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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biologických a lékařských věd  

Autor: Radka Landová 

Školitel: Ing. Lucie Křivčíková 

Název diplomové práce: Vliv quorum sensing molekul na minimální inhibiční 

koncentrace vybraných antimykotik 

Cílem této práce je zjištění účinku quorum sensing molekuly farnesolu na minimální 

inhibiční koncentraci vybraných antimykotik Amfotericinu B a Flukonazolu u kvasinky 

Candida albicans. K testování byly použity standardní sbírkové kmeny a klinické izoláty 

z Ústavu mikrobiologie a imunologie fakultní nemocnice v Hradci Králové. Testování 

bylo provedeno broth metodikou podle standardního protokolu M27-A2. Byly testovány 

kombinace různých koncentrací antimykotik a farnesolu. Hodnocení bylo prováděno 

vizuálně po 24 a 48 hodinách. Z výsledků experimentu vyplynulo, že farnesol ovlivňuje 

minimální inhibiční koncentraci antimykotik u většiny kmenů. Alespoň mírná změna 

minimální inhibiční koncentrace byla pozorována u 33 z 34 testovaných kmenů, což je 

97 %. U 62 % kmenů z celkového počtu došlo k mírné nebo střední změně minimální 

inhibiční koncentrace, u 36 % z celkového počtu došlo k výrazné změně minimální 

inhibiční koncentrace (o tři stupně ředění dvojkové řady). Velice zajímavým jevem byla 

rozdílnost účinku farnesolu u jednotlivých antimykotik. Farnesol snižoval minimální 

inhibiční koncentraci u amfotericinu B, ale u flukonazolu byl efekt opačný. Dalším 

pozorovaným jevem bylo, že farnesol ve vysoké koncentraci bez přítomnosti 

antimykotik působí fungistaticky až fungicidně.  

Klíčová slova: farnesol, Candida albicans, minimální inhibiční koncentrace, antimykotika 
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Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy 

Department of Biological and Medical Sciences 

Author: Radka Landová 

Supervisor: Ing. Lucie Křivčíková 

Thesis title: The Effect of Quorum Sensing Molecules on The Minimum Inhibitory 

Concentration of Selected Antifugal Agents  

This work examines the effect of quorum sensing molecule of farnesol on the minimum 

inhibitory concentration of selected antifungal agents – Amfotericin B and Fluconasol – 

on Candida Albicans yeast. Standard strain collections and clinical isolates were 

provided by the Clinical Microbiology and Immunology Institute of the Teaching Hospital 

in Hradec Králové. Broth methodology was used for the testing in accordance with the 

standard M27-A2 protocol. Combinations of various concentrations of antifungal agents 

and farnesol were tested. Visual evaluation was carried out after 24 and 48 hours. The 

results of the experiments indicate that farnesol has an effect on the minimum inhibitory 

concentration of antifungal agents in most strains. At least minimum change of inhibitory 

concentration was observed in 33 of 34 tested strains, representing 97% of strains. In 

62 % of strains moderate or medium changes were observed in the minimum inhibitory 

concentration, in 35.5 % of tested samples major changes were observed in the 

minimum inhibitory concentration (by three degrees of binary series dilution). The 

different effect of farnesol on individual antifungal agents was very interesting. Farnesol 

decreased the minimum inhibitory concentration of amfotericin B, while the opposite 

effect was observed in case of fluconasol. Another finding was that high concentration 

of farnesol with absence of antifungal agents has a fungistatic, almost fungicidal, effect. 

 

Key words: farnesol, Candida albicans, minimum inhibitory concentration, antifungal 

agents 
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Zadání práce: 

 

Tato práce je součástí rozsáhlého výzkumu, který se zabývá vlivem quorum sensing 

molekul na kvasinky rodu Candida albicans a jeho biologickými účinky. 

Cílem experimentální části této práce je testování vlivu farnesolu na minimální inhibiční 

koncentraci vybraných antimykotik Amfotericinu B a Flukonazolu na Candida albicans. 

U jednotlivých kmenů bude hodnocena změna minimální inhibiční koncentrace 

antimykotik v závislosti na měnící se koncentraci farnesolu. Hlavním kritériem bude 

relativní změna minimálních inhibičních koncentrací se stoupající koncentrací farnesolu 

u jednotlivých kmenů. Základním předpokladem, se kterým tato práce vzniká, je 

klesající hodnota minimální inhibiční koncentrace se zvyšující se koncentrací farnesolu.  

K testování budeme používat jak standardní sbírkové kmeny, tak klinické izoláty. 

V závěru se pak pokusíme získané výsledky zhodnotit, a pokud to bude možné, 

alespoň částečně zobecnit. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 CANDIDA ALBICANS    

2.1.1 Úvod do mykologie: 

Houby tvoří jednu z pěti samostatných říší živých organizmů, která se nazývá fungi. 

Houby jsou jednobuněčné a mnohobuněčné eukaryotické organizmy, které se vyznačují 

převážně saprofytickým způsobem výživy. Pouze malá část, méně než jedno procento 

z více jak 300 000 odhadovaného počtu druhů hub, se adaptovala k parazitickému 

způsobu života (4). Pro houby mikroskopických rozměrů se v praxi vžil pojem 

mikromycety (1). 

2.1.2 Morfologie houbové buňky: 

Houbová buňka se řadí mezi eukaryotické buňky. V buňce je přítomno pravé jádro 

s jadernou membránou. Jaderné dělení probíhá mitózou. V cytoplazmě jsou 

mitochondrie, ribozómy, lypozómy a další buněčné organely typické pro eukaryotickou 

buňku. Plazmatická membrána houbové buňky se skládá z lipidů, glykoproteinů a 

sterolů (6). Steroly jsou pro správnou funkci plazmatické membrány, a tím pro 

životaschopnost hub, nezbytné, proto řada antimykotik narušuje syntézu nebo funkci 

těchto steroidních látek (1). Hlavní sterolem plazmatické membrány hub je ergosterol 

(na rozdíl od cholesterolu u savců) (4). Další charakteristikou houbové buňky je 

přítomnost buněčné stěny, která obsahuje složité sacharidy. U většiny hub je přítomen 

chitin a u některých dále chitosan, mannany a glukany (1). Buněčná stěna neobsahuje 

peptidoglykany (6). Typickým znakem je nepřítomnost plastidů a tedy chlorofylu, proto 

houby nemají schopnost fotosyntézy na rozdíl od rostlin (1). Řadí se tedy mezi 

chemoheterotrofní organizmy (4). 
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2.1.3 Systematické zařazení 

Systematické třídění v říši hub je poměrně složité. Základem je třídění podle pohlavních 

stádií. Ale toto třídění naráží na dva hlavní problémy. První tkví v tom, že u mnohých 

druhů nejsou zatím známa a popsána jejich pohlavní stádia (teleomorfy). To se týká 

bohužel velkého množství lékařsky významných hub včetně rodu Candida. Tyto houby 

jsou prozatím sdružovány v uměle vytvořeném taxonu: třídě Fungi imperfekti neboli 

Deuteromyces. Druhým problémem je, že pokud jsou pohlavní stádia známá, často 

dochází k tomu, že nejsou vůbec podobná jejich nepohlavním stádiím (anamorfám). 

Což může přinášet jisté zmatky především pro klinickou praxi (1).  

Ale i v odborné literatuře není systematika vždy jednotná, a tak se různé zdroje 

informací mohou částečně lišit. V tabulce 1 je uvedena nejčastější forma. 

Tabulka 1: Systematické zařazení Candida albicans (4) 
 

říše:   fungi 

 oddělení: eumycota 

 třída:  fungi imperfekti 

 řád:  blastomycetes 

 čeleď:  Saccharomycetales 

 rod:   Candida  

 druh:   albicans        
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2.1.4 Morfologie 

Mikroskopický vzhled Candida albicans závisí na charakteru prostředí, v němž se 

nachází, řadíme ji proto mezi dimorfní houby. Je schopna tvořit blastokonidie, hyfy, 

psedohyfy, chlamydokonidie a zárodečné klíčky (Obr. 1). Blastokonidie (blastospóry - 

starší a nepřesný výraz) jsou jednobuněčné, obvykle oválného tvaru o velikosti 3-6 μm. 

Pučením vzniká zárodečný klíček (germ tube), z něhož rostou dceřiné buňky, které se 

protahují a zůstávají spojeny, tvoří tak pseudohyfy. Tyto buňky jsou širší než pravé hyfy 

a v místě jejich spojení je pseudohyfa zaškrcena. Chlamydokonidie jsou silnostěnné 

kulaté buňky, o něco větší než blastokonidie, umístěné většinou na konci pseudohyf. 

Zárodečné klíčky se dají pozorovat v prvních hodinách kultivace, jsou to tenké 

trubičkovité útvary pučící z blastokonidií, bez zaškrcení v místě kde opouštějí 

mateřskou buňku. Všechny tyto popsané útvary se barví grampozitivně (1). 

Candida albicans se množí pučením (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: morfologie Candida albicans 
Zdroj: http://www.kliniken.de/lexikon/Medizin/Diagnostik/Mikrobiologie/Pilze/Hefen.html 
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2.1.5 Kultivace a diagnostika 

Kultivace kvasinek Candida albicans je bezproblémová, dobře roste na většině běžných 

kultivačních půd při teplotách 30 - 37 °C. Základní půdou pro mykologické vyšetření je 

Sabouraudův agar, obvykle doplněný antibiotiky pro potlačení růstu doprovodné 

mikroflóry (5). Na krevním agaru vyroste Candida albicans za 24 hodin v nenápadných 

droboučkých koloniích, které se prozradí typickou vůní po chlebu. Později z okrajů 

vyrůstají kratičké výběžky. Na Sabouraudově agaru se 4 % glukózy nebo maltózy se za 

tu dobu vytvoří asi 1cm velké krémově zabarvené neprůhledné kolonie s matným 

povrchem, opět s typickou vůní (1). V současnosti se s výhodou používají chromogení 

agary, na kterých lze kvasinky orientačně identifikovat na základě charakteristické barvy 

kolonií. Tyto půdy obsahují substrát, který je štěpen enzymem, jímž disponuje pouze 

konkrétní druh kvasinky. Například na půdě CandiSelect (Bio-Rad) tvoří Candida 

albicans modré kolonie, zatím co ostatní non-albicans druhy rostou bílé (5).  

Dalším způsobem, jak odlišit druh Candida albicans od ostatních non-albicans druhů, je 

test tvorby zárodečných klíčků. Při tomto testu se kultura vyšetřované kvasinky smíchá 

s čerstvým sérem (lidským nebo zvířecím) nebo se syntetickým médiem NYP a inkubuje 

se při 37 °C. Po 3 hodinách se mikroskopicky sleduje přítomnost klíčků vyrůstajících z 

mateřských buněk. Je však potřeba vzít v úvahu, že obdobné útvary mohou tvořit i jiné 

druhy, například Candida tropicalis. Ovšem zárodečné klíčky Candida albicans mají v 

místě odstupu od mateřské buňky stejnou šířku jako po celé svojí délce, nejsou tedy v 

oblasti báze zaškrcené, jako je tomu právě u Candida tropicalis (5). Po delší době více 

jak 4 hodiny není test průkazný (24). 

K přesnému druhovému určení se také používají biochemické testy, které využívají 

různých biochemických pochodů u jednotlivých druhů.  

Auxogramy hodnotí schopnost asimilace různých druhů cukrů a dusíkatých látek (5). 

Cukerné auxogramy se provádí za přístupu kyslíku. V Petrino misce připravíme v 

adekvátním množství kvasničné dusíkaté báze inokulum vyšetřovaného kmene a 

přidáváme agar o teplotě 45-50 °C. Po ztuhnutí klademe disky, které jsou impregnovány 

různými druhy cukrů. Jestliže je vyšetřovaný kmen schopen daný cukr asimilovat, objeví 
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se v okolí disku růst. Na obdobném principu jsou založeny dusíkaté auxogramy, obvykle 

omezené na asimilaci nitrátu a amonia (24).  

Zymogramy hodnotí schopnosti kvasit cukry (5). Tyto testy se provádějí bez přístupu 

kyslíku. Do větší zkumavky s cukerným roztokem se vloží menší zkumavka 

(Durhamova plynovka) obrácená dnem vzhůru a zalije se parafinem. Pokud fermentace 

proběhne, vytvoří se v malé zkumavce plynová kapsa – vznikající oxid uhličitý (24). 

K dispozici je dále řada biochemických identifikačních systémů a rovněž lze využít 

sérologických metod (5). 

2.1.6 Biochemické vlastnosti 

Candida albicans je chemoheterotrofní aerobní organizmus. To znamená, že 

metabolizmus je uzpůsoben k získávání energie a intermediátních sloučenin z látek 

organického původu. Živiny přijímá absorpcí. Zdrojem energie jsou cukry, které kvasí za 

vzniku oxidu uhličitého. Kvašení (fermentace) je proces, při kterém se substrát 

(fermentované cukry) štěpí na dvě části, z nichž jedna vystupuje jako donor a druhá 

jako akceptor elektronů. Proces probíhá bez přístupu kyslíku. Základem fermentativních 

drah je glykolýza, kdy je jeden mol glukózy přeměněn na dva moly kyseliny 

pyrohroznové s výtěžkem dvou molů ATP. Pyruvát pak vstupuje, jako substrát do reakce 

kdy je přeměněn na etanol a oxid uhličitý. Toto kvašení nazýváme alkoholové, ale 

existují i další typy kvašení, kdy je pyruvát přeměněn na jiné látky. (4). 

2.1.7 Patogenita 

Candida albicans je oportuní patogen.  

U zdravých jedinců je Candida albicans součástí přirozené mikroflóry, aniž vyvolává 

chorobné příznaky. Nejčastěji se nachází v pochvě dospělých žen, dále v trávicím traktu 

a na kůži. Žije jako saprofyt, obvykle v kvasinkové formě. Toto osídlení může být za 

určitých okolností zdrojem pro rozvoj infekce. Parazitická forma se vyznačuje 

přítomností pseudomycelia (1). 
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Candida albicans může vyvolávat jak povrchová, tak i systémová onemocnění (1). 

Kandidóza je nejčastější systémová mykóza v lékařské praxi. V posledních desetiletích 

počet a závažnost onemocnění nebezpečně narůstá. Dříve se řadila k mykózám 

sekundárním, kdy infekce vzniká u osob oslabených. V poslední době se také vyskytuje 

jako mykóza primární u zdravých lidí infikovaných vysoce virulentními kmeny (6). 

Candida albicans má vlastnosti, které jí umožňují být úspěšným komenzálem u 

zdravého jedince, za určitých okolností však dochází ke vzniku a narůstání virulence, 

projevující se především invazí houby do tkáně. Virulence se velice liší u různých 

kmenů tohoto druhu. Variabilita virulence i jiných vlastností u rodu Candida je 

vysvětlována plasticitou jejího genomu, která umožňuje rychlé změny vlastností kmene. 

Pro patogenitu jsou významné zejména tyto faktory (6). 

 adherence k hostitelským buňkám umožňuje kolonizaci povrchů. Adheruje nejen 

na organické struktury (endotel, epitel, fibrin), ale také na nebiologické materiály 

(katetry, kanyly, implantáty). Adhezinem Candida albicans je mananprotein, který 

na povrchu buněk tvoří fibrální vrstvu. Chrání také buňky před fagocytózou. 

 klíčení a tvorba hyf. Klíčící buňky adherují lépe než kvasinky a po pohlcení 

fagocytem se mohou klíčením z buňky uvolnit. Vláknité formy, které jsou schopny 

prorůstat do tkáně, se považují za virulentnější, parazitickou formu kandidy. 

 sekrece kyselých proteináz, které působí keratolyticky a přispívají k invazi kandid 

do kůže, produkce řady enzymů fosfolipáz a lipáz (6). 

 

Candida albicans se může uplatnit jako patogen za následujících podmínek (1): 

 u novorozenců, zvláště pak nedonošených, než se u nich vytvoří normální 

mikroflóra. 

 Při hormonální nerovnováze, zvláště pak při diabetes mellitus a těhotenství. 
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 Při déle trvajícím podávání antibakteriálních látek, zvláště pak širokospektrých, 

která naruší bakteriální mikroflóru a při dlouhodobé léčbě kortikoidy. 

 Při oslabení imunity, ohroženi jsou zejména pacienti s AIDS, imunosupresovaní 

pacienti po transplantacích, osoby léčené cytostatiky, či s jinými poruchy imunity. 

 Při těžkých celkových onemocnění. 

 Při invazivní zákroky - porucha bariér (chirurgické a instrumentální zákroky, 

zavedení kanyl a katetrů a podobně) (1). 

2.1.8 Klinické projevy 

Nejčastějším klinickým projevem kandidózy je moučnivka (soor). Jsou to bíle splývající 

povlaky na sliznici úst a jazyka. Moučnivku pozorujeme nejčastěji u novorozenců a 

prakticky u všech případů AIDS. 

Nižší pH prostředí v pochvě je možná důvodem, proč druhou nejčastější kandidovou 

infekcí je vaginální kandidóza. 

Dále se objevuje infekce zažívacího traktu, například kandidová oesophagitida, po 

podání širokospektrých antibiotik kvasná dyspepsie. 

Kožní infekce způsobené Candida albicans vznikají zejména v místech s kožními 

záhyby a vlhčím prostředím, kde vlhko a macerovaná kůže vytváří vhodné podmínky 

pro růst kvasinek, například mezi prsty, v podpaží, v tříslech, pod ňadry a podobně. 

Infekce nehtů onychomykóza způsobená Candida albicans začíná zánětlivým 

zduřením nehtového valu a postupuje směrem distálním. 

V porovnání s výše uvedenými mukokutánními infekcemi jsou systémové kandidózy 

poměrně vzácné, ale vyznačují se velkou úmrtností. Může jít o cystitidu, pyelonefritidu, 

meningitidu či endokarditidu, která se objevuje nejčastěji v souvislosti se zavedenými 

intravaskulárními katetry. Respirační kandidózy jsou ještě vzácnější (1). 
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Další závažnou skutečností je to, že Candida albicans je původcem nozokomiálních 

nákaz. Je nejčastější nozokomiální mykóza, její výskyt se významně zvyšuje. 

Nozokomiální kandidemie vznikají například z kontaminovaných venózních katetrů nebo 

infuzních roztoků, endoftalmitidy z implantovaných materiálů a roztoků při operaci očí. 

Nozokomiální epidemie byly vyvolány kontaminovanými nápoji. K závažnosti těchto 

infekcí přispívá zvyšování virulence kandid na odděleních při pasáži na oslabených 

pacientech. Dominujícím původcem je Candida albicans, ale při arteficiálním zavlečení 

se uplatňují i další druhy kandid (6).  

2.2 ANTIMYKOTIKA 

Antimykotika (ATM) jsou látky, které působí specificky na houbové organizmy. Mohou 

působit fungistaticky, kdy dochází k inhibici růstu houbové buňky, nebo fungicidně, kdy 

dochází ke smrti houbové buňky. Antimykotika mohou být látky syntetického původu 

(např. azolové deriváty, allylaminové deriváty, flucitosin) nebo přírodního původu (např. 

polyenová antibiotika, griseofulvin) nebo původu polosyntetického (např. 

echinokandinové deriváty). Podle základního mechanizmu účinku můžeme antimykotika 

rozdělit na 4 skupiny: Inhibitory syntézy ergosterolu, inhibitory syntézy buněčné stěny, 

inhibitory na úrovni jádra a ostatní inhibitory. Pro klasifikaci v praxi se nejčastěji používá 

třídění podle chemické struktury, a z ní vyplívajícího mechanizmu účinku a podle 

způsobu podání na systémová a lokální (viz příloha tabulka 3). 
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2.2.1  AMFOTERICIN B 

2.2.1.1 Strukturní vzorec  

 

Obrázek 2: strukturní vzorec amfotericin B 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: strukturní 3D model amfotericin B 
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Amphotericin_B 

2.2.1.2 Systematický název 

(1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R

,37S)-33-[(3-amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,5,6,9,11,17,37-

oktahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriakonta-19-21-

23-25-27-29-31-heptaen-36-karboxylová kyselina  

Sumární vzorec:C47H73NO17 
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2.2.1.3 Fyzikální a chemické vlastnosti  

Molekulová hmotnost: 924,09 g/mol 

CAS číslo: 1397-89-3 

Hustota 1,34 g/cm3 

Bod tání: ≥170°C 

Index lomu:1,614 

Žlutá nebo oranžová krystalická látka, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná 

v dimetylsulfoxidu a propylenglykolu, velmi těžce rozpustná v metanolu, prakticky 

nerozpustná v etanolu. 

Ve zředěných roztocích je citlivý na světlo (26). 

2.2.1.4 Struktura molekuly 

Amfotericin B (AMB) je makrolidové polyenové antimykotikum. Jeho strukturu tvoří 37- 

členný makrocyklický laktonový kruh, který je tvořený hydrofilním polyhydroxylovým 

řetězcem a lipofilním polyenovým uhlovodíkovým fragmentem, který obsahuje sedm 

dvojných vazeb, jedná se tedy o heptaen. V poloze 36 je vázána volná karboxylová 

kyselina a v poloze 33 je vázán aminocukr mykosamin. Molekula jako celek je 

amfoterní. Je prakticky nerozpustná ve vodě (2). 

2.2.1.5 Mechanizmus účinku 

Amfotericin B působí fungicidně, tvoří komplex s ergosterolem houbové plazmatické 

membráně. Ergosterol je nezbytnou komponentou plazmatické membrány hub obdobně 

jako cholesterol membrány savčích buněk. Amfotericin B se váže na ergosterol z 

vnějšku a v membráně tak vznikají póry. Tím je narušena její bariérová funkce a z buňky 

nekontrolovatelně unikají jak elektrolyty, ionty, tak i cukry, bílkoviny, nukleotidy a další 

látky. Dále dochází k oxidativnímu poškození. Houbová buňka následně umírá. Bakterie 

nejsou citlivé, neboť nemají v buněčné stěně ergosterol (3). 
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Vznik rezistence k Amfotericinu B a ostatním polyenům se vykládá jako důsledek 

alterace složení plazmatické membrány, čímž se sníží možnost tvorby komplexů 

antimykotika s ergosterolem – tvorba pórů (4). 

2.2.1.6 Farmakokinetika 

Amfotericin B je prakticky nerozpustný ve vodě, proto se po perorálním podání prakticky 

nevstřebává. Podává se formou nitrožilní infuze, nebo do tělních dutin i 

endobronchiálně. K dispozici je řada lékových forem obsahujících Amfotericin B na 

tukových nosičích. Často je ve formě komplexu s deoxycholovou kyselinou či se 

sulfátovým cholesterolem, v lipozomech, koloidních suspenzích a emulzích (3). 

V plazmě je z 90-95 % vázán na plazmatické bílkoviny, rovněž se váže na membránové 

struktury – cholesterol. Špatně proniká do méně prokrvených tkání (nejvyšší 

koncentrace dosahuje v játrech a slezině). V tělesných tekutinách je koncentrace 

přibližně poloviční oproti koncentraci v plazmě. Nízká koncentrace je v bronchiálním 

sekretu a prakticky nulová v mozkomíšním moku a v moči (3). 

Vylučován je biliárním systémem do stolice (3). 

2.2.1.7 Farmakodynamika 

Maximum antimykotického účinku je při pH 6,0 – 7,5. Vedle antimykotického účinku 

indukuje tvorbu prostaglandin E2 (PGE2), faktor nádorové nekrózy (TNF) a interleukin 1 

(IL-1), které jsou zodpovědné za akutní nežádoucí účinky léčby. Nejčastěji se objevuje 

horečka, třesavka, rigor, nauzea, vomitus, bolesti hlavy, svalů a kloubů, průjem a 

alergické reakce. Mezi chronické nežádoucí účinky řadíme nefrotoxicitu a neurotoxicitu 

(3). 

2.2.1.8 Spektrum účinku 

Candida spp, Cryptococcus spp., Aspergillus spp., Mucor spp., Blastomyces dermatitis, 

Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix 

spp., Leishmania spp. (3). 
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2.2.2 FLUKONAZOL 

2.2.2.1 Strukturní vzorec 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: strukturní vzorec flukonazol 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: strukturní 3D model flukonazol 
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Flukonazole 

2.2.2.2 Systematický název 

α-(2,4-difluorfenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol 

sumární vzorec: C13H12F2N6O 
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2.2.2.3 Fyzikální a chemické vlastnosti  

Molekulová hmotnost: 306,27 g/mol 

CAS číslo: 86386-73-4 

Hustota: 1,49 g/cm3 

Bod tání: 138-140 °C 

Index lomu: 1,663 

Bílá krystalická hygroskopická látka, těžce rozpustná ve vodě, snadno rozpustná 

v metanolu, dobře rozpustná v acetonu 

Flukonazol je polymorfní (26) 

2.2.2.4 Struktura molekuly  

Flukonazol (FLA) je triazolové antimykotikum. Molekula se skládá ze dvou triazolových 

cyklů, pro které je podstatný nesubstituovaný dusík v poloze 4, který se účastní vazby 

na atom železa jednotky hemu. Dále je zde lipofilní část molekuly podstatná pro dobrý 

průnik do membrány, tvoří ji fenylový zbytek substituovaný dvěma atomy fluoru. 

Centrum molekuly tvoří ethanolový zbytek. Molekula jako celek se vyznačuje nízkou 

lipofilitou (2). 

2.2.2.5 Mechanizmus účinku 

Flukonazol působí fungistaticky. Inhibuje konečnou fázi syntézy ergosterolu v 

membráně hub. Ergosterol je nezbytnou komponentou plazmatické membrány hub 

obdobně jako cholesterol membrány savčích buněk. K demethylaci lanosterolu dochází 

prostřednictvím enzymu cytochrom P 450 dependentní C-14-α-demetylázy, jehož 

blokáda je klíčovým krokem účinku. Dále inhibicí syntézy buněčné stěny omezuje 

kolonizaci sliznic a adhezi kandid na endotel, ale i na umělé povrchy, například katetry, 

umělé chlopně, kloubní náhrady (3). 
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2.2.2.6 Farmakokinetika 

Flukonazol  se po perorálním podání rychle a téměř úplně vstřebává. Jeho koncentrace 

v plazmě je po perorální aplikaci srovnatelná s nitrožilním podáním. Vazba na 

plazmatické bílkoviny je velmi nízká 10-12 %. Flukonazol dobře proniká do všech tkání 

a tělesných tekutin i do likvoru. Rovněž proniká placentou a je vylučován do mateřského 

mléka (3). 

Flukonazol je vylučován ledvinami glomerulární filtrací v aktivní formě. Má dlouhý 

biologický poločas 25- 30 hodin. Může být dlouhodobě deponován v kůži a nehtech (3). 

2.2.2.7 Farmakodynamika  

Mechanizmus účinku na fungální cytochrom P450 souvisí s nežádoucími účinky během 

léčby. Ty jsou obvykle jen mírné, objevují se dyspeptické obtíže a bolest hlavy a kožní 

exantém, který je častější u AIDS. Pouze v této skupině pacientů se objevuje Stevensův 

- Johnsův syndrom. Vzácně může dojít k poškození jaterních buněk (3). 

2.2.2.8 Spektrum účinku 

Candida spp, Cryptococcus spp., Aspergillus spp., Mucor spp., Blastomyces dermatitis, 

Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum (3). 

Primárně rezistentní je Candida krusei (3). Získaná rezistence se objevuje u Candida 

glabrata, u které dochází k alteraci enzymu a vypuzování flukonazolu z buňky (4). 
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2.3 FARNESOL 

Farnesol byl prvně izolován jako rostlinný extrakt, byl pojmenován podle matečné 

rostliny Vachellia farnesiana (1900-1905) 

Nacházíme jej jak v živočišné, tak i v rostlinné říši a u hub. V přírodě má mnoho funkcí. 

V praktickém životě je zatím tato molekula využívána pro kosmetické účely. Někteří lidé 

se s touto molekulou v běžném životě setkávají, je totiž složkou některých parfémů (22). 

2.3.1 Strukturní vzorec 

 

 

 

Obrázek 6: strukturní vzorec farnesol 
 

 

 

 

 

 
Obrázek 7: strukturní 3D model farnesol 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Farnesol 

 

2.3.2 Systematický název 

(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol 

Sumární vzorec:C15H26O 
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2.3.3 Fyzikální a chemické vlastnosti  

Molekulová hmotnost: 222,37 g/mol  

CAS číslo: 106-28-5 

hustota 0,875 g/cm3  

bod varu 283,4 °C při 760 mm Hg 

index lomu 1,485. 

Bezbarvá tekutina 

2.3.4 Struktura molekuly  

Chemicky jde o acyklický terpen, konkrétně seskviterpen. Molekulu tvoří hydrofilní a 

lipofilní část. Farnesol má omezenou rozpustnost ve vodě, ve vodném prostředí má 

schopnost tvořit micely (7). Farnesol může existovat ve čtyřech izomerních 

konfiguracích, ale pouze E,E- farnesol (trans, trans- farnesol) má účinek na Candida 

albicans (8). 

2.3.5 Syntéza farnesolu u Candida albicans 

Farnesol vzniká jako alternativní vedlejší produkt syntézy sterolů buněčné membrány. 

Vzniká z molekuly farnesyl pyrofosfátu. Farnesyl pyrofosfát je klíčovou molekulou pro 

další syntézu ergosterolu, nebo z něj mohou vznikat alternativní produkty. Candida 

albicans obsahuje enzymy, které katalyzují přeměnu farnesyl pyrofosfátu na farnesol, 

tyto enzymy se označují jako Dpp2 a Dpp3 (9). Produkce farnesolu je zvýšená 

v přítomnosti antimykotik (flukonazolu, klotrimazolu, ketokonazolu, mikonazolu), která 

blokují syntézu ergosterolu. U flukonazolu byla prokázána závislost mezi koncentrací 

flukonazolu a množstvím produkovaného farnesolu (10). 

Farnesol je produkován průběžně během růstu kvasinek v teplotním rozmezí 15 - 43°C. 

Jeho produkce není závislá na zdroji uhlíku, dusíku ani na povaze růstového média (7). 
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Na obrázku č. 2 je schéma syntézy ergosterolu s vyznačením klíčového místa syntézy, 

ze kterého může kaskáda reakcí postupovat k alternativním produktům, jedním z nich je 

farnesol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: schéma syntézy ergosterolu 

Zdroj: Hornby J. M., Nickerson K. W. 2004: Enhanced production of farnesol by Candida albicans treated 

with four azole antibiotics. Antimicrobial Agents Chemotherapeuticals 48: 2305-2307 

Podle současných poznatků je znám jediný kmen Candida albicans, který neprodukuje 

farnesol, je to kmen ATCC 10231 (9). 
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2.3.6 Účinky farnesolu 

2.3.6.1 Vliv na dimorfizmus 

Dimorfizmus je schopnost kvasinek přecházet z kvasinkové do micelární formy (1,6,11). 

Jak bylo zmíněno výše, schopnost dimorfizmu je faktorem patogenity (1). Bylo 

prokázáno, že přeměny morfologických forem může ovlivňovat velká řada faktorů z 

vnějšího prostředí (11). Jedním z těchto faktorů je velikost inokula. Candida albicans 

tvoří kvasinkovou formu, pokud je očkována inokulem o velikosti ≥ 106 cfu/ml. Zatímco 

při velikosti inokula ≤ 106 cfu/ml tvoří převážně micelární struktury. Systém podnětu a 

reakce souvisí s hustotou osídlení je nazýván quorum sensing (7). Signály, jimiž se 

buňky dorozumívají mezi sebou, jsou nazývány quorum sensing molekuly (QSM) (9). 

U Candida albicans je důležitá QSM farnesol (7,9,12). Farnesol byl první QSM 

objevenou u eukaryot (12). Farnesol brání přechodu z kvasinkové do mycelární formy, 

pokud je jeho koncentrace vyšší nebo rovna 300 mol/l (µM) (13). Ačkoli farnesol 

blokuje přechod z kvasinkové do mycelární formy, již není schopen bránit dalšímu růstu 

již existujících hyf (7,8,14). Takže doba, kdy jsou buňky schopné reagovat na farnesol, 

je omezená. Po šedesáti minutách reaguje už jen část a po devadesáti minutách už 

jsou téměř všechny buňky necitlivé (14). Mechanizmus tohoto účinku farnesolu spočívá 

v inhibici enzymu farnesol Ras1-adenylcyklázy v Ras1-cAMP-Efg1 kaskádě (15). 

2.3.6.2 Vliv na tvorbu biofirmu 

Jak již bylo zmíněno dříve, Candida albicans má schopnost adherence nejen na 

organické struktury, ale i na nebiologické materiály, což je jedna z vlastností 

ovlivňujících její patogenitu (6,17). Tvorba biofirmu také kvasinku chrání před vnějšími 

vlivy. Přítomnosti buněk různých morfologií v biofilmech naznačuje, že farnesol hraje roli 

v regulaci buněčné morfologie a při zakládání biofilmů. Efekt farnesolu na výstavbu 

biofilmu je časově závislý. Farnesol vykazuje tuto aktivitu v rozmezí koncentrací 30 – 

300 µM. pokud je přítomen v čase naočkování, pak k výstavbě biofilmu nedochází. 

Pokud je přidán o hodinu až dvě později, kdy je tvorba biofirmu započata a farnesol se 

již neuplatňuje. Bylo však prokázáno, že zralý 24 hodinový biofilm se opět stává vůči 
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farnesolu citlivým. Snižuje se schopnost uvolnění kvasinek ze zralého biofilmu (16). 

Disperze buněk je klíčová pro další šíření infekce po těle na další orgány. Uvolněné 

buňky mohou po těle migrovat a zakládat nový biofilm (23). 

2.3.6.3 Vliv na ochranu před oxidačním stresem 

Farnesol se u Candida albicans podílí na mezibuněčné komunikaci také při ochraně 

kvasinky před oxidačním stresem (15). Makrofágy a neutrofily ničí patogenní buňky 

pomocí řady mechanizmů, včetně vysoké hladiny reaktivních forem kyslíku (17). 

Candida albicans je schopna se těmto mechanizmům bránit. Candida albicans jako 

komenzál během svého života v organizmu musí často odolávat oxidačnímu stresu, 

jelikož se vyskytuje v místech, kde se také nachází laktobacily a streptokoky, jež 

produkují H2O2 (18,19). Vylučování QSM farnesolu může být jeden ze způsobů, který 

kvasinku chrání (17). 

2.3.6.4 Vliv na konkurenci mezi Candida albicans a jinými rody hub 

Candida albicans toleruje farnesol v koncentracích, které již působí fungistaticky nebo 

fungicidně na jiné houby. Aspergillus nidulans sám farnesol neprodukuje. Koncentrace, 

která u něho spouští apoptózu, je 100 µM (20). Při pokusném naočkování směsné 

kultury Candida albicans a Aspergillus nidulans se během 24 hodin snížila koncentrace 

cfu/ml Aspergillus nidulans více než stoosmdesátkrát. Rovněž Trichophython rubrum ve 

směsné kultuře s Candida albicans neroste. Farnesol produkovaný kmeny Candida 

albicans je schopen eliminovat její konkurenty a zajistit tak dostatek živin (20). 

2.3.6.5 Vliv na buněčnou apoptózu Candida albicans 

Během studie, při které byly buňky Candida albicans vystaveny zvyšujícím se 

koncentracím farnesolu (10, 40, 100, 200 a 300 µM), se ukázalo, že exogenní farnesol 

může vyvolat apoptózu i u Candida albicans. Při koncentraci 10 µM bylo usmrceno 

méně než 10 % buněk, se zvyšující se koncentrací procento usmrcených buněk 

stoupalo. Maximálního účinku (60 %) bylo dosaženo při koncentraci 300 µM farnesolu 

(21).  
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2.3.7 Receptory pro farnesol 

Jednou ze strategií, jak zkoumat buněčné receptory a definovat pro účinek podstatné 

strukturní části molekuly, je testovat různé strukturní obměny farnesolu. Testováno bylo 

celkem dva přírodní a 38 syntetických analogů farnesolu. 22 ze 40 analogů farnesolu 

měly aktivitu QSM a vykazovaly schopnost snížit tvorbu klíčních hyf o 50 %, ale 

s daleko menší aktivitou oproti farnesolu. Nejaktivnější z testovaných analogů farnesolu 

měl pouze 7,3% účinnost E,E-farnesolu. Z uvedeného výzkumu byly definovány 

strukturní části molekuly hrající největší roli v biologickém účinku. Jsou to poloha 

hydroxy skupin (změna polohy i navýšení počtu OH- skupin účinek významně snižují), a 

metylová skupina v poloze 3 (přesun metylové skupiny do polohy 4 znamená snížení 

účinku, rovněž i záměna za etylovou skupinu). Na základě těchto vztahů mezi 

strukturou a aktivitou, můžeme vyloučit přímý účinek farnesolu na fluiditu membrány a 

odvodit tak existenci velmi specifického receptoru (8). 

Kvasinky, které produkují QSM, mají také specifické receptory, které QSM vážou. Pokud 

dojde k vazbě QSM na receptor, dochází k aktivaci transkripce některých genů. K té 

dojde, pouze je-li koncentrace kvasinek nad kritickou hodnotou. S růstem buněčné 

populace roste i produkce signálních molekul a po překročení prahové koncentrace 

dochází k transkripci genů (Aktivace receptorů způsobuje up-regulaci specifických 

genů. Všechny buňky tak začínají přepis přibližně ve stejnou dobu) (12). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Přístrojové a materiálové vybavení 

 Laminární box ESCO class II type A2 

 Mikroskop Olympus BX 40 

 Bürkerova počítací komůrka 

 Plastové zkumavky a mikrozkumavky Eppendorf s víčkem 

 Automatické pipety a multikanálová pipety Eppendorf, Socorex, špičky 

 Mikrotitrační destičky 

 Termobox Binder 

 Třepačka a inkubátor Titramax 

 Denzitometr Grani-bio 

 Dvanácti-jamkový rezervoár 

3.2 Chemikálie 

 Farnesol (Fluka, 95.0 % (GC) 

 Amfotericin B (Fluka) 

 Flukonazol (Fluka) 

 Sabouraudův dextrózový základ (HIMEDIA) 

 Dimethylsulfoxid (DMSO), Sigma Aldrich) 

 RPMI (Sevapharma) 
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 MOPS (99.5 %, BioWhittaker) 

 Sterilní voda, sterilní fyziologický roztok (i. v.) (Fresenia Cabi) 

3.3 Kultivační média 

3.3.1 Sabouraudův agar  

Složení (v g/l): agar 15 g, kaseinový pepton 5 g, chloramfenikol 0,05 g, dextróza 40 g, 

peptonový extrakt ze zvířecí tkáně 5 g. 

30 g dehydrovaného základu bylo rozpuštěno v 1000 ml destilované vody. Směs byla 

autoklávována při 121 °C 15 minut. Konečné pH (25 °C) 5,6  0,2. 

Médium je využíváno pro kultivaci kvasinek a vláknitých hub.  

3.3.2 RPMI 

RPMI slouží jako kultivační médium při testování interakcí antimykotik s buňkami. Jedná 

se o syntetické médium obsahující kolem 30 různých látek. Hlavní součástí je 

fosforečnan sodný, chlorid sodný a glukóza a aminokyseliny. Přesné složení je uvedeno 

v příloze (tabulka 4). 

 10,45 g dehydrovaného základu se rozpustí v 1000 ml destilované vody. Roztok je 

filtrací sterilizován. Před použitím se RPMI zředí roztokem MOPS v poměru 1:4 

(RPMI:MOPS).  

3.3.3 MOPS 

Jedná se o 3-(N-morfolin)propansulfonovou kyselinu (C7H15NO4S, CAS [1132-61-2]), 

která slouží jako pufrační činidlo. 

17,25 g dehydrovaného základu se rozpustí v 500 ml destilované vody. Koncentrát 

obsahuje 1 % glukózy. 
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3.4 Testované kmeny 

V experimentu byly použity jak standardní sbírkové kmeny ( Candida albicans ATCC 

90028 a Candida albicans ATCC10231), tak i klinické izoláty z tracheálního aspirátu 

(TAS) [6], sputa [11], dutiny ústní [3], pochvy [8] a hemokultivace (HEMO) [4]. Vzorky 

pochází z Ústavu klinické mikrobiologie a imunologie Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. Celkem bylo testováno 34 kmenů. Seznam kmenů je uveden v příloze (tabulka 

5).  

3.5 Metodika 

Všechny pracovní roztoky a suspenze se připravují vždy čerstvé v potřebném množství 

na daný den. (Příprava většího množství do zásoby pro více dnů se neosvědčila, 

zřejmě docházelo k degradaci farnesolu kyslíkem a světlem). Roztoky se připravují do 

mikrozkumavek. Rozsah použité mikropipety se volí podle pipetovaného objemu tak, 

aby byl pipetovaný objem přibližně ve středu pracovního rozsahu pipety. Práce se 

provádí v laminárním boxu. 

3.5.1 Příprava kmenů před testem 

Standardní kmeny či klinické izoláty byly tři dny inkubovány na Sabouraudově agaru při 

35°C. Následovalo přeočkování na čistý Sabouraudův agar a 24 hodinová inkubace při 

35°C. Takto bylo dosaženo kvalitního růstu buněk.  

3.5.2 Příprava suspenze buněk 

Z 24hodinové kolonie testovaného kmenu se připraví homogenní suspenze roztíráním 

inokula po stěně zkumavky, aby nezůstaly pokud možno shluky buněk. Hodnota 

velikosti suspenze se hodnotí denzitometricky a kontroluje v počítací Burkerově 

komůrce. Podle potřeby se suspenze naředí fyziologickým roztokem nebo se přidá další 

inokulum, dokud není požadovaná koncentrace v rozmezí 1-5 x 106 cfu/ml. Tato 

suspenze se dále ředí v poměru 1:49 (15 µl suspenze + 735 µl RPMI) a poté 1:19 (500 
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µl suspenze + 9500 µl RPMI). Výsledná koncentrace buněk v suspenzi je 1-5 x 103 

cfu/ml. Práci provádíme v laminárním boxu.  

3.5.3 Příprava pracovních roztoků farnesolu 

Rozpuštěním 12,5 µl farnesolu v 1000 µl DMSO se získá zásobní roztok farnesolu o 

koncentraci 50 mmol/l. Tento roztok je dále zředěn poměrem 1:24 (52 µl ZR + 1248 µl 

RPMI), tím se získá první pracovní roztok farnesolu C1 o koncentraci 2000 µmol/l, 

ze kterého jsou dále připravovány pracovní roztoky C2 o koncentraci 1000 µmol/l 

(poměrem 1:1 350 µl C1 + 350 µl RPMI), C3 o koncentraci 400 µmol/l poměrem 1:4 

(140 µl C1 + 560 µl RPMI) C4 o koncentraci 240 µmol/l poměrem 3:22 (84 µl C1 + 616 

µl RPMI), C5 o koncentraci 120 µmol/l poměrem 3:47 (42 µl C1 + 658 µl RPMI), C6 o 

koncentraci 40 µmol/l poměrem 1:49 (14 µl C1 + 686 µl RPMI). (Schéma přípravy je 

uvedeno v příloze: schéma 1)  

3.5.4 Příprava koncentrační řady amfotericinu B 

Rozpuštěním 16 mg amfotericinu B v 10 ml DMSO se získá zásobní roztok amfotericinu 

B o koncentraci 1,6 mg/ml. Tento roztok je dále zředěn poměrem 1:49 (16,8 µl ZR + 

823,2 µl RPMI), tím se získá první pracovní roztok amfotericinu B c1 o koncentraci 32 

µg/ml, ze kterého jsou dále připravovány dvojkovým ředěním pracovní roztoky c2 – c10 

o koncentracích 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,063, µg/ml (ředěním 1:1 předchozího 

roztoku, 420 l cX : 420 l RPMI). (Schéma přípravy je uvedeno v příloze: schéma 2).  

3.5.5 Příprava koncentrační řady flukonazolu 

Rozpuštěním 25,6 mg flukonazolu v 10 ml H2O se získá zásobní roztok flukonazolu o 

koncentraci 2,56 mg/ml. Tento roztok je dále zředěn poměrem 1:79 (10,5 µl ZR + 829,5 

µl RPMI), tím se získá první pracovní roztok flukonazolu c1 o koncentraci 32 µg/ml, 

ze kterého jsou dále připravovány dvojkovým ředěním pracovní roztoky c2 – c10 o 

koncentracích 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,063, µg/ml (ředěním 1:1 předchozího 

roztoku, 420 l cX : 420 l RPMI). (Schéma přípravy je uvedeno v příloze: schéma 3).  
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3.5.6 Testování vlivu a farnesolu na minimální inhibiční koncentraci antimykotik 

u kvasinky Candida albicans 

Test se provádí v 96-ti jamkové mikrotitrační destičce tzv. broth metodikou, což je 

modifikace standardního protokolu M27-A2, kdy každá destička obsahuje jeden 

testovaný kmen, v řadách jsou různé koncentrace farnesolu, ve sloupcích koncentrační 

řada antimykotika. Tím je dosaženo různých kombinací obou testovaných látek (tabulka 

2). Při tomto testu lze sledovat vliv zvyšující se koncentrace farnesolu na hodnotu 

minimální inhibiční koncentrace antimykotik. 

Do sloupců destičky se pipetuje 50 l ATM tak, aby zůstala zachována dvojková 

koncentrační řada, tzn. Do sloupce 1 50 l roztoku ATM c1, do sloupce 2 50 l roztoku 

ATM c2, atd. Do sloupce 11 a 12 se pipetuje pouze 50 l RPMI. 

Do řádků destičky se pipetují pracovní řady farnesolu, a to do řady A 50 l PR1, do řady 

B 50 l PR2, atd. a do řádků G a H 50 l RPMI. 

Do sloupce 12 a řádku H se pipetuje 100 l RPMI, do ostatních jamek 100 l buněčné 

suspenze. 

Destičky byly inkubovány 48 hodin při teplotě 36 °C, bez přístupu světla a bez třepání. 
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Tabulka 2: schéma koncentrací farnesolu (µmol/l) a ATM (µg/ml) v mikrotitrační 
destičce 

 

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

A 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 F 500 

B 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 F 250 

C 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 F 100 

D 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 

E 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 F 30 

F 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 F 10 

G 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 

H 
ATM 8 ATM 4 ATM 2 ATM 1 ATM 0,5 ATM 0,25 ATM 0,125 ATM 0,063 ATM 0,032 ATM 0,016 ATM 0 ATM 0 

F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 
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3.5.7 Hodnocení 

Hodnocení se provádí vizuálně po 24 a 48 hodinách. Pozoruje se nárůst v jednotlivých 

jamkách proti černému pozadí a bílému světlu. Kvasinka v jamce G11 není ovlivněna 

žádnou ze sledovaných látek, a proto je její nárůst hodnocen vždy jako stoprocentní. 

Růst v ostatních jamkách je poté porovnáván s touto velikostí růstu (procenta růstu 

v jamce proti 100% nárůstu v kontrolní jamce) 

Rozhodující je nárůst po 24 hodinách, neboť vzhledem k nemožnosti míchání 

nemůžeme zaručit stále stejné koncentrace v celém objemu a může docházet 

k přerůstání, jak je patrné z výsledků. 

Jako hodnota MIC je zvolena nejmenší koncentrace antimykotika, kdy došlo ke 100% 

inhibici růstu (amfotericin B) či 50% inhibici (flukonazol). 

Hodnocení lidským okem není zcela objektivní, ale tato metoda přístrojové hodnocení 

neumožňuje, neboť narostlé buňky tvoří na dně jamky pevný biofilm, který nelze 

homogenizovat, a získané výsledky ze spektrofotometru nemají vypovídající hodnotu. 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Ve výsledkové části jsou získané výsledky prezentovány pomocí jednoduchých grafů 

vyjadřujících změnu minimální inhibiční koncentrace (MIC) v závislosti na vzrůstající 

koncentraci farnesolu. Výsledky jsou seřazeny do skupin podle původu izolátů. 

V každém grafu je vždy jeden kmen s hodnotami minimální inhibiční koncentrace obou 

použitých antimykotik. Na konci každé skupiny klinických izolátů je slovní hodnocení 

jednotlivých kmenů a celé skupiny. Na obr. 9 a 10 jsou ukázány dva typy možných 

výsledků efektu farnesolu na MIC (klesající a vzrůstající hodnota MIC při zvyšující se 

koncentraci farnesolu).  

 
Obrázek 9: klesající hodnota MIC s rostoucí koncentrací farnesolu 

Zdroj: Ing. Lucie Křivčíková 

 

 
Obrázek 10: rostoucí hodnota MIC s rostoucí koncentrací farnesolu 

Zdroj: Ing. Lucie Křivčíková  
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4.1 Dutina ústní 

    
graf 1: izolát z dutiny ústní 32 graf 2: izolát z dutiny ústní 84 

 
 

 

 

 

 
 
 

graf 3: izolát z dutiny ústní 85 

 

V této skupině byl pozorován vliv zvyšující se koncentrace farnesolu na MIC u dvou ze 

tří testovaných kmenů.  

U klinického izolátu z dutiny ústní 32 byl pozorován střední pokles MIC amfotericinu B a 

mírný nárůst MIC flukonazolu, u klinického izolátu z dutiny ústní 84 byl pozorován 

pouze mírný pokles MIC u amfotericinu B a žádná změna u flukonazolu a u klinického 

izolátu z dutiny ústní 85 nebyla pozorována žádná změna  MIC (toto je jediný kmen 

v rámci celého experimentu, u něhož nedošlo k ovlivnění MIC). 
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4.2 Pochva 

    
graf 4: poševní izolát 64 graf 5: poševní izolát 70 

 

 

    
graf 6: poševní izolát 71 graf 7: poševní izolát 72 

 

    

 
graf 8: poševní izolát 87 graf 9: poševní izolát 8797 
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graf 10: poševní izolát 25188 graf 11: poševní izolát 25580 

 

 

V této skupině byl pozorován vliv zvyšující se koncentrace farnesolu na MIC u všech 

testovaných kmenů, a to vždy klesající hodnota MIC amfotericinu B a zvyšující se 

hodnota MIC flukonazolu. Rozdíly byly pouze v intenzitě rozdílu poklesu v závislosti na 

koncentraci farnesolu. 

U poševního izolátu 64 byl pozorován mírný pokles MIC amfotericinu B, na MIC 

flukonazolu vliv nebyl patrný. U poševního izolátu 70 způsobil farnesolu střední pokles 

MIC AMB a mírný nárůst MIC FLA. U poševního izolátu 71 byl pozorován mírný pokles 

a poté opětovný nárůst MIC AMB a mírný nárůst MIC FLA. U poševních izolátů 72 a 87 

byl pozorován střední pokles MIC AMB a střední nárůst MIC FLA. U poševního izolátu 

8797 byl pozorován pouze mírný pokles MIC AMB a mírný nárůst MIC FLA. U 

poševního izolátu 25188 byl pozorován výrazný pokles MIC AMB a mírný nárůst MIC 

FLA a u poševního izolátu 25580 byl pozorován střední pokles MIC AMB a mírný nárůst 

MIC FLA. 
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4.3 Sputum 

    
graf 12: izolát ze sputa 18 graf 13: izolát ze sputa 48 

 
 

       
graf 14: izolát ze sputa 57 graf 15: izolát ze sputa 58 

 

 
graf 16: izolát ze sputa 61 graf 17: izolát ze sputa 69 
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graf 18: izolát ze sputa 73 graf 19: izolát ze sputa 76 

 

    
graf 20: izolát ze sputa 78 graf 21: izolát ze sputa 90 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

graf 22: izolát ze sputa 91 
 

 



42 

V této skupině byl pozorován vliv zvyšující se koncentrace farnesolu na MIC u všech 

testovaných kmenů. Výrazná změna byla pozorována u pěti kmenů (45,5 %). U 

amfotericinu B docházelo vždy k poklesu hodnoty MIC v celém koncentračním rozsahu 

farnesolu, u flukonazolu byla stoupající tendence MIC patrná pouze u nižších 

koncentrací farnesolu. Při vyšších koncentracích došlo k poklesu MIC, a to zřejmě 

z důvodu vlastního antifungálního efektu farnesolu. 

U klinických izolátů ze sputa 18, 57, 58 byl pozorován výrazný pokles MIC amfotericinu 

B a mírný nárůst MIC flukonazolu. U klinického izolátu ze sputa 48 byly pozorovány 

střední změny poklesu MIC AMB a nárůstu MIC FLA. U klinického izolátu ze sputa 61 

byl pozorován střední pokles MIC AMB a vliv na MIC u flukonazolu nebyl patrný. U 

klinického izolátu ze sputa 69 byl pozorován střední pokles MIC AMB a mírný nárůst 

MIC FLA u nižších koncentrací farnesolu. Při použití 250 a 500 M farnesolu došlo 

k opětovnému poklesu MIC FLA. U klinických izolátů ze sputa 73 a 76 byl pozorován 

střední pokles MIC AMB a střední nárůst MIC FLA.  U klinického izolátu ze sputa 78 byl 

pozorován mírný pokles MIC AMB a mírný nárůst MIC FLA. U klinického izolátu ze 

sputa 90 byl pozorován výrazný pokles MIC AMB a výrazný nárůst MIC FLA a u 

klinického izolátu ze sputa 91 byl pozorován výrazný pokles MIC AMB a střední nárůst 

MIC FLA.  
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4.4 Tracheální aspirát (TAS) 

            
graf 23: izolát z TAS 10 graf 24: izolát z TAS 68 

 

 

     
graf 25: izolát z TAS 74 graf 26: izolát z TAS 77 

 
 

     
graf 27: izolát z TAS 81 graf 28: izolát z TAS 82 
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V této skupině byl pozorován vliv zvyšující se koncentrace farnesolu na MIC u všech 

testovaných kmenů. Výrazná změna byla pozorována u tří kmenů (50 %). MIC 

amfotericinu u všech testovaných kmenů měla tendenci spíše klesat (s výjimkou 

jednoho kmene TAS 68), MIC flukonazolu naopak rostla se zvyšující se koncentrací 

farnesolu. Při vyšších hodnotách se zde slabě projevoval antifungální efekt farensolu. 

U klinického izolátu TAS 10 byl pozorován výrazný pokles MIC amfotericinu B, u MIC 

flukonazolu byl efekt nejednotný, spíše pouze velmi mírný nárůst. (Mohlo dojít ke 

zkreslení při odečtu, kdy je MIC FLA odečítána jako jamka s 50% nárůstem buněk 

oproti kontrole). U klinického izolátu TAS 68 byl pozorován střední nárůst a poté 

opětovný mírný pokles MIC AMB a střední nárůst a poté opětovný mírný pokles MIC 

FLA. U klinického izolátu TAS 74 byl pozorován střední nárůst MIC FLA a žádný efekt 

farnesolu na MIC AMB.  U klinického izolátu TAS 77 byl pozorován střední pokles MIC 

AMB a střední nárůst MIC FLA. U klinického izolátu TAS 81 byl pozorován výrazný 

pokles MIC AMB a střední nárůst MIC FLA. U klinického izolátu TAS 82 byl pozorován 

výrazný pokles MIC AMB a mírný nárůst MIC FLA. 
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4.5 Hemokultivace (HEMO) 

            
graf 29: Izolát z hemokultivace 67 graf 30: Izolát z hemokultivace 178 

 

 

     
graf 31: Izolát z hemokultivace  VÍDEŇ graf 32: Izolát z hemokultivace V 6340 

 

V této skupině byl pozorován vliv zvyšující se koncentrace farnesolu na MIC u všech 

testovaných kmenů. Výrazná změna byla pozorována u dvou kmenů (50 %). U kmene 

Candida albicans V 6340 byla nejvyšší citlivost k farnesolu a jeho vlastnímu 

antifungálnímu efektu, kdy došlo ke 100% inhibici růstu u vyšších koncentrací farnesolu. 

U klinického izolátu z hemokultivace HEMO 67 byl pozorován mírný pokles MIC 

amfotericinu B a mírný nárůst MIC flukonazolu. U klinického izolátu z hemokultivace 

HEMO 178 byl pozorován mírný pokles MIC AMB a mírný nárůst MIC FLA. U klinického 

izolátu z hemokultivace Vídeň byl pozorován výrazný pokles MIC AMB a nárůst MIC 

FLA. U klinického izolátu z hemokultivace HEMO V 6340 byl pozorován výrazný pokles 

MIC AMB a výrazný pokles MIC FLA. 
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4.6  Standardní sbírkové kmeny 

 
    

graf 33: sbírkový kmen ATCC 10231 graf 34: sbírkový kmen ATCC 90028 
 

 

V této skupině byl pozorován vliv zvyšující se koncentrace farnesolu na MIC u všech 

testovaných kmenů. Výrazná změna byla pozorována u jednoho kmenu (50 %). 

U kmene ATCC 10231 byl pozorován střední pokles MIC amfotericinu B a střední nárůst 

MIC flukonazolu. U kmene  ATCC 90028 byl pozorován výrazný pokles MIC AMB a 

výrazný nárůst MIC FLA. 
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4.7 Shrnutí pro všechny kmeny 

Po zhodnocení všech výsledků lze sestavit graf vyjadřující procenta kmenů, u kterých 

došlo vlivem farnesolu ke změně minimální inhibiční koncentrace použitých antimykotik.  

Kmeny byly zařazeny do skupin podle míry změny MIC podle následujícího klíče: 

Mírná změna   - pokles/nárůst MIC o 1 stupeň dvojkového ředění 

Střední změna   - pokles/nárůst MIC o 2 stupně dvojkového ředění 

Výrazná změna   - pokles/nárůst MIC o ≥ 3 stupně dvojkového ředění 

 

zobrazení kmenů podle změny MIC 

3%

21%

41%

35%

bez vlivu

mírná změna

střední změna

výrazná změna

 

graf 35: zobrazení kmenů podle změny MIC 
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Dalším poznatkem, který můžeme zobecnit pro všechny použité kmeny, je vliv farnesolu 

bez přítomnosti antimykotik. Nejnižší koncentrace farnesolu, u které se projevil 

fungistatický účinek, byla 100 µmol/l, a nejnižší koncentrace farnesolu, u které se 

projevil fungicidní účinek, byla 250 µmol/l. 

 

zobrazení kmenů podle vlivu farnesolu

24%

61%

15%

bez vlivu

fungistatický účinek

fungicidní účinek

 

graf 36: zobrazení kmenů podle vlivu farnesolu 
 



49 

5 DISKUZE 

 

Přestože je v současnosti význam quorum sensing molekuly farnesolu na kvasinky 

druhu Candida albicans hojně zkoumán, nejsme prozatím schopni vysvětlit všechny 

jeho vlivy. Zásadním problémem je rozdílnost účinku přirozeného, kvasinkou 

produkovaného farnesolu a exogenně přidaného. 

Během našeho výzkumu jsme došli k závěru, že exogenně podaný farnesol ve 

vysokých koncentracích inhibuje růst kvasinky Candida albicans, nebo může dokonce 

působit fungicidně. Toto jsme mohli pozorovat díky zvolené metodice, kdy v jednom ze 

sloupců mikrotitrační destičky byly nulové koncentrace antimykotik, ale různé 

koncentrace farnesolu. Nejnižší koncentrace farnesolu, u které se projevil fungistaticky 

účinek, byla 100 µmol/l, tento vliv jsme pozorovali u 61 % kmenů. Nejnižší koncentrace 

farnesolu, u které se projevil fungicidní účinek, byla 250 µmol/l, tento vliv jsme 

pozorovali u 15 % kmenů. U 24 % kmenů jsme tento efekt nepozorovali. K obdobnému 

závěru došli Shirtlift M. E., a kol., 2009 (21), kteří zkoumali vliv zvyšujících se 

koncentrací farnesolu na kvasinku Candida albicans. Ve svém experimentu zjistili, že 

největšího smrtného účinku dosahuje farnesol při koncentraci 300 µmol/l.  

Základním cílem tohoto výzkumu bylo odpovědět na otázku, zda má quorum sensing 

molekula farnesol vliv na minimální inhibiční koncentraci antimykotik. Ze získaných 

výsledků bylo patrné, že tento vliv farnesol má. Pouze u jediného z testovaných kmenů 

nebyl tento vliv zaznamenán. Nabízí se tedy otázka, zda tento kmen opravdu 

nereaguje, nebo zda nemohlo dojít pouze k chybě během testování tohoto kmenu. 

Bohužel vzhledem k tomu, že tato práce je původní, nelze tento výsledek porovnat 

s jinými experimenty. 

Ze získaných výsledků vyplynul rozdíl vlivu farnesolu na minimální inhibiční koncentrace 

použitých antimykotik. Bylo velice zajímavým zjištěním, že farnesol snižuje minimální 

inhibiční koncentraci antimykotika amfotericinu B, což odpovídalo našim předpokladům. 

Naopak zvyšuje minimální inhibiční koncentraci antimykotika flukonazolu, což nebylo 

očekáváno. Možných vysvětlení tohoto jevu je několik. 
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Vliv flukonazolu na produkci endogenního farnesolu popsali Hornby J. M., Nickerson K. 

W. 2004 (10) kteří zjistili, že flukonazol působící na kvasinku Candida albicans zvyšuje 

produkci farnesolu. Vzhledem k tomu, že farnesol pyrofosfát (FPP) je bioprekurzor jak 

pro farnesol, tak pro ergosterol (9), vyvozovali, že léky, které blokující biosyntetické 

dráhy sterolů po FPP by mohly vést k akumulaci FPP. Vetší množství FPP by pak mohlo 

vést k vyšší produkci farnesolu. Tento předpoklad se ukázal jako správný. Při pokusu se 

čtyřmi azolovými antimykotiky (flukonazol, klotrimazol, ketokonazol a mikonazol), se 

prokázalo zvýšení produkce farnesolu. Při působení flukonazolu na Candida albicas se 

produkce farnesolu zvětšila 13krát. Ale zatím se neprokázalo, zda odčerpání části FPP 

na tvorbu farnesolu nějak ovlivní tvorbu ergosterolu (10). Toto by mohlo mít vliv na 

uvedený jev.  

Jiným vysvětlení by mohl být vliv farnesolu na biofilm, který je Candida albicans 

schopna tvořit. Michael De LaFleur, a kol., 2006 (25): zjistili, že mladý biofilm se 

vyznačuje zvýšenou odolností proti azolovým antimykotikum, a to díky speciálním 

buňkám, které nazvali „Persister Cells“. Tyto buňky spolu velice úzce spolupracují. Zda 

je to díky quorum sensing molekule farnesolu, nepopsali. Ale prokázali, že přeočkované 

buňky, které přežily působení amfotericinu B založili nový biofilm s novou subpopulací 

„persisters cells“. To naznačuje, že Candida albicans „persisters cells“ nejsou mutanti, 

ale fenotypové varianty tzv. divoký typ (25). Zda roli v jejich produkci a následné 

spolupráci hraje roli quorum sensing molekula farnesol nemůžeme nikterak potvrdit ani 

vyvrátit. Je také možné, že roli hrají i jiné, dosud nepopsané QSM, které úzce 

spolupracují právě s farnesolem. Což by odpovídalo skutečnosti, že exogenní, 

synteticky připravený farnesol nikdy nedosáhne stejných účinků. 

Další možnou variantou tohoto jevu je jiný mechanismus účinku ATM, kdy amfotericin B 

působí na již syntetizovanou membránu, kdežto flukonazol je nejprve začleněn do 

kaskády syntézy buněčné stěny. Toto dosud nebylo zkoumáno. 

Vysvětlení nemusí s výše naznačenými možnostmi vůbec souviset a příčina tohoto jevu 

může spočívat úplně jinde. Proto jediné, co můžeme konstatovat je, že farnesol má vliv 

na minimální inhibiční koncentraci použitých antimykotik a síla tohoto efektu je kmenově 

závislá. 
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6 ZÁVĚR 

 

 Z výsledků experimentu vyplývá, že farnesol ovlivňuje minimální inhibiční koncentraci u 

většiny kmenů, ale s různou intenzitou. Alespoň mírnou změnu minimální inhibiční 

koncentrace jsme pozorovaly u 33 z 34 testovaných kmenů což je 97 %. U 62 % kmenů 

z celkového počtu došlo k mírné nebo střední změně minimální inhibiční koncentrace. A 

u 35 % z celkového počtu došlo k výrazné změně minimální inhibiční koncentrace.  

Dalším jevem, který jsme pozorovali, je že farnesol ve vysoké koncentraci bez 

přítomnosti antimykotik působí fungistaticky u koncentrací nad 100M, nebo až 

fungicidně u koncentrací nad 250 M. 

Velice zajímavým jevem je rozdílnost účinku farnesolu u jednotlivých antimykotik. 

Farnesol snižuje minimální inhibiční koncentraci u amfotericinu B, ale u flukonazolu ji 

zvyšuje.  

Protože spolehlivé vysvětlení tohoto jevu nám náš výzkum nemůže poskytnout, otevírají 

se dveře k dalšímu výzkumu tohoto jevu. 

Pokud bychom chtěli informace o farnesolu krátce shrnout, pak jediné co můžeme 

s jistotou prohlásit je, že farnesol je molekula mnoha tváří a v přírodě má mnoho rolí, 

z nichž některé jsou již popsané, ale o dalším možná ještě nevíme.  
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7 POUŽITÉ ZKRATKY: 

AMB  amfotericin B 

ATM  antimykotikum 

DMSO dimetylsulfoxid  

FLA  flukonazol 

FPP  farnesyl pyrofosfát 

HEMO hemokultivace 

MIC  minimální inhibiční koncentrace 

QSM   quorum sensing molekula 

TAS   tracheální aspirát 

M  mikromolární (mol/l) 



53 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, GRAFŮ 

8.1 seznam obrázků  

Obrázek 1: morfologie Candida albicans.............................................................................................. 11 

Obrázek 2: strukturní vzorec amfotericin B .......................................................................................... 17 

Obrázek 3: strukturní 3D model amfotericin B ..................................................................................... 17 

Obrázek 4: strukturní vzorec flukonazol ............................................................................................... 20 

Obrázek 5: strukturní 3D model flukonazol .......................................................................................... 20 

Obrázek 6: strukturní vzorec farnesol ................................................................................................... 23 

Obrázek 7: strukturní 3D model farnesol .............................................................................................. 23 

Obrázek 8: schéma syntézy ergosterolu .............................................................................................. 25 

Obrázek 9: klesající hodnota MIC s rostoucí koncentrací farnesolu ................................................ 36 

Obrázek 10: rostoucí hodnota MIC s rostoucí koncentrací farnesolu .............................................. 36 

8.2 Seznam tabulek 

Tabulka 1: Systematické zařazení Candida albicans (4) ................................................................... 10 

Tabulka 2: schéma koncentrací farnesolu (µmol/l) a ATM (µg/ml) v mikrotitrační destičce .......... 34 

Tabulka 3: přehled antimykotik ............................................................................................................... 59 

Tabulka 4: chemické složení RPMI 5x koncentrovaného (g/l) ........................................................... 60 

Tabulka 5: seznam použitých kmenů Candida albicans .................................................................... 61 

 



54 

8.3 Seznam grafů 

graf 1: izolát z dutiny ústní 32 ................................................................................................................. 37 

graf 2: izolát z dutiny ústní 84 ................................................................................................................. 37 

graf 3: izolát z dutiny ústní 85 ................................................................................................................. 37 

graf 4: poševní izolát 64 .......................................................................................................................... 38 

graf 5: poševní izolát 70 .......................................................................................................................... 38 

graf 6: poševní izolát 71 .......................................................................................................................... 38 

graf 7: poševní izolát 72 .......................................................................................................................... 38 

graf 8: poševní izolát 87 .......................................................................................................................... 38 

graf 9: poševní izolát 8797 ...................................................................................................................... 38 

graf 10: poševní izolát 25188 ................................................................................................................. 39 

graf 11: poševní izolát 25580.................................................................................................................. 39 

graf 12: izolát ze sputa 18 ....................................................................................................................... 40 

graf 13: izolát ze sputa 48 ....................................................................................................................... 40 

graf 14: izolát ze sputa 57 ....................................................................................................................... 40 

graf 15: izolát ze sputa 58 ....................................................................................................................... 40 

graf 16: izolát ze sputa 61 ....................................................................................................................... 40 

graf 17: izolát ze sputa 69 ....................................................................................................................... 40 

graf 18: izolát ze sputa 73 ....................................................................................................................... 41 

graf 19: izolát ze sputa 76 ....................................................................................................................... 41 

graf 20: izolát ze sputa 78 ....................................................................................................................... 41 

graf 21: izolát ze sputa 90 ....................................................................................................................... 41 

graf 22: izolát ze sputa 91 ....................................................................................................................... 41 

graf 23: izolát z TAS 10 ........................................................................................................................... 43 

graf 24: izolát z TAS 68 ........................................................................................................................... 43 



55 

graf 25: izolát z TAS 74 ........................................................................................................................... 43 

graf 26: izolát z TAS 77 ........................................................................................................................... 43 

graf 27: izolát z TAS 81 ........................................................................................................................... 43 

graf 28: izolát z TAS 82 ........................................................................................................................... 43 

graf 29: Izolát z hemokultivace 67 ......................................................................................................... 45 

graf 30: Izolát z hemokultivace 178 ....................................................................................................... 45 

graf 31: Izolát z hemokultivace  VÍDEŇ ................................................................................................ 45 

graf 32: Izolát z hemokultivace V 6340 ................................................................................................. 45 

graf 33: sbírkový kmen ATCC 10231 .................................................................................................... 46 

graf 34: sbírkový kmen ATCC 90028 .................................................................................................... 46 

graf 35: zobrazení kmenů podle změny MIC ....................................................................................... 47 

graf 36: zobrazení kmenů podle vlivu farnesolu .................................................................................. 48 

 



56 

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1) Votava Miroslav, Černohorská Lenka, Heroldová Monika, Holá Veronika, 

Mejzlíková Leona, Ondrovčík Petr, Růžička Filip, Dvořáčková Milada, Woznicová 

Vladana, Zahradníček Ondřej: Lékařská mikrobiologie speciální. 2. přepracované 

vydání, Brno: nakladatelství Neptun 2003. 495. s. ISBN 80-902896-6-5 

2) Hartl Jiří, Doležal Martin, Miletín Miroslav, Opletalová Veronika, Zimčík Petr: 

Farmaceutická chemie IV. 1. vydání, Praha: nakladatelství Karolinum 2006. 166 

s. ISBN 80-246-1169-4 

3) Lincová Dagmar, Farghali Hassan a kolektiv: Základní a aplikovaná 

farmakologie. 2. přepracované vydání, Praha: nakladatelství Galén 2007. 672. s. 

ISBN 978-80-7262-373-0 

4) Buchta Vladimír, Jílek Petr, Horáček Jiří, Horák Vladimír: Základy mikrobiologie a 

parazitologie pro farmaceuty. 1. vydání, Praha: nakladatelství Karolinum 2002. 

192. s. ISBN 80-7184-565-5 

5) Votava Miroslav Černohorská Lenka, Heroldová Monika, Holá Veronika, Růžička 

Filip, Dvořáčková Milada, Woznicová Vladana, Zahradníček Ondřej: Lékařská 

mikrobiologie vyšetřovací metody. 1. vydání, Brno: nakladatelství Neptun 2010. 

495. s. ISBN 978-80-86850-04-8 

6)  Bednář Marek, Fraňková Věra, Schindler Jiří, Souček Andrej, Vávra Jiří: 

Lékařská mikrobiologie. 1. vydání, Praha nakladatelství Marvil 1996. 558. s.  

7) Hornby J. M., Jensen E. C., Lisec A. D., Tasto J. J., Jahne B., Shoemarker R., 

Dussault P., Nickerson K. W.: 2001. Quorum sensing in the dimorphic fungus 

Candida albicans is medited by farnesool. Applied and Enviromental 

Mikrobiology 67: 2982-2994 

8) Hornby J. M., Shchepin R., Burger E., Niessen T., Dussault P., Nickerson K. W.: 

2003. Quorum sensing in Candida albicans: probing farnesol´s mode of action 

with 40 natural and synthetic farnesol analogs. Chemical Biology 10: 743-750 



57 

9)  Hornby J. M., Nickerson K. W., Aktin A. L. 2006:   Quorum sensing in dimorphic 

fungi: farnesol and beyond. Applied and Enviromental Mikrobiology 72: 3805-

3813 

10)  Hornby J. M., Nickerson K. W. 2004: Enhanced production of farnesol by 

Candida albicans treated with four azole antibiotics. Antimicrobial Agents 

Chemotherapeuticals 48: 2305-2307 

11)  Romano A, Ainsworth G. C., Sussman A.S. 1966: Dimorphism, The fungi 2: 181- 

209 

12)  Aktinson S., William P. 2009: Quorum sensing and social networking in the 

microbial world, Journal of royal society Interface 6:959-978 

13)  Ramage G., Seville S. P., Wickes B. L., Polez-Ribot J. L. 2002: Inhibition of 

Candida albicans biofilm formation by Farnesol, a quorum sensing molekule, 

Applied and Enviromental Mikrobiology 68:5459-5463 

14)  Mosel D. D, Dumitru R., Hornby J. M., Nickerson K. W, Aktin A. L. 2005: 

Farnesol concentrations required to block germ tube formation in Candida 

albicans in the presence and absence of serum, Applied and Enviromental 

Mikrobiology 71: 4938-4940 

15)  Deveau A., Piispanen A. E., Jackson A. A., Hogan D. A. 2010: Farnesol Induces 

Hydrogen Peroxide Resistance in Candida albicans Yest by Inhibiting the Ras- 

Cyclic AMP Signaling Pathway, Eukaryotic cell 9: 569-577 

16)  Douglas L. J. 2003: Candida biofilms and their role in infection, Trends 

microbiology 11: 30-36 

17)  Reeves E. P., Jakobs H. L., Messina C. G., Boisover S., Gabella G., Potma E. 

O., Warley A., Roes J., Segal A. W. 2000: Killing activity of neurophilis is 

mediated throught activation of proteases by K+ flux, Nature 416: 291-297 



58 

18)  Fitzsimmons N., Berry D. R. 1994: Inhibition of Candida albicans by 

Lactobacillus acidophilus: evidence of a peroxidase system, Microbios 80: 125-

133 

19)  Garcia- Mendosa A., Liebana J., Castillo A. M., De la Higuera A., Piedrola G. 

1993: Evaluacion of the capacity of oral Streptococci to produce hydrogen 

peroxide, Journal of medicional microbiology 39: 434-439 

20)  Semighini C. P., Hornby J. M., Dumitru R., Nickerson K. W., Hartus 2006: 

Farnesol-induced apoptosis in Aspergillus nidulans reveals a possible 

mechanism for antagonistic interactions between fungi, Molecular microbiology 

59: 753-764 

21)  Shirtlift M. E., Krom B. P., Meijering R. A. M., Peters B. M., Zhu J., Sheper M. A., 

Harris M. L., Rizk M. A. 2009: Farnesol-induced apoptosis in Candida albicans, 

Antimicrobial agents and chemotherapy 53: 2392-2401 

22)  http://en.wikipedia.org/wiki/Farnesol /citováno dne 5.8. 2011/ 

23)  Uppluri P, Chaturvedi A.K, Srinivasan A., Banerjee M., Ramasubramaniam A.K., 

Kohler J.R., Kadosh D., Lopey-Ribot J.L.: 2009: Dispersion is an important step 

in the Candida albicans biofilm developmental cycle, Plos pathogens 6:3 

24) Jílek Petr, Buchta Vladimír, Kubanová Petra, Forstl Miroslav: Úvod do 

mikrobiologických vyšetřovacích metod ve zdravotnictví, 1. vydání, Praha: 

nakladatelství Karolinum 2002, 104. s. ISBN 80-246-0459-0 

25)  De La Fleur M., Kumamoto A., Lewis K. 2006: Candida albicans Biofilms 

Produce Antifungal-Tolerant Persister Cells, Antimicrobial agents and 

chemotherapy 48: 2350-2354 

26)  Český lékopis 2009, Praha: nakladatelství Grada Publishing a.s. 2009,3942. s. 

ISBN 978-80-247-2994-7 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Farnesol


59 

10 PŘÍLOHA 

Tabulka 3: přehled antimykotik 
 

CHEMICKÁ STRUKTURA SYSTÉMOVÁ LOKÁLNÍ 

polyenová  Amfotericin B Nystatin      

Natamicin 

azoly der. imidazolu Mikonazol, 

Ketokonazol 

Klotrimazol  

Isokonazol     

Ekonazol   

Sertakonazol 

Thiokonazol 

Fentikonazol 

Oxikonazol    

der. triazolu Flukonazol   

Itrakonazol  

Vorikonazol 

terkonazol 

allylaminy Terbinafin Naftifin       Butenafin 

thiokarbamáty  Tolnaftát       Tolciklát      

Liranaftát 

antimetabolity Flucitosin  

echinokandiny Kaspofungin  

ostatní Griseofulvin  Ciplopirox    

Amorolfin 
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Tabulka 4: chemické složení RPMI 5x koncentrovaného (g/l) 
 

 

Dusičnan 

vápenatý.3H2O 

0,5 L- prolin 0,1 

Chlorid draselný 2,0 L- serin , 0,15 

Fosforečnan sodný 

bezvodý 

5,015 L-treonin 0,1 

Síran hořečnatý.7H2O 0,5 L- tryptofan 0,025 

Chlorid sodný 30,0 L- tyrosin 0,1 

L-arginin hydrochlorid 1,21 L- valin 0,1 

L-asparagin monohydrát 0,27 Biotin 0,001 

L-cystein 0,25 kyanokobalamin 0,000025 

L-glutamin 1,5 Cholin 0,015 

Glutation 0,005 I- inositol 0,175 

Glycin 0,05 Kyselina listová 0,005 

L-histidin HCl.H2O 0,102 PABA 0,005 

L-hydroxyprolin 0,1 Niacin amid 0,005 

L-isoleucin 0,25 D-Ca-kyselina 

pantotenová 

0,00125 

Kyselina asparagová 0,1 Pyridoxine hydrochlorid 0,005 

Kyselina glutamová 0,1 Riboflavin 0,001 

L- leucin 0,25 Thiamine hydrochlorid 0,005 

L-lysin hydrochlorid 0,2 D-glukosa 10,0 

L- metionin 0,075 Fenol 0,05 

L- fenylalanin 0,075   
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Tabulka 5: seznam použitých kmenů Candida albicans 

 

Dutina ústní pochva sputum Tracheální 

aspirát 

hemokultivace 

Dutina ústní 32 pochva 64 sputum 18 TAS 10 HEMO67 

 Dutina ústní 84 pochva 70 sputum 48 TAS 68 HEMO178 

 Dutina ústní 85 pochva 71 sputum 57 TAS 74 HEMO V 6340 

 pochva 72 sputum 58 TAS 77 VÍDEŇ 

pochva 87 sputum 61 TAS 81  

25580  sputum 69 TAS 82 

8797  sputum 73  

25188  sputum 76 

 sputum 78 

sputum 90 

sputum 91 
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Farnesol Mr 222,37 g/mol 

ZRF 50 mmol/l 

12,5 µl 

1000 µl DMSO 

52 µl 1248 µl 

c1 2000 µmol/l 

RPMI 

616 µl 686 µl 658 µl 560 µl 

c2 1000 

µmol/l 

c3 400 

µmol/l 

c4 240 

µmol/l 

c5 120 

µmol/l 

c6 40 

µmol/l 

350 µl 

140 µl 

84 µl 

42 µl 

14 µl 

350 µl 

 

schéma 1: příprava koncentrační řady farnesolu 
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AMB Mr 
924,084 
g/mol 

DMSO ZR 1,6 
mg/ml 

 

16 mg 

16,8 µl 

10 ml 

C10 0,063 
µmg/ml 

420 µl 
µl 

420 µl 
µl 

C1 32 
µmg/ml 

C2 16 
µmg/ml 

420 µl 
 

C3 8 
µmg/ml 

C4 4 
µmg/ml 

C5 2 
µmg/ml 

C6 1 
µmg/ml 

C7 0,5 
µmg/ml 

C8 0,25 
µmg/ml 

C9 0,125 
µmg/ml 420 µl 

 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

RPMI 

420 µl 
 

 

 

schéma 2: příprava koncentrační řady amfotericinu B 
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C10 0,063 

µmg/ml 
420 µl 

µl 

420 µl 
µl 

C1 32 
µmg/ml 

C2 16 

µmg/ml 

420 µl 
 

C3 8 
µmg/ml 

C4 4 

µmg/ml 

C5 2 

µmg/ml 

C6 1 
µmg/ml 

C7 0,5 

µmg/ml 

C8 0,25 
µmg/ml 

C9 0,125 

µmg/ml 420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

420 µl 
 

RPMI 

FLA Mr 
306,271 
g/mol 

H2O ZR 2,56 
mg/ml 

 

25,5 mg 

10,5 µl 

10 ml 

420 µl 
 

schéma 3: příprava koncentrační řady flukonazolu 


