliny 

 
Deriváty 2´-[4´´-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl]fen yl pyridin-4-karboxylátu 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-66 -Cl 420,77 

MSA-122 -Br 465,22 
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H
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O

O
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Tabulka 15 Deriváty akrylové kyseliny 

 
Deriváty 2´´-[4´´´-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl]f enyl 3-(3´-methoxyfenyl)akrylátu 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-77 -Br 520,30 

MSA-80 -Cl 475,84 

 

 

 

Tabulka 16 Deriváty ostatních karboxylových kyselin 

 
Deriváty 4´-chlor-2´-[4´´-(trifluormethyl)fenylkarb amoyl]fenyl karboxylátů 

 

 
 

Kód R Molek. hmotnost 

MSA-92 

 

588,02 

MSA-104 
 

481,93 
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4. Výsledky 
 

V první části jsou uvedeny tabulky se získanými hodnotami MIC pro danou 

skupinu testovaných látek. Tučně jsou znázorněny hodnoty, při kterých je testovaná 

látka ještě účinná (MIC = IC95). Označení >„více než“ znamená, že látka je při daném 

ředění neúčinná. Názvy bakteriálních kmenů jsou uvedeny ve zkratkách, zkratka ID 

značí inkubační dobu. 

V druhé části jsou uvedeny souhrnné výsledky a slovní komentář výsledků. 

 

Pro větší přehlednost výsledků jsme si rozdělili látky do čtyř skupin. Na základě 

účinnosti rozlišujeme látky: 

 

silně účinné – hodnoty MIC 0,488, 0,977, 1,953 a 3,906 µmol.l-1 

středně účinné – hodnoty MIC 7,813, 15,625, 31,25 a 62,5 µmol.l-1 

slabě účinné – hodnoty MIC 125, 250 a 500 µmol.l-1 

neúčinné – hodnoty MIC > než nejvyšší koncentrace látky (Navrátilová, 2010) 
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4.1 Deriváty isoxazolu 

 

Tabulka 17 Stanovení MIC derivátů isoxazolu 

 
KMEN 

 
ID 

 
TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

 
SMX 

 
MSU-1 

 
MSU-4 

 
MSU-9 

 
MSU-14 

 
SA 

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

 
MRSA 

24h  62,5 15,62 15,62 31,25 >500 
48h 250 31,25 31,25 62,5 >500 

 
SE 

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

 
EF 

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

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

V této skupině jsme testovali celkem 5 látek. Nejúčinnější látkou byla MSU-1, 

žádný účinek neprojevila MSU-14. Látka SMX byla slabě účinná k SA, MRSA a SE. 

Účinek na MRSA po 24 hod inkubace byl středně silný. Látka MSU-1 jevila středně 

silný účinek vůči SA, MRSA a slabý účinek k EC. Vůči KP a KP ESBL projevila velmi 

slabý účinek po 24 hod inkubace. Látka MSU-4 měla slabou účinnost na SA a EC, 

středně silnou účinnost jsme pozorovali proti MRSA. Látka MSU-9 vykazovala středně 

silný účinek k SA a MRSA. 

Látky neúčinkovaly na EF a PA. Naopak nejcitlivějším kmenem byl MRSA 

(Tab. 17). 
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4.2 Deriváty pyrimidinu 

 

Tabulka 18 Stanovení MIC derivátů pyrimidinu 

 
KMEN 

 
ID 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – 
MIC/IC 95 (µmol.l-1)  

 
SDZ 

 
MSU-2 

 
MSU-5 

 
SA 

24h  500 250 125 
48h >500 250 125 

 
MRSA 

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

 
SE 

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

 
EF 

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

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Z této skupiny jsme hodnotili 3 látky. Nejvíce účinná byla látka MSU-2, 

nejméně SDZ. Látka SDZ vykazovala velmi slabý účinek na SA a MRSA, a to pouze 

po 24 hod inkubace. Látka MSU-2 měla slabý účinek na SA, MRSA a EC. Po 24 hod 

inkubace byl účinek vůči EC středně silný, u KP a KP ESBL velmi slabý. Látka MSU-5 

působila slabě na SA a středně silně na MRSA. 

Látky nepůsobily na SE, EF a PA. Nejcitlivější byl kmen MRSA (Tab. 18). 
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4.3 Deriváty 4,6-dimethylpyrimidinu 

 

Tabulka 19 Stanovení MIC derivátů 4,6-dimethylpyrimidinu 

 
KMEN 

 
ID 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – 
MIC/IC 95 (µmol.l-1)  

 
SMZ 

 
MSU-8 

 
MSU-13 

 
SA 

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

 
MRSA 

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

 
SE 

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

 
EF 

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

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Testovali jsme 3 látky této skupiny. Jako nejúčinnější se projevila látka 

MSU-13, naopak velmi slabý účinek měla SMZ. Látka SMZ působila na SA a MRSA, 

v obou případech velmi slabě a pouze po 24 hod inkubace. Látka MSU-8 prokázala 

slabý účinek na SA, MRSA a EC. Poslední látka MSU-13 byla středně silně účinná 

na SA, MRSA a SE. U SE se účinek snížil po 48 hod inkubace na slabý. Vůči EF byla 

látka slabě účinná po 24 hod inkubace. 

Látky neprojevily účinek u KP, KP ESBL a PA. Nejcitlivěji reagoval kmen 

MRSA (Tab. 19). 

  



56 
 

4.4 Deriváty tiazolu 

 

Tabulka 20 Stanovení MIC derivátů thiazolu 

 
KMEN 

 
ID 

TEST. LÁTKA (kód) 
– MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

 
STZ 

 
MSU-6 

 
SA 

24h  31,25 31,25 
48h 62,5 31,25 

 
MRSA 

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

 
SE 

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

 
EF 

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

 
EC 

24h  >500 500 
48h >500 >500 

 
KP 

24h  >500 500 
48h >500 >500 

 
KP ESBL 

24h  >500 500 
48h >500 >500 

 
PA 

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

 

Zde jsme hodnotili účinnost 2 látek. Lépe účinkovala látka MSU-6. Středně silně 

působila na SA a MRSA, po 24 hod inkubace vykazovala velmi slabý účinek vůči EC, 

KP a KP ESBL. Látka STZ projevila středně silnou účinnost k SA a MRSA. Účinek 

u MRSA se po 48 hod inkubace snížil na slabý. 

Citlivost k oběma látkám neprojevily kmeny SE, EF a PA. Nejvyšší citlivost 

jsme zjistili u SA (Tab. 20). 
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4.5 Deriváty N-fenyl-2-hydroxybenzamidu 

 

Tabulka 21 Stanovení MIC derivátů N-fenyl-2-hydroxybenzamidu 

 
KMEN 

 
ID 

TEST. LÁTKA (kód) 
– MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

 
RV 1 

 
Prod AM 

 
SA 

24h  0,49 0,49 
48h 0,49 1,95 

 
MRSA 

24h  0,49 0,98 
48h 0,49 1,95 

 
SE 

24h  0,49 0,98 
48h 0,49 7,81 

 
EF 

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

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

V rámci skupiny jsme testovali 2 látky. Vetší účinnost projevila látka RV 1. Její 

velmi silný účinek zahrnoval SA, MRSA a SE. Na EF působila po 24 hod inkubace 

středně silně a po 48 hod slabým účinkem. Látka Prod AM měla silný účinek proti SA, 

MRSA a SE. Na EF jevila středně silný účinek pouze po 24 hod inkubace. Látka 

Prod AM se rozpustila až po přidání druhého ekvivalentu MH bujónu, její výchozí 

koncentrace byla tedy 250 µmol.l-1. 

Látky byly neúčinné k EC, KP, KP ESBL a PA. Naopak nejsilněji inhibovaly 

růst SA (Tab. 21). 
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4.6 Deriváty N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)- 

2-hydroxybenzamidu 

 

Tabulka 22 Stanovení MIC derivátů N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)- 
2-hydroxybenzamidu 

 
KMEN 

 
ID 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – 
MIC/IC 95 (µmol.l-1)  

 
MSA-13 

 
MSA-14 

 
MSA-15 

 
SA 

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

 
MRSA 

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

 
SE 

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

 
EF 

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

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Ve skupině jsme testovali 3 látky. Měli jsme problém s rozpouštěním, látky se 

rozpustily až po přidání třetího ekvivalentu MH bujónu. Pracovali jsme s výchozí 

koncentrací 125 µmol.l-1. Nejúčinnější byla látka MSA-15. Jevila slabý účinek k SA, 

po 24 hod inkubace i k MRSA a EF. Látky MSA-13 a MSA-14 byly zcela neúčinné. 

Tato skupina byla velmi málo účinná. Postrádala účinek k SE, EC, KP, 

KP ESBL a PA. Největší účinek byl pozorován proti SA (Tab. 22). 
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4.7 Deriváty benzoové kyseliny 

 

Tabulka 23 Stanovení MIC derivátů benzoové kyseliny 

 
KMEN 

 
ID 

 
TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

MSA-
71 

MSA-
74 

MSA-
82 

MSA-
86 

MSA-
78 

MSA-
81 

MSA-
87 

MSA-
89 

 
SA 

24h  0,98 0,49 0,49 0,98 0,49 3,9 3,9 7,81 
48h 1,95 0,98 0,98 0,98 0,98 7,81 3,9 7,81 

 
MRSA 

24h  0,98 0,49 0,49 0,49 0,49 3,9 0,98 15,62 
48h 1,95 0,98 0,98 0,98 0,98 7,81 1,95 15,62 

 
SE 

24h  0,98 0,49 0,49 0,49 0,49 3,9 3,9 31,25 
48h 1,95 0,98 0,98 0,98 0,98 7,81 3,9 >500 

 
EF 

24h  7,81 1,95 0,49 31,25 0,49 7,81 31,25 500 
48h 15,62 7,81 3,9 250 3,9 62,5 >250 >500 

 
EC 

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

 
KP 

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

KP 
ESBL 

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

 
PA 

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

 

Testovali jsme celkem 8 látek, které si můžeme rozdělit na dvě skupiny. 

Do Skupiny A zařadíme látky MSA-71, MSA-74, MSA-82, MSA 86, do Skupiny B 

látky MSA-78, MSA-81, MSA-87 a MSA-89. Rozděleny jsou na základě polohy chloru 

na jádře salicylové kyseliny. Skupina A má chlor v poloze 5´ a Skupina B v poloze 4´. 

V rámci Skupiny A měla největší účinek látka MSA-82, nejméně účinné byly 

MSA-71 a MSA-86. Obecně lze konstatovat, že všechny látky projevily silný účinek 

k SA, MRSA a SE. Látka MSA-71 se rozpustila po přidání druhého ekvivalentu 

MH bujónu, pracovali jsme s výchozí koncentrací 250 µmol.l-1. Vůči EF působily 

po 24 hod inkubace silně látky MSA-74 a MSA-82, středně silný účinek měly MSA-71 

a MSA-86. Po 48 hod inkubace byla účinnost silná u MSA-82, středně silná u MSA-71, 

MSA-74 a slabá u MSA-86. Růst EC inhibovala po 24 hod inkubace slabě MSA-74 a 

středně silně MSA-82. Po 48 hod měla účinek už jen MSA-82, a to slabý. 
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Ve Skupině B byla nejúčinnější jednoznačně látka MSA-78, nejmenší účinek 

měla MSA-89. U látek MSA-81 a MSA-87 bylo třeba přidat další ekvivalenty 

MH bujónu, takže jsme pracovali s výchozí koncentrací 125 µmol.l-1 u MSA-81 a 

250 µmol.l-1 u MSA-87. Látka MSA-78 projevila silný účinek na SA, MRSA, SE a EF. 

Látka MSA-81 měla po 24 hod inkubace silný účinek u SA, MRSA a SE, po 48 hod se 

účinek snížil na středně silný. U EF jevila látka středně silný účinek. Látka MSA-87 

prokázala silný účinek proti SA, MRSA a SE. Její středně silný účinek se projevil 

po 24 hod inkubace u EF. Látka MSA-89 měla středně silný účinek na SA a MRSA. 

Po 24 hod inkubace působila středně silně na SE a velmi slabě na EF. 

Látky celé skupiny neprokázaly účinek u KP, KP ESBL a PA. Nejcitlivější 

kmeny byly SA a MRSA (Tab. 23). 
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4.8 Deriváty furan-2-karboxylové kyseliny 

 

Tabulka 24 Stanovení MIC derivátů furan-2-karboxylové kyseliny 

 
KMEN 

 
ID 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC 95 
(µmol.l-1) 

 
MSA-117 

 
MSA-119 

 
MSA-68 

 
MSA-94 

 
SA 

24h  1,95 0,49 0,98 0,49 
48h 1,95 0,98 0,98 0,98 

 
MRSA 

24h  1,95 0,49 0,98 0,49 
48h 1,95 0,98 0,98 0,98 

 
SE 

24h  1,95 0,49 0,98 0,49 
48h 1,95 0,98 3,9 0,98 

 
EF 

24h  62,5 7,81 1,95 1,95 
48h 125 15,62 3,9 31,25 

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Skupina zahrnovala 4 testované látky. Můžeme je opět rozdělit na základě 

struktury na dvě skupiny. Skupina A obsahuje na jádře salicylové kyseliny v poloze 4´ 

brom a skupina B chlor. Do skupiny A patří látky MSA-117 a MSA-119, do skupiny B 

zařadíme látky MSA-68 a MSA-94. 

Ve Skupině A byla účinnější látka MSA-119. Ke kmenům SA, MRSA a SE 

vykazovala silný účinek. Středně silný účinek jsme pozorovali vůči EF. Látka MSA-117 

se rozpustila po přidání druhého ekvivalentu MH bujónu, výchozí koncentrace byla 

250 µmol.l-1. Působila silně na SA, MRSA a SE. Účinek na EF byl po 24 hod inkubace 

středně silný a po 48 hod slabý. 

Ve Skupině B byly obě látky přibližně stejně účinné. O trochu silnější účinek 

však měla zřejmě látka MSA-94. U obou jsme přidávali třetí ekvivalent, takže jsme 

pracovali s výchozí koncentrací 125 µmol.l-1. Obě látky projevily silný účinek vůči SA, 

MRSA, SE a EF. Pouze látka MSA-94 působila po 48 hod inkubace na EF středně silně. 

Celá skupina těchto látek neúčinkovala na EC, KP, KP ESBL a PA. Naopak 

nejcitlivěji reagovaly kmeny SA a MRSA (Tab. 24). 
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4.9 Deriváty 2-acetamidokarboxylových kyselin 

 

Tabulka 25 Stanovení MIC derivátů 2-acetamidokarboxylových kyselin 

 
KMEN 

 
ID 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC 95 
(µmol.l-1) 

 
MSA-58 

 
MSA-59 

 
MSA-61 

 
MSA-62 

 
SA 

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

 
MRSA 

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

 
SE 

24h  3,9 3,9 0,49 3,9 
48h 3,9 3,9 0,98 3,9 

 
EF 

24h  3,9 3,9 7,81 3,9 
48h 7,81 15,62 15,62 3,9 

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Tuto skupinu zastupovaly 4 testované látky. Nejúčinnější z hlediska šíře spektra 

byla látka MSA-59, nejméně účinná byla MSA-58. Ke všem látkám jsme přidávali třetí 

ekvivalent, pracovali jsme s výchozími koncentracemi 125 µmol.l-1. Látky měly 

společný silný účinek k SA, MRSA a SE. Vůči EF měly látky MSA-58 a MSA-59 

po 24 hod inkubace stále silný účinek, po 48 hod se účinek snížil na středně silný. Látka 

MSA-59 dále vykazovala slabý účinek u KP a středně silný účinek na PA. Látka 

MSA-61 byla středně silně účinná proti EF. Látka MSA-62 projevila silný účinek na EF 

a středně silný účinek u PA. 

Látky byly neúčinné vůči EC a KP ESBL. Nejvyšší citlivost měl kmenem SE 

(Tab. 25). 
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4.10 Deriváty nikotinové kyseliny 

 

Tabulka 26 Stanovení MIC derivátů nikotinové kyseliny 

 
KMEN 

 
ID 

TEST. LÁTKA (kód) 
– MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

 
MSA-67 

 
MSA-121 

 
SA 

24h  3,9 3,9 
48h 3,9 3,9 

 
MRSA 

24h  3,9 3,9 
48h 3,9 3,9 

 
SE 

24h  3,9 3,9 
48h 3,9 3,9 

 
EF 

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

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Otestovali jsme 2 látky z této skupiny. U obou jsme museli přidat třetí 

ekvivalent MH bujónu, pracovali s výchozí koncentrací 125 µmol.l-1. Látky byly 

přibližně stejně účinné. Obě projevily silný účinek na SA, MRSA, SE a EF. Účinek 

látky MSA-121 na EF po 48 hod inkubace vymizel. 

Spektrum látek nezahrnovalo EC, KP, KP ESBL a PA. Naopak nejvíce 

inhibovaly růst kmenů SA, MRSA a SE (Tab. 26). 
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4.11 Deriváty pyridin-4-karboxylové (isonikotinové) kyseliny 

 

Tabulka 27 Stanovení MIC derivátů pyridin-4-karboxylové (isonikotinové) kyseliny 

 
KMEN 

 
ID 

TEST. LÁTKA (kód) 
– MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

 
MSA-66 

 
MSA-122 

 
SA 

24h  3,9 3,9 
48h 3,9 3,9 

 
MRSA 

24h  3,9 3,9 
48h 3,9 3,9 

 
SE 

24h  3,9 3,9 
48h 3,9 3,9 

 
EF 

24h  3,9 3,9 
48h 62,5 >125 

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Do této skupiny patří 2 námi testované látky. Pro jejich rozpuštění jsme přidali 

třetí ekvivalent MH bujónu, výchozí koncentrace byla 125 µmol.l-1. Obě látky byly 

stejně účinné. Silný účinek jsme pozorovali u SA, MRSA a SE. Vůči EF působily látky 

po 24 hod inkubace silně, po 48 hod byl účinek MSA-66 středně silný a účinek 

MSA-122 vymizel. 

Testované látky nepůsobily na EC, KP, KP ESBL a PA. Nejvyšší účinek jsme 

zaznamenali u kmenů SA, MRSA a SE (Tab. 27). 
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4.12 Deriváty akrylové kyseliny 

 

Tabulka 28 Stanovení MIC derivátů akrylové kyseliny 

 
KMEN 

 
ID 

TEST. LÁTKA (kód) 
– MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

 
MSA-77 

 
MSA-80 

 
SA 

24h  1,95 0,98 
48h 1,95 0,98 

 
MRSA 

24h  0,49 0,49 
48h 0,98 0,98 

 
SE 

24h  0,49 0,49 
48h 0,98 1,95 

 
EF 

24h  1,95 15,62 
48h 15,62 >125 

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

V rámci skupiny jsme otestovali 2 látky. Při rozpouštění bylo nutno přidat třetí 

ekvivalent MH bujónu, pracovali jsme s výchozí koncentrací 125 µmol.l-1. Mírně 

účinnější byla látka MSA-77. Látky měly silný účinek vůči SA, MRSA a SE. U EF 

po 24 hod inkubace měla látka MSA-77 silný a látka MSA-80 středně silný účinek. 

Po 48 hod byl účinek MSA-77 středně silný a MSA-80 byla neúčinná. 

Testované látky postrádaly účinek k EC, KP, KP ESBL a PA. Nejcitlivěji 

reagoval kmen MRSA (Tab. 28). 
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4.13 Deriváty ostatních karboxylových kyselin 

 

Tabulka 29 Stanovení MIC derivátů ostatních karboxylových kyselin 

 
KMEN 

 
ID 

TEST. LÁTKA (kód) 
– MIC/IC 95 (µmol.l-1) 

 
MSA-92 

 
MSA-104 

 
SA 

24h  0,49 7,81 
48h 0,98 15,62 

 
MRSA 

24h  0,49 7,81 
48h 0,98 15,62 

 
SE 

24h  0,49 7,81 
48h 0,98 15,62 

 
EF 

24h  31,25 7,81 
48h >125 125 

 
EC 

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

 
KP 

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

 
KP ESBL 

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

 
PA 

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

 

Testovali jsme 2 látky této skupiny. Účinnější byla látka MSA-92. Silný účinek 

projevila k SA, MRSA a SE. Středně silný účinek jsme pozorovali u EF po 24 hod 

inkubace. Při rozpouštění látky jsme přidávali třetí ekvivalent MH bujónu, pracovali 

jsme s výchozí koncentrací 125 µmol.l-1. Látka MSA-104 měla středně silný účinek 

k SA, MRSA a SE. Vůči EF byl účinek po 24 hod inkubace středně silný a po 48 hod 

slabý. 

Látky neprojevily účinek u EC, KP, KP ESBL a PA. Mezi nejvíce citlivé kmeny 

patřily SA, MRSA a SE (Tab. 29). 
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5. Diskuze 
 

Antibiotická rezistence je vážným problémem vyspělých i rozvojových zemí. Je 

to dáno především široce rozšířeným nadužíváním a nesprávným používáním ATB. 

Rezistence trápí často nemocnice, kde je někdy natolik vysoká, že obyčejná ATB jsou 

prakticky nepoužitelná pro léčbu běžných infekcí. Podíl na vzniku rezistence mají 

hlavně lékaři a pacienti. Částečně se na ní podílejí i lékárníci, kteří jsou posledními 

články řetězce při poskytování ATB pacientovi. 

Lékař by měl předepisovat ATB na základě bakteriologické diagnózy vzorku, 

který odebere od pacienta. Je to nejlepší způsob, jak zvolit nejvhodnější a nejúčinnější 

ATB a snížit tak možnost rozvoje rezistence na minimum. Jde o cílenou terapii. 

Rezistence je naopak podpořena předepisováním ATB naslepo (hlavně širokospektrých) 

a u virových infekcí. 

Pacient by se měl chovat podle rad lékaře a lékárníka. Měl by dodržovat 

množství jednotlivých dávek, délku intervalů mezi dávkami a podle pokynů lékaře 

většinou dobrat celé balení. Neměl by vyvíjet nátlak na lékaře a žádat předepsaní ATB 

za každou cenu. 

Lékárníci mají povinnost poskytnout pacientovi potřebné informace k danému 

léku. Měli by zdůraznit nutnost dodržování jednotlivých dávek a intervalů mezi nimi. 

Dále je třeba upozornit na případnou úpravu jídelníčku, aby nedošlo k ovlivnění 

vstřebávání a metabolismu ATB. 

Je vhodné si uvědomit, že bakteriální rezistence není pouze teoretický problém. 

Má hlavně významný klinický dopad, spočívající ve zvýšené morbiditě a mortalitě 

pacientů s infekcemi vyvolanými multirezistentními bakteriemi. Rezistence je často 

příčinou selhání léčby, ohrožuje rovněž účinnost nových ATB brzy po jejich zavedení 

do praxe (Kolář, 2011). 

 

Při hledání nových ATB je třeba rozlišovat mezi deriváty známých látek a 

novými originálními látkami. V případě derivátů hovoříme o tzv. „me-too“ léčivech, 

která mají jiné složení než původní přípravek, ale stejný mechanismus účinku. Mívají 

určité přednosti oproti původnímu léčivu. Liší se nejčastěji v účinnosti, spektru účinku, 

farmakologických vlastnostech či mohou překonat mechanismy rezistence. Hledání 

takových léčiv je snazší, bezpečnější, rychlejší a levnější než hledání léčiv originálních. 
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Originální léčiva mají nové složení a dosud neznámý mechanismus účinku. Jejich 

hledání je náročné (časově i finančně) a hrozí zde velké riziko neúspěchu. Pokud ovšem 

nové léčivo objevíme, výsledky jsou velice ceněny a pro firmu to znamená vysoké 

zisky. 

Potřeba nových ATB v současnosti je jednoznačná. Je otázkou, jak donutit 

farmaceutické firmy, aby zintenzivnily výzkum a vývoj nových ATB. Jde o finančně 

náročnou investici s nízkými šancemi na úspěch. Je více než pravděpodobné, že 

v nejbližší budoucnosti nelze, až na výjimky, spoléhat na nová zázračná ATB a je třeba 

si vystačit s tím, co máme k dispozici. Vývoj nových ATB by se měl zaměřit na hledání 

nových cílů působení ATB v rámci mikroorganismu. Ataka na tyto cíle by měla přinést 

spolehlivý účinek a zároveň by nemělo dojít k ovlivnění makroorganismu (Nyč, 2007). 

Nalezení nového ATB neznamená jistotu jeho uplatnění v klinické praxi. 

Objevem všechna práce teprve začíná. U nové látky jsou kladeny vysoké nároky 

na kvalitu, bezpečnost a účinnost. Po vybrání potenciálně vhodné látky následuje 

preklinické a klinické hodnocení. 

V preklinickém hodnocení se ověřuje účinnost látky na zvířatech a sledují se její 

farmakokinetické a farmakodynamické parametry. Součástí hodnocení je i 

toxikologická studie. Následuje klinické hodnocení, během kterého dojde prvně 

ke kontaktu látky s lidským organismem. Nejdříve se hodnotí farmakokinetika, dále 

farmakodynamika a vedlejší účinky látky. Pokud léčivo hodnocením projde, je 

zavedeno na trh. Poslední fází je postmarketingové sledování, kdy se sleduje jeho 

účinnost v praxi. V jakékoli výše zmíněné fázi může dojít k ukončení hodnocení či 

dokonce ke stažení léčiva z trhu, pokud se objeví nepříznivé vlastnosti. Cesta léčiva 

do klinické praxe je dlouhá a úspěšně jí projde jen minimum z původně velkého 

množství vybraných látek. 

 

Naším úkolem bylo hodnotit aktivitu potenciálně antibiotických látek pomocí 

mikrodiluční bujónové metody. Principem metody bylo vizuální odečítání a 

vyhodnocování nárůstu bakterií v jamkách mikrotitrační destičky. Jamky byly naplněny 

MH bujónem, ATB o určité koncentraci a mikrobiální suspenzí. Jde o standardní 

metodu pro zjišťování MIC (kvantitativní citlivosti bakterií k ATB). Metoda je 

nenáročná na přístrojové a materiálové vybavení. S její pomocí lze určit MIC u většiny 

ATB s poměrně vysokou spolehlivostí. Výhodou je, že lze testovat účinek jednoho ATB 

v různých koncentracích k několika kmenům bakterií najednou. Tato metoda se 
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rozsáhle užívá při rutinní práci v mikrobiologických laboratořích, ale i ve výzkumné 

praxi např. ve farmaceutických firmách při zjišťování účinnosti nových potenciálních 

ATB. V praxi lze metodu plně automatizovat. My jsme však pro naše účely prováděli 

všechny kroky ručně. 

Lidský faktor může vnést do testování chyby. Asi nejčastěji k chybám dochází 

při inokulaci jednotlivých jamek bakteriálním kmenem. Může dojít k vynechání jamky 

(při kápnutí vedle), kontaminaci sousedních jamek nebo smísení dvou bakteriálních 

kultur (nesprávná laboratorní praxe). Další významný faktor při vzniku chyby hraje 

vizuální hodnocení výsledků. Výsledky mohou být sporné a nepřesné, proto by bylo 

výhodnější používat při hodnocení spektrofotometr. To by ovšem bylo finančně 

náročnější. Další chyby mohou být způsobeny různou hustotou bakteriální suspenze, 

stářím suspenze, pipetováním, délkou inkubace, teplotou při inkubaci a v neposlední 

řadě i čistotou materiálu. 

 

V naší práci jsme testovali deriváty sulfonamidů a salicylanilidů. Rozdělili jsme 

je na základě struktury do 13 skupin. 

Sulfonamidy jsou známá a v praxi používaná ATB. Testovali jsme jejich 

deriváty, takže potenciální „me-too“ léčiva. Z farmaceutické chemie o nich víme již 

řadu věcí. Základem sulfonamidů je 4-aminobenzensulfonamidové seskupení (Obr. 10), 

jež nelze výrazněji obměňovat bez snížení nebo ztráty účinku. 

 

 

Obrázek 10Strukturní vzorec sulfanilamidu 

 

Volná aromatická aminoskupina v poloze 4 je pro účinek nezbytná. Pokud chceme 

zachovat stejně silný účinek, může být nahrazena pouze takovými skupinami, které jsou 

v organismu přeměňovány na aminoskupinu. Substituce sulfonamidové skupiny je 

omezena kvůli mechanismu účinku sulfonamidů. Nelze nahradit oba sulfonamidové 

vodíky. Používají se buď nesubstituované deriváty nebo deriváty s jedním acylem nebo 

heterocyklem. Substituce alkyly se neosvědčila (Hartl a kol., 2008). 

Naše látky měly aromatickou aminoskupinu volnou nebo substituovanou 

acylem, který byl na dusík vázán jednoduchou či dvojnou vazbou. Sulfonamidová 
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skupina měla na místě jednoho vodíku navázaný heterocyklus: isoxazol, pyrimidin, 

dimethylpyrimidin, tiazol a druhý vodík byl zachován kvůli mechanismu účinku. 

 

Salicylanilidy jsou nová nadějná ATB. Jde o amidy salicylové kyseliny 

odvozené od anilinu (Waisser, 2006). Jsou to originální léčiva  jejich struktura je mezi 

ATB nová, nový je i mechanismus účinku. Ten je komplexní. Byla prokázána řada 

účinků na buněčné a molekulární úrovni. Jde například o narušení biomembrán, inhibice 

různých enzymů, denaturace proteinů, chelatace iontů, zábrana inkorporace stavebních 

prvků do biomolekul, působí i jako rozpojovače oxidativní fosforylace, atd. Účinek vůči 

grampozitivním mikrobům mají baktericidní, u gramnegativních je statický (Krátký a 

Vinšová, 2011). 

Základem struktury je N-fenyl-2-hydroxybenzamid (Obr. 11) (Waisser, 2006). 

 

 

Obrázek 11 Strukturní vzorec N-fenyl-2-hydroxybenzamidu 

 
 

Testované látky nesly jednoduché substituenty na aromatických jádrech. 

Významná substituce byla provedena na hydroxyskupině. Ta byla substituována 

různými druhy karboxylových kyselin, vznikly tak estery karboxylových kyselin. Pouze 

deriváty N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-hydroxybenzamidu měly 

odlišnou strukturu. Jejich obměna se v účinnosti látek neprojevila pozitivně, skupina 

měla při testování nejhorší výsledky. 

 

Jak je patrné z výsledků, na účinnost látek má velký vliv substituce. Hodnocení a 

porovnávání různých substituentů je úkolem hlavně chemiků, kteří látky syntetizují. 

Zjistí tak, jaká substituce je výhodná. Podle toho látku dále obměňují, až do vzniku 

nejvhodnější a nejúčinnější struktury. 

Ve skupinách derivátů sulfonamidů jsme vypozorovali některé společné rysy. 

Nejvhodnějším substituentem aromatické aminoskupiny byl benzyliden, substituovaný 

v poloze 2 hydroxyskupinou a v poloze 5 chlorem. Výjimkou potvrzující pravidlo byly 

deriváty 4,6-dimethylpyrimidinu, kde byl nejvýhodnějším substituentem fenylkarbonyl, 
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substituovaný opět v poloze 2 hydroxyskupinou a v poloze 5 chlorem. Nejslabší účinek 

projevily látky, které měly aminoskupinu bez substituce. Co se týče heterocyklu 

navázaného na sulfonamidové skupině, tak se nedá říci, že by některý z nich byl účinný 

více a jiný méně. Všechny heterocykly ve své podstatě účinné byly, každý však trochu 

jiným způsobem. Žádný účinek neprojevila látka MSU-14, což je velmi podezřelé. 

V tomto případě by bylo nejlepší látku otestovat znovu, protože látka MSU-4 měla 

velmi podobný substituent a účinná byla. 

U derivátů N-fenyl-2-hydroxybenzamidu bylo jádro anilinu substituováno 

v poloze 3 trifluormethylem a v poloze 4 bromem. Porovnávali jsme halogenové 

substituenty v poloze 5 jádra salicylové kyseliny. Účinnější se jevila substituce bromem. 

Deriváty N-(1-fenylamino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-hydroxybenzamidu 

neprojevily téměř žádnou účinnost. O slabém účinku lze hovořit pouze u látky MSA-15, 

která byla na fenylaminoskupině substituovaná chlorem v poloze 4. Substituce 

methylem a methoxyskupinou nezaznamenala žádný účinek. 

Skupinu derivátů benzoové kyseliny jsme rozdělili na dvě skupiny. Skupina A 

měla chlor v poloze 5´ a skupina B v poloze 4´. U obou skupin jsme substituovali 

polohu 3´´ a 4´´. Ve skupině A se ukázal jako nejvýhodnější substituent vodík v poloze 

3´´ a trifluormethyl v poloze 4´´. Tato substituce byla účinnější než substituce halogeny. 

U skupiny B se projevil jako nejúčinnější v obou polohách chlor. Skupina A byla 

obecně účinnější než skupina B. 

Deriváty furan-2-karboxylové kyseliny jsme si rozdělili opět do dvou skupin. 

Skupina A měla v poloze 4´ navázaný brom a skupina B chlor. Sledovali jsme substituci 

furanu v poloze 5. Skupině A substituce nitroskupinou jednoznačně prospěla a látka 

projevila silnější účinek. To se nedá říci o skupině B, kde byl účinek látky 

s nitroskupinou, oproti látce nesubstituované, o něco slabší. Přesto však prokázala 

skupina B vyšší účinnost než skupina A. 

V rámci derivátů 2-acetamidokarboxylových kyselin jsme testovali kyseliny 

s různě dlouhými řetězci. Nejširší spektrum účinku prokázala látka obsahující 

ve struktuře kyselinu s nejdelším uhlíkovým řetězcem. Šlo o 4-methylpentanovou 

kyselinu. Nejslabší účinek jsme pozorovali u látky obsahující kyselinu s nejkratším 

uhlíkovým řetězcem. 

U derivátů nikotinové kyseliny a pyridin-4-karboxylové kyseliny jsme hodnotili 

substituci v poloze 4´. Poloha byla substituována halogeny, účinnější byly látky 

s navázaným chlorem. 
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Deriváty akrylové kyseliny jsme hodnotili z hlediska substituce v poloze 4´´. 

Opět jsme testovali jako substituenty halogeny. Jako účinnější nám vyšla substituce 

bromem. 

Do poslední skupiny jsme vybrali deriváty ostatních karboxylových kyselin. 

Hodnotili jsme dvě rozdílné látky. U jedné byla v poloze 1´umístěna kyselina 

s dlouhým uhlíkovým řetězcem. U druhé taktéž kyselina ovšem s kratším řetězcem, 

na kterou byl navázán aromatický polycyklus (pyren). Mnohem silnější účinek vykázala 

látka s polycyklem. 

 

Z hlediska spektra účinku o sulfonamidech již víme, že účinkují 

na grampozitivní i gramnegativní mikroby. Z grampozitivních bakterií jde hlavně 

o streptokoky a stafylokoky. U gramnegativních byly pozorovány účinky proti EC a 

klebsielám (Votava, 2005). Toto se v našem testování potvrdilo. Prokázali jsme účinky 

na SA, MRSA, některé látky účinkovaly na SE, EC, KP a KP ESBL. Jedna látka 

účinkovala slabě na EF. Spektrum účinku sulfonamidů tedy nezahrnulo pouze kmen 

PA. 

U derivátů salicylanilidů toho o účinnosti zatím moc nevíme. Z našich výsledů 

vyplývá, že jejich spektrum zahrnuje hlavně grampozitivní mikroby. Pozorovali jsme 

účinek na SA, MRSA, SE a EF. Výjimkou byly deriváty kyseliny benzoové, kde 2 látky 

působily na EC. Další výjimkou byly deriváty 2-acetamidokarboxylových kyselin, zde 

jedna látka působila slabě na KP a 2 látky dokonce středně silně na PA. Účinku 

salicylanilidů se tedy vyhnul pouze kmen KP ESBL. 

Z výsledků je patrné, že u grampozitivních mikrobů je určitá perspektiva 

do budoucna. Máme záruku, že existují další potenciální ATB. Našel se i vysoký počet 

látek účinných k rezistentnímu kmenu MRSA, to je velmi pozitivní. 

Horší výsledky jsou u gramnegativních mikrobů. U nich budoucnost tak jasná 

není. Jejich multirezistence působí problémy. Dobrá zpráva je, že pár našich 

testovaných sulfonamidů působilo na kmeny EC, KP a KP ESBL. Ze salicylanilidů 

projevily některé látky účinek výjimečně ke kmenům EC, KP a PA. 

Je potěšující, že se našlo alespoň pár látek účinných proti problémovým 

kmenům KP, KP ESBL a PA. Jsou to rezistentní kmeny a častí původci nosokomiálních 

nákaz. 
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6. Závěr 
 

1) Cílem práce bylo zhodnotit aktivitu potenciálně antibiotických látek na 8 kmenech 

bakterií. To se nám podařilo, našli jsme řadu účinných i neúčinných látek. Výrazný 

účinek se však neprojevil u všech kmenům. 

 

2) Otestovali jsme 42 potenciálně antibiotických látek, které jsme si rozdělili do 13 

skupin. 

 

3) Obecně lze o testovaných skupinách říci, že účinkovaly více méně hlavně 

na grampozitivní koky SA, MRSA, SE a EF. 

 

4) Mezi deriváty sulfonamidů se podařilo najít několik látek, které působily slabě 

na gramnegativní polyrezistentní kmen KP ESBL. 

 

5) Ze skupiny derivátů salicylanilidů mělo pár látek účinek na častého původce 

nosokomiálních nákaz, gramnegativního mikroba kmene PA. 

 

6) Nejvíce citlivé byly grampozitivní kmeny SA a MRSA, nejméně citlivý byl naopak 

gramnegativní kmen PA. 

 

7) Nejvyšší antibiotickou aktivitu jsme zaznamenali u derivátů N-fenyl-

2-hydroxybenzamidu, benzoové kyseliny, furan-2-karboxylové kyseliny a derivátů 

akrylové kyseliny. 

 

8) Za téměř neúčinnou skupinu jsme označili deriváty N-(1-fenylamino-3-methyl-

1-oxobutan-2-yl)-2-hydroxybenzamidu. 

 

9) Pro vyslovení závěrů o potenciálních ATB a jejich dalším osudu by bylo třeba 

provést rozsáhlejší testování těchto látek. 
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