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Abstrakt 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Studijní obor: Farmacie 

Autor: Tereza Petlánová 

Školitel: Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vyhodnocení aktivity potenciálně antibiotických látek pomocí 

mikrodiluční bujónové metody III 

 

Cíl práce: Cílem této práce bylo zhodnocení antibiotické aktivity látek připravených 

Katedrou farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy 

v Hradci Králové.  

 

Metody: Látky byly testovány pomocí mikrodiluční bujónové metody na osmi kmenech 

bakterií: Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus methicilin rezistentní, 

Staphylococcus epidermidis, Enterococcus sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní a Pseudomonas aeruginosa.  

 

Výsledky: Látky byly rozděleny do pěti skupin podle společných strukturálních rysů. 

Nejúčinnější byla skupina alifatických derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu. Skupiny 

cyklických derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu a cyklických derivátů pyrazin-2-karboxamidu 

byly téměř neúčinné. 

 

Závěry: Z celkového počtu 34 testovaných látek byl pozorován antibakteriální účinek u 13 z 

nich. Nejcitlivějšími kmeny byly Enterococcus sp., Straphylococcus aureus a Staphylococcus 

epidermidis. Naopak testované látky nevykazovaly žádnou účinnost ke všem testovaným G- 

bakteriím (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní a 

Pseudomonas aeruginosa). 

 
Klíčová slova: Minimální inhibiční koncentrace, antibiotika, biofilm, rezistence.  
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Abstract 
 

Charles Univerzity in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Study program: Pharmacy 

Author: Tereza Petlánová 

Supervisor: Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 

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

the use of microdilution broth method III 

 

Background: The aim of this thesis was to test antibiotic substances produced by the 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug control Faculty of Pharmacy of Charles 

University in Hradec Králové. 

 

Methods: Substances were tested by using microdilution broth method on eight strains of 

bacteria: Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus methicilin resistant, Staphylococcus 

epidermidis, Enterococcus sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 

pneumoniae ESBL positive and Pseudomonas aeruginosa.   

 

Results: Substances were divided into five groups according to common structural features. 

The most effective was group of aliphatic derivates of pyrazine-2,3-dicarbonitrile. A groups 

of cyclic derivates of pyrazine-2,3-dicarbonitrole and cyclic derivates of pyrazine-2-

carboxamide were almost ineffective.  

 

Conclusion: Of the total of 34 tested compounds was observed antibacterial effect in 13 of 

them. The most susceptible strains were Enterococcus sp., Straphylococcus aureus and 

Staphylococcus epidermidis. On the contrary, the test substance showed no efficacy for all 

tested G- bacteria (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ESBL 

positive and Pseudomonas aeruginosa). 

 

Key words: Minimal inhibitory concentration, antibiotics, biofilm, resistance. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ASTM American Society for Testing and Materials, Americká společnost pro 

testování a materiály 

ATB   antibiotikum 

BBC   biofilm bactericidal concentration, baktericidní koncentrace v biofilmu 

BPC biofilm prevention concentration, minimální koncentrace vedoucí 

k prevenci tvorby biofilmu 

CFU   colony forming unit, kolonii tvořící jednotka 

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute, Institut pro klinické a 

laboratorní standardy 

DA   daptomycin 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina 

EC   Escherichia coli 

eDNA extracellular deoxyribonucleic acid, extracelulární deoxyribonukleová 

kyselina 

EF   Enterococcus sp. 

ESBL   extended spectrum beta-lactamase, širokospektré beta-laktamázy  

ESCMID European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 

Evropská společnost klinické mikrobiologie a infekčních nemocí 

EUCAST European Commite on Antimicrobial Susceptibility Testing, Evropská 

komise pro testování antimikrobiální citlivosti 

FDA   Food and Drug Administration, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

G-   gramnegativní 

G+   grampozitivní 

IC   inhibitory concentration, inhibiční koncentrace 

ID   inkubační doba 

KP   Klebsiella pneumoniae 

KP ESBL Klebsiella pneumoniae extended spectrum beta-lactamase, Klebsiella 

pneumoniae produkující širokospektré beta-laktamázy 

LZ   linezolid 

MBC   minimal bactericidal concentration, minimální baktericidní koncentrace 
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MBEC minimal biofilm eradication concentration, minimální eradikační 

koncentrace v biofilmu 

MBIC minimal biofilm inhibitory concentration, minimální inhibiční 

koncentrace v biofilmu 

MDR   multi-drug resistance, mnohočetná léková rezistence 

MHB   Muller-Hinton bujón 

MIC   minimal inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace 

mRNA   messenger ribonucleic acid, mediátorová ribonukleová kyselina 

MRSA methicillin resistant Staphylococcus aureus, methicilin rezistentní 

Staphylococcus aureus 

OD   optical density, optická denzita 

OMPs   outer membrane proteins, vnější membránové proteiny – poriny 

PA   Pseudomonas aeruginosa 

PBPs   penicillin binding proteins, penicilin-vázající proteiny 

PRSP penicillin resistant Streptococcus pneumoniae, penicilin rezistentní 

Streptococcus pneumoniae 

RNA   ribonucleic acid, ribonukleová kyselina 

rRNA   ribosomal ribonucleic acid, ribozomální ribonukleová kyselina 

SA   Staphylococcus aureus 

SE   Staphylococcus epidermidis 

tRNA   transfer ribonucleic acid, transferová ribonukleová kyselina 

VA   vankomycin 

WHO   World health organisation, Světová zdravotnická organizace 

23S rRNA 23 svedberg ribosomal ribonucleic acid, 23 svedbergerova jednotka 

ribozomální ribonukleové kyseliny 
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1 ÚVOD 
 

Problematika získávání a hledání nových antibakteriálně působících látek má 

v posledních letech velkou váhu. Hlavním důvodem, proč se hledají nové antibakteriální 

látky, je především zvýšená bakteriální rezistence k antibiotikům. Bakteriální rezistence není 

pouze teoretický termín, ale zejména problém se závažnými negativními klinickými dopady. 

Příčinou rezistence je časté a nesprávné užívání antibiotik jak v humánní, tak i veterinární 

medicíně. Nesprávnou prevencí a kontrolou bakteriálních infekcí dochází k šíření 

rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních, ale i v běžné populaci.  

Účelem této diplomové práce bylo vyhodnotit potenciální účinnost pěti skupin 

chemických látek syntetizovaných na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv, 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Tyto látky byly testovány na 8 bakteriálních 

kmenech (Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus methicilin rezistentní, 

Staphylococcus epidermidis, Enterococcus sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa) s využitím mikrodiluční bujónové metody, tedy v podmínkách in 

vitro. Byl vyhodnocován nárůst bakterií v jednotlivých jamkách mikrotitrační destičky po 

dostatečně dlouhé inkubaci. Naším úkolem bylo zjistit, zda je testovaný mikrob k dané látce 

citlivý případně rezistentní. Látka byla označena jako účinná, pokud došlo v jamce 

mikrotitrační destičky k viditelné inhibici růstu bakterie. Pokud byla nějaká látka označena 

jako účinná, neznamená to ještě, že jsme našli látku, která bude mít uplatnění jako nové 

léčivo. Tato látka musí projít řadou dalších preklinických zkoušek a dále klinickým 

hodnocením než bude moci být zavedena na farmaceutický trh.  

 

1.1 Zadání práce – cíl práce 

 rešerše literatury 

 práce v mikrobiologické laboratoři 

 vypracování postupů při vyhodnocování minimální inhibiční koncentrace u 

testovaných látek 

 vlastní experimenty 

 zpracování a vyhodnocení výsledků, jejich interpretace a diskuze s využitím 

teoretických a praktických znalostí dané problematiky 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Metody testování citlivosti mikroorganismů vůči antibiotickým látkám 
 

Za účelem testování citlivosti mikroorganismů k antibiotickým látkám byla vyvinuta 

celá řada kvalitativních a kvantitativních metod, které se liší jak spolehlivostí a 

reprodukovatelností výsledků, tak technickou, materiální náročností a stupněm standardizace 
[1]. Tyto metody jsou používány v testování citlivosti vůči všem antimikrobiálním látkám a lze 

je využít k testování citlivosti i u ostatních mikroorganismů, nejen u bakterií. Jelikož je práce 

zaměřená na antibakteriální látky, budou i metody testování citlivosti zaměřeny a popisovány 

právě pro bakterie.    

Zjišťování nebo měření míry citlivosti mikrobiálních kmenů, které jsou vyvolavatelem 

infekčního onemocnění, patří k základnímu vyšetření každé mikrobiologické laboratoře. 

Výsledky mohou poskytnout důležité informace především ošetřujícímu lékaři, který na jejich 

základě může stanovit postup racionální terapie [1].   

Pro zjišťování bakteriální rezistence vznikla na území České republiky pracovní 

skupina pro monitorování (antibiotické) rezistence, která získává objektivní informace 

ohledně aktuálního stavu antibiotické rezistence hlavních bakteriálních původců infekčních 

onemocnění. Tato pracovní skupina poskytuje podklady pro správnou antibiotickou politiku 
[2]. Cílem je zajistit racionální antibiotickou léčbu, aby spotřeba antibiotik odpovídala 

potřebám populace a hlavně, aby nedošlo k nekontrolovatelnému nárůstu rezistence 

infekčních agens na antibiotika. Jedním z nástrojů antibiotické politiky je rozdělení antibiotik 

na volná a vázaná, kdy antibiotika volná mohou předepisovat většinou všichni lékaři bez 

omezení, zatímco vázaná antibiotika se předepisují pouze na zvláštní žádanky a jsou vydány 

po schválení antibiotického střediska [3]. 

Metody určené k testování citlivosti klinických izolátů k antibiotickým látkám můžeme 

rozdělit na základě vícero kritérií. Prvním kriteriem může být to, zda dané testování probíhá 

na agarové půdě (mikroorganismy jsou pomnoženy na pevné kultivační půdě určené 

k testování citlivosti), či zda jsou testované mikroorganismy pomnoženy v tekuté půdě. 

Metody určené k testování, při kterých se používají agary, se nazývají difúzními metodami a 

patří sem například agarová difúzní metoda, neboli diskový difúzní test, či E-test. Metody, ve 
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kterých je pro pomnožení testovaných mikroorganismů využito tekuté médium se nazývají 

bujónové metody a patří sem například bujónová diluční metoda [4].  

Další kriterium, podle něhož lze metody dělit do skupin, souvisí s tím, jakou podobu 

mají získané výsledky. Může jít o testy, které vedou k získání kvalitativních výsledků, na 

základě kterých jsou pak testované mikroorganismy klasifikovány do skupin jako: citlivé, 

intermediátně citlivé, či rezistentní k dané antibiotické látce. V tomto případě se tedy jedná o 

testy kvalitativní (např. již výše zmiňovaný diskový difúzní test). Druhým typem testů jsou 

testy kvantitativní, které dovolují získat výsledek v podobě nejnižší hodnoty koncentrace 

testované látky, která již působí bakteriostaticky, či baktericidně. Do této kategorie patří 

například bujónová diluční metoda, která dovoluje, mimo jiné, určit hodnotu MIC (minimal 

inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace) [5]. 

Jiným kriteriem, dle kterého lze metody kategorizovat je, zda se provádí v „mikro“, či 

„makro“ uspořádání. Příkladem je mikrodiluční bujónová metoda, která se provádí 

v mikrotitrační destičce, nebo makrodiluční bujónová metoda, která je zcela analogická s tím 

rozdílem, že se provádí ředění ve zkumavkách [5].  

 

2.1.1  Agarová difúzní metoda, diskový difúzní test 
 

Tato metoda je jednoduchá na provedení, nevyžaduje žádné speciální laboratorní 

vybavení a je velmi dobře standardizována. Na druhou stranu, nevýhodou této metody je, že jí 

nelze automatizovat [6]. 

Jde o velmi starou metodu a její variantu používal již Alexander Fleming v padesátých 

letech 20. století. Pro testování citlivosti touto metodou se používá Mueller-Hintonův agar, na 

který se přenese mikrobiální inokulum obvykle odpovídající denzitě 1-2108 CFU/ml (colony 

forming unit, kolonii tvořící jednotka). Princip této metody, mimo jiné, spočívá ve využití 

komerčně dostupných papírových disků napuštěných fixovanými koncentracemi 

antimikrobiálních látek a následném vložení těchto disků na povrch agarové půdy naočkované 

testovanými mikroorganismy. Během inkubace (obvykle při 35C po dobu 16-24 hodin) 

dochází k uvolňování antibiotické látky z disku a její interakci s naočkovaným mikrobiálním 

kmenem [1] [6]. 

Pokud je kmen na látku citlivý, dochází k inhibici jeho růstu, což se projeví vznikem 

inhibiční zóny okolo disku (viz obrázek 1). Průměry těchto zón se následně měří a jsou 

porovnávány s interpretačními tabulkami poskytovanými organizací CLSI (Clinical and 
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Laboratory Standards Institute, Institut pro klinické a laboratorní standardy). Je to 

kvantitativní test, který není schopen poskytnout úplnou informaci o stupni citlivosti 

testovaného kmene, avšak poskytuje dobrou korelaci s in vivo výsledky [7]. 

 
Obrázek 1: Diskový difúzní test. 
převzato z: http://faculty.lacitycollege.edu/hicksdr/antibioticdisc.htm [8] a upraveno 

 
Vysvětlivka: testovaný mikroorganismus byl naočkován na Mueller-Hintonův agar, poté byly na agar nakladeny 

papírové disky napuštěné různými antibiotickými látkami; po inkubaci se hodnotí růst (mikrobiální povlak na 

agaru), či inhibice růstu testovaného mikroorganismu (nepřítomnost inhibičních zón růstu, na agaru okolo disku 

není přítomen mikrobiální povlak). 

 

2.1.2 Gradientová difúzní metoda, E test 
 

Principem této metody je opět difúze, kdy na agar naočkovaný testovaným 

mikroorganismem se přikládá komerčně dostupný kalibrovaný plastový proužek 

impregnovaný testovanou antibiotickou látkou v diskontinuální gradientové koncentraci. 

Výsledkem je inhibiční zóna ve tvaru kapky, jejíž hrot je u hodnoty koncentrace, která 

odpovídá MIC (viz obrázek 2) [1] [9]. Na povrchu velkých kruhových desek může být použito 

v radiálním uspořádání i více proužků, které obsahují různé antibiotické látky [7].  

Nevýhodou této metody jsou podstatně vyšší cenové náklady na provedení, než je 

tomu u diskového difúzního testu, kde jsou využívány papírové disky [7]. 
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Obrázek 2: Gradientová difúzní metoda, E test. 
převzato z: Jorgensen, J., et al.: Antimicrobial susceptibility testing, 2009 [5] a upraveno 

 
Vysvětlivka: na Mueller-Hintonův agar byl naočkován testovaný mikroorganismus (Staphylococcus aureus) a 

přiloženy komerčně dostupné E-test proužky (VA-vankomycin, DA-daptomycin, LZ-linezolid). Po inkubaci lze 

odečíst hodnotu minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro jednotlivá testovaná antibiotika znázorněnou 

šipkami. 

 

2.1.3 Agarová diluční metoda 
 

Přestože tato metoda patří mezi agarové metody, které jsou běžně testy kvalitativními, 

v tomto případě se jedná o metodu kvantitativní. Princip metody spočívá v tom, že do agaru 

před nalitím do Petriho misek se přidává přesně definovaná koncentrace testované 

antibiotické látky. Tímto způsobem se připraví agarové půdy obsahující různou koncentraci 

antibiotické látky. Na povrch misek se poté naočkuje větší počet kmenů testovaných 

mikroorganismů a agary se nechají inkubovat za předepsaných podmínek. Nejnižší 

koncentrace látky, na jejíž plotně pak není pozorován růst mikroorganismu, odpovídá hodnotě 

MIC (viz obrázek 3) [1]. 

Nevýhodou této testovací metody jsou časově náročné kroky s vysokým podílem 

lidské práce potřebné pro přípravu testovacích desek, a to zejména, pokud je počet sloučenin, 

které mají být testovány vysoký, nebo pokud je pouze omezený počet bakterií, jenž má být 
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studován. Z těchto důvodů většina klinických laboratoří mikrobiologie nepoužívá tento 

přístup pro rutinní testování [7].  

 
Obrázek 3: : Ilustrativní snímek znázorňující provedení agarové diluční metody. 
převzato z: 

http://www.atmph.org/viewimage.asp?img=AnnTropMedPublicHealth_2012_5_3_178_98609_u1.jpg [10] 

 
Vysvětlivka: každá Petriho miska obsahuje homogenně dispergované přesně definované množství testované 

antimikrobní látky, v koncentracích: 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32 g/ml, na každou Petriho misku s přesně definovaným 

množstvím antimikrobní látky bylo zaočkováno 11 kmenů testovaných mikroorganismů. Sledována je nejnižší 

koncentrace antimikrobní látky (MIC), která již vede k potlačení růstu testovaného mikroorganismu.  

 

2.1.4 Bujónová diluční metoda 
 

 Provedení metody může být dvojího charakteru. Jednak může jít o makrodiluční 

bujónový test (pracuje se s celkově většími objemy bujónu ve zkumavkách, s větším 

celkovým množstvím antibiotik, apod.), nebo o mikrodiluční bujónový test (pracuje se 96 

jamkovým panelem, mikrotitrační destičkou) [5].  

Mikrodiluční bujónová metoda je mnohem praktičtější a také ekonomicky 

přijatelnější, než předchozí makrodiluční uspořádání. Řada laboratoří si připravuje testovací 

panely obsahující různé antibiotické látky o různých koncentracích připravených dvojkovým 

ředěním samy. Testovací panely s již naředěnými antibiotiky jsou také komerčně dostupné. 

Nespornou výhodou mikrodiluční bujónové metody je také možnost automatického odečtu 
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výsledků pomocí spektrofotometru určeného k proměřování denzity mikrobiální suspenze v 

jamkách mikrotitračních destiček (tzv. „panel reader“, čtečky mikrotitračních destiček) [5].   

Diluční bujónové testy patří k nejčastěji používaným metodám ke kvantitativnímu 

hodnocení citlivosti mikrobů k antibiotickým látkám a právě mikrodiluční bujónový test je 

metoda, která byla využita pro hodnocení MIC v této diplomové práci (viz obrázek 4). 

Médiem pro růst bakterií už není agar, jako bylo v předchozích metodách, ale bujón, což je 

tekuté médium a je možno s ním pracovat i v malých množstvích. Po dostatečně dlouhé 

inkubaci může dojít jak k vizuálnímu odečtení hodnoty MIC, tak i k automatickému odečtu 

pomocí výše zmíněné čtečky [1] [5]. 

 
Obrázek 4: Příklad mikrodilučního bujónového testu. 

autor: Tereza Petlánová, mikrobiologická laboratoř Katedry biologických a lékařských věd, Farmaceutická 

fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze 

 
Vysvětlivka: po vhodně dlouhé inkubaci je pozorován růst různých testovaných modelových bakteriálních 

kmenů (v mikrotitrační destičce pipetovány v rámci řádků). Jelikož došlo u testované látky k rozpuštění až po 

přidání třetího ekvivalentu rozpouštědla DMSO (dimethylsulfoxid), tak hodnocení probíhá od koncentrace 125 

μmol/l (více viz kapitola 3.5.2 Příprava ředící řady testované látky). V rámci sloupců 3 – 11 byla napipetována 

testovaná látka v sestupně koncentrační řadě (více viz kapitola 3.5.3 Pipetování do 96 jamkové mikrotitrační 

destičky). Sloupec č. 12 náleží kontrolním jamkám, které neobsahují testovanou látku. Růst bakterií se projevuje 

zákalem v jamce, naopak nezakalená jamka prokazuje inhibici růstu.  
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Metoda pro stanovení minimální inhibiční koncentrace patří do skupiny 

kvantitativních testů a je považována za „zlatý standard“ při určování citlivosti organismů 

vůči antimikrobním látkám. Tato metoda umožňuje stanovit konkrétní hodnotu stupně 

citlivosti či rezistence daného mikrobiálního kmene k příslušné látce. Dochází ke stanovování 

hodnoty MIC, což je nejnižší koncentrace látky vyjádřená v μmol/l případně v μg/ml , která 

inhibuje viditelný růst testovaného mikrobiálního kmene po dostatečně dlouhé inkubaci [11].  

Metoda stanovování MIC tvoří metodický základ při zjišťování minimální baktericidní 

koncentrace (MBC, minimal bactericidal concentration). MBC je minimální koncentrace 

antibiotika, která má za následek usmrcení alespoň 99,9% buněk do 24 hodin ve standardním 

testu. Antimikrobní látka je obvykle považována za baktericidní, pokud hodnota MBC  není 

více než čtyřnásobkem hodnoty MIC této látky [12] [13].  

 

2.1.5 Automatizované systémy pro určení citlivosti testovaných mikroorganismů 

k antimikrobním látkám 

 

V současné době máme k dispozici 4 automatizované přístroje schválené FDA (Food 

and Drug Administration, americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), které využívají 

mikrodiluční bujónovou metodu. Tři z nich mohou vytvářet velmi rychlé výsledky (3,5 - 16 

h), zatímco čtvrtý (Sensititre ARIS 2X) je systém pracující přes noc. Výhodou 

automatizovaných systémů je mnohem kratší doba při zjišťování výsledků než u ručního 

čtení, protože citlivé optické detekční systémy umožňují detekci i jemných změn v růstu 

bakterií. Také bylo dokázáno, že poskytování takto rychlých výsledků citlivosti pomocí 

automatizovaných systémů může vést k včasnějším změnám v příslušné antimikrobiální 

terapii [5] [14]. 

Jedním z těchto automatizovaných systémů je MicroScan WalkAway, který je 

vyráběn firmou Siemens v Německu. Jedná se o velký soběstačný inkubátor (spolu s čtecím 

zařízením), který může inkubovat a analyzovat 40-96 mikrodilučních zásobníků standardní 

velikosti. Tyto zásobníky jsou hydratované a naočkované ručně. K vyhodnocení výsledků 

dochází fotometricky či turbidimetricky. U testovacích panelů obsahujících fluorogenní 

substráty mohou být výsledky odečteny po 3,5-7 hodinách. Turbidimetricky jsou 

vyhodnocovány samostatné gram-pozitivní a gram-negativní panely po 4,5-18 hodinách [5] [14]. 

Dalším systémem je BD Phoenix, vyráběný v USA firmou Becton Dickinson, který 

obsahuje velký čtecí inkubátor s kapacitou zpracování až 99 testovacích panelů a tyto panely 

dále obsahují 84 jamek. K očkování dochází ručně a všechny panely jsou monitorovány 
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každých 20 minut turbidimetricky. K vyhodnocení výsledků MIC dochází po 6-16 hodinách 
[5]. 

Systém Vitek 2 je vysoce automatizovaný přístroj vyráběný v USA firmou 

bioMérieux. K testování dochází na plastových kartách obsahujících 64 jamek. Vítek 2 

využívá opakované turbidimetrické sledování růstu bakterií během zkrácené inkubační doby. 

Přístroj může být nakonfigurovaný tak, aby současně probíhalo 30 až 240 testů.  

K vyhodnocení výsledků dochází po 4-10 hodinách. Existuje ještě starší (méně 

automatizovaný) systém Vitek 1, jehož karty obsahují pouze 45 jamek a tímto starším 

systémem nelze testovat bakterie Streptococcus pneumoniae [5] [14]. 

Systém Sensititre ARIS 2X je vyráběný v USA firmou TREK a také plně 

automatizovaný s kapacitou až 64 testovacích panelů. Tyto panely jsou standardní 96 jamkové 

destičky. Růst mikroorganismů se stanovuje na základě detekce fluorescence po 18-24 

hodinách inkubace. Testovací panely jsou k dispozici pro G+ i G- (grampozitivní i 

gramnegativní) bakterie [5] [14]. 

 

 

2.2 MIC breakpointy, komise EUCAST 
 

Úspěch, či selhání antimikrobní terapie u pacienta trpícího infekcí vyvolanou 

bakteriálním nebo fungálním původcem závisí především na správném určení citlivosti 

původce k antimikrobním látkám laboratorními metodami in vitro. Obecně, tyto testy mají 

odlišit antimikrobní látky vhodné, či nevhodné k terapii infekce způsobené daným 

izolovaným původcem.  

V rámci laboratorní praxe moderní mikrobiologie se pracuje s tzv. breakpointy, což jsou 

v podstatě hraniční hodnoty, stanovující rozmezí mezi citlivostí a rezistencí, v podstatě 

interpretační kritérium. V závisloti na metodě jsou tyto hraniční hodnoty určovány buď 

v jednotkách koncentrace mg/l nebo μg/ml (například u bujónové diluční metody), nebo 

v jednotkách mm – měřen je průměr zón inhibice růstu (například u diskové difúzní metody) 
[15].  

MIC breakpoint, tedy volným překladem zlomová hodnota MIC, je diskriminující 

hodnotou koncentrace, na základě které jsou interpretovány testované klinické izoláty do tří 

základních kategorií a to: citlivý, intermediátně citlivý a rezistentní [16] [17]. Citlivé kmeny jsou 

pak takové, kdy testované látky jsou proti mikrobům účinné a je zde velká pravděpodobnost 
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terapeutického úspěchu. U středně citlivých kmenů je terapeutický efekt nejistý. Rezistentní 

kmeny jsou proti antimikrobním látkám necitlivé, a proto je zde velká pravděpodobnost 

terapeutického selhání [16].  

Hodnotu MIC používají různé diagnostické a výzkumné laboratoře pro potvrzení 

rezistence jednotlivých mikrobiálních kmenů, ale také jako nástroj pro stanovení in vitro 

aktivity nově syntetizovaných antimikrobních látek [11].  

MIC breakpointy jsou definovány na základě řady známých údajů jak z klinické praxe 

(odezva na terapii, dávkování), tak na známé farmakokinetické a farmakodynamické 

parametry léčiva. Vlastní proces nastavení MIC breakpointů však nikdy nebyl a patrně nebude 

mít striktně vědecký základ, spíše je založen na filosofii kompromisu a rozumnosti. 

V současné době máme k dispozici dvě instituce stanovující klinické breakpointy a to 

CLSI a EUCAST (European Commite on Antimicrobial Susceptibility Testing, Evropská 

komise pro testování antimikrobiální citlivosti). Výhodou používání klinických breakpointů 

EUCAST je to, že jsou přístupné na internetu oproti CLSI dokumentům, dále jsou 

poskytovány bezplatně a stále aktualizovány podle nejnovějších poznatků [17].  

EUCAST byla zavedena v roce 1997 společností ESCMID (European Society of 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Evropská společnost klinické mikrobiologie a 

infekčních nemocí), jejíž hlavním úkolem bylo zavést jednotnost jednak do metodiky 

testování citlivosti, tak i ujednotit terminologii dané problematiky a ujednotit breakpoint 

hodnoty [16]. 

V Evropě je nyní několik národních komisí, které sídlí ve Francii, Německu, 

Holandsku, Norsku a Švédsku. Každá z těchto komisí navrhuje postupy a způsoby pro 

definování breakpointů a spolupracuje s jednotlivými odborníky v oblasti infekčních 

onemocnění, mikrobiologie, farmaceutických společností a výrobců testovacích zařízení 

citlivosti. V důsledku stálého narůstu v počtu rezistentních mikroorganismů lze čekávat, že se 

stávající breakpointy mohou měnit a bude nutná jejich modifikace [16]. 

Ve snaze překonat problémy národních rozdílů v breakpointech, založených na 

klinických a mikrobiologických datech, definuje EUCAST na jedné straně samostatně 

breakpointy pro detekci bakterií s mechanismy rezistence v rámci monitoringu rozvoje jejich 

rezistence jako epidemiologické „cut-off“ hodnoty a na druhé straně klinické breakpointy za 

účelem terapeutického dohledu [16] [17] [18]. 
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2.3 Antibiotická rezistence 
 

Rezistence je schopnost mikroorganismu odolávat působení antibiotických látek. Tuto 

vlastnost mohou mít bakterie přirozeně nebo jí mohou získat během svého evolučního vývoje. 

Problém rezistence byl zjištěn již brzy poté, co byla nová antibiotika objevena, ale během 

posledních desetiletí se lze s touto problematikou setkat mnohem častěji. Příčina šíření 

rezistence mikroorganismů vůči antibiotickým látkám spočívá především v nesprávném a 

mnohdy nadměrném používání těchto látek [19].  

Antibiotická rezistence je jednou z největších hrozeb pro zdraví člověka v celosvětovém 

měřítku. Ta také výrazně snižuje pravděpodobnost účinné léčby infekcí a zvyšuje nemocnost 

či úmrtnost spojenou s běžnými infekčními nemocemi. Již od objevu penicilinu v roce 1928 

byla rezistence spojena s užíváním antibiotik [20] [21]. 

Zpráva WHO (World health organisation, Světová zdravotnická organizace) z roku 

2014 o globálním dohledu nad antimikrobiální rezistencí ukazuje, že antibiotická rezistence 

není hrozba pro budoucnost, ale pro současnost. Děje se právě teď a po celém světě, a s tím se 

snižují možnosti zdárně léčit infekce ve společnosti i v nemocnici. Běžné infekce, které byly 

dříve snadno léčitelné, mohou opět zabíjet. Příkladem může být rezistence proti jedné z 

nejpoužívanějších skupin antibakteriální látek pro perorální léčbu infekcí močových cest 

vyvolaných bakterií Escherichia coli – fluorochinolonům. Odolnost na karbapenemová 

antibiotika u život ohrožujících infekcí způsobenými běžnými střevními bakteriemi se také 

rozšířila do všech oblastí světa [22].  

Možný způsob, jak se vyhnout, nebo jak omezit šíření fenoménu mikrobiální rezistence, 

spočívá ve správné antibiotické praxi, jejíž součástí je především zajištění racionální terapie, 

či v kontrole spotřeby a monitoringu rezistence [19] [20]. 

Jednou z možností vzniku rezistence je i malý zájem farmaceutického průmyslu vyrábět 

nová antibiotika. Nová antibiotika jsou obvykle rezervována až pro život ohrožující infekce. 

Tato léková politika pomáhá oddálit vznik rezistentních kmenů, ale také omezuje návrat 

původních investic [19].  
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2.3.1 Primární (přirozená) rezistence 
 

Primární (přirozená, vlastní, vnitřní) rezistence je geneticky podmíněná necitlivost 

mikrobiálního kmene, která je nezávislá na předchozím kontaktu s antimikrobiálním léčivem. 

Mikroorganismus nemá biologické mechanismy, které by bylo možno antibiotikem 

zasáhnout, nebo k nim antibiotikum neproniká. Tento typ rezistence nepředstavuje tak velkou 

hrozbu, jelikož je možno ho předpokládat [23][24].  

Proto také stanovení antimikrobiální aktivity určitých látek proti této vrozené 

rezistenci u daných bakteriálních kmenů je klinicky nevýznamné a zbytečné. Pokud jsou však 

testy prováděny a výsledky testů jsou pozitivní, což znamená, že je prokázaná citlivost daného 

bakteriálního kmene, je nutno na ně pohlížet s opatrností, protože s největší pravděpodobností 

se jedná o chybu v identifikaci nebo chybu v testování citlivosti. V některých případech 

mohou mít bakterie s vrozenou rezistencí hodnotu MIC v blízkosti stanovených breakpointů, 

ačkoliv antimikrobní látka není považována za klinicky aktivní [25]. 

Příkladem bakterií, které například disponují vrozenou rezistencí ke glykopeptidům 

nebo linezolidu, jsou zástupci čeleďi Enterobacteriaceae. Proteus mirabilis je dále primárně 

rezistentní vůči nitrofurantoinu a kolistinu [25].  

 

2.3.2 Sekundární (získaná) rezistence 
 

Sekundární (získaná) rezistence vzniká v průběhu nebo následkem antimikrobiální 

léčby. V současné době patří k nejzávažnějším medicínským problémům, nemůže být 

v plném rozsahu předem předpovězena a lze ji prokázat pomocí mikrobiologického testování 
[26].  

Dále se lze setkat se zkříženou rezistencí, která spočívá v necitlivosti vůči celé skupině 

chemicky podobných látek, které mají stejný mechanismus působení, třebaže při vzniku 

rezistence figurovala pouze jedna látka z celé skupiny [27].    

Sdružená rezistence je další z možností získané rezistence, kdy jsou bakterie necitlivé 

k několika skupinám antibiotik najednou. Geny rezistence jsou často sdruženy na 

transpozomech či plasmidech a bakterie nesoucí rezistentní geny mohou vykazovat právě 

tento typ rezistence. Se sdruženou rezistencí se můžeme setkat například u skupiny beta-

laktámových antibiotik, fluorochinolonů, sulfonamidů či aminoglykosidů [28].   

Prolongovaná terapie antibiotiky může vést také k rozvoji rezistence. Dané bakteriální 

kmeny jsou zpočátku citlivé, ale později se mohou postupně adaptovat a může se u nich 
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vyvinout rezistence k antibiotikům. Pokud jsou faktory rezistence kódovány na plazmidu, šíří 

se poté velmi rychle v rámci rodu a někdy i nepříbuzných bakterií. Pokud je rezistence 

kódována v rámci chromozomu, rezistence se šíří pomaleji. Získaná rezistence zahrnuje 

mutace genů v buňkách (chromozomální mutace), vedoucí ke zkřížené rezistenci a přenos 

genů z jednoho mikroorganismu do druhého pomocí plazmidů (konjugace či transformace), 

transpozomů (konjugace), integronů a bakteriofágů (transdukce) [26] [29]. 

 

2.4 Mechanismy rezistence mikroorganismů k antibiotickým látkám  
 

Vznik a šíření rezistence vůči antibiotickým látkám je přirozený adaptační proces. 

Nejpodstatnější adaptační změna spočívá ve změně mikrobiálního genotypu, která se pak 

odráží v dispozici biochemických mechanismů stojících za samotnou rezistencí. Tyto změny 

mohou spočívat buď v mutaci chromozomálních genů (chromozomálně vázaná rezistence), 

nebo v přenosu genetického materiálu rekombinačními procesy od rezistentních 

mikroorganismů (viz tabulka 1)  [29]. 

 

Tabulka 1: Obecné mechanismy vzniku antibiotické rezistence.   

převzato z: Dzidic, S., et al.: Antibiotic Resistance Mechanisms in Bacteria, 2008 [29] a upraveno 

 

Biochemické mechanismy 

 

Genetické mechanismy 

1) Inaktivace antibiotik 

hydrolýza 

1) Mutace 

spontánní mutace 

přenos skupin hypermutace 

redoxní procesy získaná mutageneze 

2) Cílená modifikace 

změna struktury 

peptidoglykanu 
2) Přenos genů 

plazmidy 

rozrušení struktury proteinů transpozomy 

změny v syntéze DNA integrony 

3) Efluxní pumpy 

4) Snížená propustnost 

přes buněčnou stěnu 
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2.4.1 Genetické mechanismy rezistence 
 

Genetické mechanismy rezistence mohou být přirozenou vlastností mikroorganismu 

(přirozená rezistence), nebo mohou být získány (získaná rezistence) na základě procesu jako 

je chromozomální mutace buněčných genů, či horizontální genový transport [26]. 

 

2.4.1.1 Mutace 

Spontánní mutace jsou poměrně vzácné a vyskytující se o frekvenci pouze jedna 

mutace na populaci 106-108 mikroorganismů. Většinou se jedná o chybu vzniklou při 

replikaci, či opravě DNA u rychle se množících mikroorganismů [26]. 

Další možností vedoucí ke vzniku rezistence jsou hypermutace, kdy dochází 

k velkému mutačnímu obratu a populace mutuje velmi vysokou rychlostí. Tyto buňky mohou 

zvýšit rychlost mutací až 10 000 krát [29] [30][31]. 

V neposlední řadě dochází také k adaptivní mutagenezi. Většina mutací se vyskytuje u 

dělících se buněk. Nicméně k mutacím může také docházet v nedělících se, či pomalu se 

dělících buňkách. Tento typ mutace je na replikaci zřejmě nezávislý [26] [32].  

 

2.4.1.2 Přenos genů 

Proces přenosu genů, stojících za mechanismy rezistence z jedné bakterie do další, se 

nazývá horizontální genový přenos. K základním mechanismům horizontálního genového 

přenosu patří proces konjugace, transformace nebo transdukce. V podstatě jde o mechanismy 

zajišťující přenos genů rezistence vázaných na plazmidy, vázaných v genomu virů, či o 

přenos volné DNA. Všechy uvedené mechanismy jsou znázorněny na obrázku 5 [26] [33]. 

Plazmid je kruhová molekula DNA nesoucí jeden nebo několik genů, která může 

existovat v bakteriích mimo vlastní chromozom a nezávisle na něm se množit. Tento DNA 

element může být mezi bakteriemi předáván právě prostřednictvím mechanismu zvaného 

konjugace, což je parasexuální proces, kdy dochází ke spojení dvou bakterií prostřednictvím 

„sex pili“, neboli také konjugačních vláken, při němž dochází k přechodu dědičné informace 

DNA z jedné buňky do druhé. Po této stránce proces odpovídá sexuálnímu kontaktu [34]. 

Další z možností je přenos pomocí transpozomů (také někdy tzv. skákajících genů), 

což jsou malé segmenty DNA, které jsou schopné samostatné replikace a jejich kopie mohou 

být vloženy do nových míst v genomu. Transformací dochází k inkorporaci cizorodé DNA, 

neboli exogenního genetického materiálu  z okolí do recipientní buňky, většinou ale musí být 
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tyto buňky tzv. kompetentní k transformaci - musí být v určité fázi hladovění, či jiného stresu 

a v určité buněčné denzitě [35]. 

V neposlední řadě může docházet k přenosu části genetické informace DNA z jedné 

bakterie do druhé prostřednictvím bakteriofágu pomocí procesu nazvaného transdukce [36]. 

 

Obrázek 5: Tři hlavní mechanismy přenosu genů rezistence do bakterií. 

převzato z: Giedraitienė, A., et al.: Antibiotic Resistance Mechanisms of Clinically Important Bacteria, 2011 [26] 

 
Vysvětlivka: přenos genů z jednoho mikroorganismu do druhého pomocí plazmidů (proces konjugace), přenos 

volných fragmentů DNA z mrtvých buněk do recipientní buňky (proces transformace) a přenos genetického 

materiálu prostřednictvím virových částic (bakteriofágů, proces transdukce); plasmid donor – dárce plazmidu, 

plasmid – plazmid, resistence gene – gen rezistence, plasmid transfer – přenos plazmidu, gene goes to plasmid or 

to chromozome – gen jdoucí do plazmidu nebo chromozomu, transfer by viral delivery – přenos virovou cestou, 

bacterium infected by a virus – bakterie infikovaná virem, transfer of free DNA – přenos volné DNA, dead 

bacterium – usmrcená bakterie, bacterium receiving resistence genes – bakterie přijímající geny rezistence. 
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2.4.2 Biochemické mechanismy rezistence 
 

V zásadě musí být splněny tři základní kritéria, aby mohlo antibiotikum působit 

efektivně na bakterie. První kritérium je, že musí v bakteriální buňce být přítomna cílová 

struktura, na kterou má dané antibiotikum působit, na kterou se má například vázat. Druhé 

kritérium stojí na dostupnosti antibiotika v dostatečné koncentraci v místě, kde má působit. 

Třetí kritérium, které by mělo být splněno, aby mohlo dojít k efektivní antibiotické terapii, 

spočívá v tom, že antibiotikum by nemělo být inaktivováno, či modifikováno [29]. 

Při nesplnění některých z výše zmíněných kritérií pak v samotném důsledku dochází 

k neefektivnímu působení antibiotika. Tento stav může být navozen různými biochemickými 

mechanismy (viz tabulka 2). Jednotlivé biochemické mechanismy rezistence jsou také 

znázorněny na obrázku 6.  

 

Tabulka 2: Biochemické mechanismy rezistence. 

převzato z:  Dzidic, S., et al.: Antibiotic Resistance Mechanisms in Bacteria, 2008 [29] upraveno 

1) Inaktivace antibiotik 2) Cílená modifikace 3) Efluxní pumpy 

4) Snížená 

propustnost přes 

buněčnou stěnu 

hydrolýza 
změna struktury 

peptidoglykenu 

přenos skupin 
rozrušení struktury 

proteinů 

redoxní procesy 
změny v syntéze 

DNA 

 

2.4.2.1 Inaktivace antibiotik 

Jeden ze způsobů inaktivace antibiotika ještě před tím, než se dostane k cílové 

struktuře, spočívá v produkci hydrolytických enzymů rezistentními bakteriemi. Mnoho 

antibiotik má hydrolyticky citlivé chemické vazby (např. estery, amidy) a existuje velké 

množství enzymů, které mají schopnost tyto chemické vazby rozrušovat. Jednu 

z nejvýznamnějších skupin hydrolytických enzymů zastupují  beta-laktamázy, které rozrušují 

beta-laktámový kruh u penicilinů, cefalosporinů, monobaktamů či karbapenemů. Mnoho G+ a 

G- bakterií má schopnost tvorby beta-laktamáz [29] [37]. Nyní je popsáno více než 200 beta-
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laktamáz, které jsou schopny štěpit beta-laktámový kruh u všech beta-laktámových antibiotik 

s různou účinností. Použitím specifických inhibitorů beta-laktamáz lze docílit snížení 

rezistence. Mezi tyto inhibitory řadíme kyselinu klavulánovou, sulbaktam a tazobakam [38]. 

Dalším příkladem hydrolytických enzymů mohou být esterázy, které stojí za 

antibiotickou rezistencí vůči makrolidům [26] [39].  

K inaktivaci antibiotik může také docházet působením bakteriálních enzymů zvaných 

transferázy, které stojí za přenosem funkčních skupin v molekule antibiotika, čímž dochází 

k jeho inaktivaci [29]. Tento mechanismus rezistence je významný zejména u aminoglykosidů, 

kde existuje nejméně 20 různých enzymů, které mění účinné látky díky acetylaci, fosforylaci 

či adenylaci a tím dochází také ke vzniku rezistence [28]. Dalším příkladem může být produkce 

acetyltransferázy u chloramfenikolu [26].  

Inaktivace antibiotik prostřednictvím oxidačních, či redukčních, tedy redoxních 

procesů bývají také, i když spíše zřídka, používány patogenními bakteriemi jako jeden 

z mechanismů rezistence k antibiotikům [26]. 

 

2.4.2.2 Modifikace cílového místa pro vazbu antibiotik  

Jelikož je interakce mezi antibiotikem a cílovým místem velice specifická, tak i malé 

změny v cílové molekule mohou ovlivnit navázání antibiotika k cíli [26]. V důsledku změny 

cílového místa se antibiotikum nemůže správně navázat na místo účinku a tím dochází 

k rezistenci.  

Jeden mechanismus tohoto typu rezistence spočívá ve změně struktury bakteriálního 

peptidoglykanu. Příkladem může být změna ve struktuře tzv. PBPs (penicillin binding 

proteins, penicilin-vázající proteiny). Fyziologické účinky beta-laktámových antibiotik jsou 

zprostředkovány prostřednictvím kovalentní vazby na cytoplazmatickou membránu do 

specifických vazebných míst, výše zmíněných PBPs. V důsledku mutace může docházet ke 

změně struktury tohoto cílového vazebného místa a následkem toho může pak docházet ke 

snížení vazebné afinity antibiotika. Příkladem může být rezistence u stafylokoků, která je 

založena právě na změně PBPs. Dalším příkladem bakterií, které disponují tímto typem 

rezistence, mohou být kmeny  MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus, methicilin 

rezistentní Staphylococcus aureus) či kmeny PRSP (penicillin resistant Streptococcus 

pneumoniae, penicilin rezistentní Streptococcus pneumoniae) [26] [38] [40]. Popsaný typ 

rezistence je známý u všech beta-laktámových antibiotik.  
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Další mechanismus rezistence spočívá v mutaci 23S rRNA (23 svedberg ribosomal 

ribonucleic acid, 23 svedbergerova jednotka ribozomální ribonukleové kyseliny) bakterií. 

Mnohá antibiotika blokují proteinovou syntézu bakterií na základě vazby na 50S ribozomální 

podjednotku. Mezi ně patří například aminoglykosidy, tetracykliny, makrolidy, 

chloramfenikol, kyselina fusidová, mupirocin, streptograminy či oxazolidinony. Příčinou 

rezistence k těmto antibiotikům může být mutace vedoucí k posttranskripční modifikaci 

komponenty 23S rRNA velké podjednotky 50S bakteriálních ribozomů [26] [41].   

Zásah do syntézy DNA může také způsobit cílené modifikace. K mechanismu 

rezistence dochází změnou dvou enzymů a to DNA gyrázy (topoisomeráza II), nebo 

topoisomerázy IV. Tato rezistence se objevuje u antibiotik skupiny chinolonů a 

fluorochinolonů [26].  

 

2.4.2.3 Efluxní pumpy 

Efluxní pumpy, neboli také efluxní transportéry, jsou membránové proteiny, které 

zajišťují export antibiotik ven z cílové bakteriální buňky. Tyto proteiny jsou schopny 

vylučovat celou škálu antibiotik v důsledku jejich polysubstrátové specifity a tím mohou 

přispívat k bakteriální MDR (multi-drug resistance, mnohočetná léková rezistence) [26]. 

Efluxní pumpy sehrávají fyziologickou funkci zejména při adaptaci buněk na stres [42] [43].  

Tento způsob rezistence je nejvíce popsaný u makrolidů, tetracyklinů či chinolonů. 

Snížená akumulace antibiotik způsobuje zvýšenou hodnotu MIC. Odtok antibiotik z buňky se 

děje difúzí přes vnitřní membránu a je to proces, který vyžaduje energii [38].  

 

2.4.2.4 Snížená permeabilita vnější bakteriální membrány 

  G+ a G- bakterie se liší stavbou své buněčné stěny, avšak obě obsahují určité množství 

peptidoglykanu. G+ bakterie mají buněčnou stěnu složenou ze silné vrstvy peptidoglykanu 

(cukr složený z kyseliny N-acetylmuramové a N-acetyl-glukosaminu), která je lokalizovaná 

přímo na vnější straně cytoplazmatické membrány. Polysacharidové řetězce spojuje velké 

množství peptidů [38].  

Buněčná stěna G- bakterií je mnohem tenčí a obsahuje i menší vrstvu peptidoglykanu.  

Na rozdíl od G+  bakterií je u G- bakterií přítomna tzv. vnější membrána, která je od té vnitřní, 

tvořené cytoplazmatickou membránou s vrstvou peptidoglykanu oddělena periplazmatickým 

prostorem. Ve vnější membráně G- bakterií jsou přítomny lipopolysacharidy a také jsou zde 

ukotveny OMPs (,,-outer membrane proteins-“, proteiny vnější membrány), kam patří i poriny 
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[45]. Poriny mohou fungovat jako vodné kanály, které propouštějí hydrofilní látky přes 

membránovou strukturu do periplazmatického prostoru G- bakterií. Rezistence bakterií může 

být spojena s nízkým počtem porinů nebo s genetickými mutacemi, které vedou nejen ke 

změně v jejich počtu, ale i tvaru a to může mít v konečném důsledku velký vliv na 

prostupnost antibiotika přes buněčnou stěnu. Tyto jevy jsou dobře popsány u G- bakterií, 

například u D2 porin-deficientní Pseudomonas aeruginosa, k chinolinům rezistentní 

Escherichia coli, či u Haemophilus influenzae a jeho rezistence k chloramfenikolu a 

trimetoprimu [26] [29] [38]. Výše uvedené mechanismy rezistence jsou zobrazeny na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Příklady biochemických mechanismů antibiotické rezistence. 

převzato z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1027479/antibiotic-resistance [44] a upraveno 

 

 
 

Vysvětlivka: na obrázku je znázorněno několik biochemických mechanismů rezistence bakterií vůči 

antibiotikům. Příklady zahrnují inaktivaci léčiva enzymy, aktivaci efluxních pump, které následně vypuzují 

antibiotikum ven z buňky, změnu cílového místa pro vazbu antibiotik a inhibici vychytávání léčiva do buňky 

sníženou propustností přes buněčnou stěnu. 
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2.5 Antibiotická rezistence bakterií vs. tvorba biofilmu 
 

Některé mikroorganismy jsou schopny adherovat k pevným povrchům a vytvářet 

slizovité uskupení zvané biofilm. Základ biofilmu tvoří větší komunita mikroorganismů 

obklopená substancemi, jako jsou polysacharidy a proteiny, které vytvářejí matrix okolo 

koagregovaných buněk mikroorganismů [31] [46]. 

Biofilm má většinou podobu tenké vrstvičky okem nesnadno či zcela neviditelné, která 

nejčastěji obaluje poškozené tkáně či zdravotnické prostředky [47].  

Biofilmy často vykazují velmi komplexní uspořádání, co se týče struktury, tak i 

metabolismu, které lze přirovnat ke tkáním vyšších organismů. Rezistence bakterií v biofilmu 

je způsob, který přispívá k chronicitě infekcí [47]. 

Bakteriální biofilmy mohou být zdrojem chronické infekce, protože vykazují zvýšenou 

toleranci vůči antibiotikům a dezinfekčním chemikáliím, odolávají také fagocytóze a dalším 

obranným mechanismům těla. Nejběžnější bakterie, které se podílejí na tvorbě biofilmů, jsou 

zejména Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus viridans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis a 

Pseudomonas aeruginosa (viz tabulka 3) [48] [49]. 

 
Tabulka 3: Příklady onemocnění, která souvisejí s tvorbou biofilmů. 

převzato z: Stewart, P., S., et al.: Antibiotic resistence of bacteria in biofilms, 2001 [46] a upraveno 

Onemocnění Bakteriální druh tvořící biofilm 

zubní kaz G+ koky (např. Streptococcus spp.) 

parodontóza 
anaerobní ústní bakterie (např. Streptococcus mutans, 

Prevotella dentalis) 

zánět středního ucha Haemophilus influenzae 

infekce žlučových cest střevní bakterie (např. Escherichia coli) 

osteomyelitida 
různé bakteriální a mykotické druhy (např. 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae) 

bakteriální prostatitida Escherichia coli a jiné G- bakterie 

cystická fibróza plic Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia 

centrální žilní katetry Staphylococcus epidermidis a další 

mechanické srdeční chlopně Staphylococcu aureus a Staphylococcus epidermidis 

kontaktní čočky Pseudomonas aeruginosa a G+ koky 
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2.5.1 Tvorba biofilmu 
 

K tvorbě biofilmu většinou dochází ve třech fázích znázorněných na obrázku 7. První 

fáze je krok, ve kterém v podstatě dochází k přechodu z planktonické formy života bakteriální 

buňky (bakteriální buňky se volně vznáší) ve tvorbu společenství bakteriálních buněk, tedy 

k jejich imobilizaci a „ukotvení“ v jednotce zvané biofilm. Základem prvního kroku je tedy 

ukotvení, přilnutí bakteriální buňky, k němuž dochází nejen na neživých, inertních površích 

(implantáty, katetry, nerezové a skleněné povrchy v potravinářském průmyslu, …), ale i na 

živých površích (dutina ústní- zubní plak, poškozené tkáně, …). Fáze adheze je ovlivněna 

řadou vnějších faktorů, jako je: koncentrace živin, pH, teplota, apod. Samotný povrch 

bakteriálních buněk sehrává stejně tak důležitou úlohu při adhezi [50] [51].  

 Obecně, většina mikroorganismů mnohem lépe adheruje k povrchu hydorfóbnímu, 

jakým je například plast a to z toho důvodu, že samotný povrch mikroorganismů vykazuje 

povrchovou hydrofobicitu, která přímo souvisí s přítomností proteinů a lipidů na povrchu 

buněk [50] [52].   

Dalším krokem je vznik mikrokolonií a maturace biofilmu. V tomto kroku dochází 

k množení a agragaci bakteriálních buněk. Na povrchu kumulované bakterie prostřednictvím 

regulačního mechanismu zvaného „quorum sensing“ „komunikují“ a ovlivňují navzájem své 

chování. Toto ovlivňování se odráží v regulaci genové exprese. Zatímco se některé geny 

aktivují (například geny kódující polysacharidy a další komponenty tvořící matrix biofilmu), 

u jiných dochází k represi (geny kódující bičíkové proteiny, apod.) [50] [52].   

Poslední fází je oddělování, rozptýlení biofilmu. Od biofilmu se mohou oddělovat jak 

jednotlivé buňky, tak i větší buněčné seskupení, tedy mikrokolonie. Takto oddělené buňky 

pak mohou osídlit nové povrchy, či jiné části organismu hostitele. Za oddělením bakteriálních 

buněk z biofilmu může stát i tvorba tzv. biosurfaktantů, které degradují matrix biofilmu. Geny 

pro syntézu těchto biosurfaktantů jsou aktivovány především za stresujících podmínek, jako je 

například buněčné hladovění [50] [53].  

Biofilmy, které nejsou vytvořeny experimentálně za účelem dalšího studia, jsou 

z valné většiny případů vysoce heterogenními komplexními strukturami, protože jsou běžně 

tvořeny větším počtem mikrobiálních druhů [47]. 
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Obrázek 7:  Tvorba biofilmu. 

převzato z: Joo, H., S., et al.: Molecular basis of in-vivo biofilm formation by bacterial pathogens, 2012 [50] a 

upraveno  

 
Vysvětlivka: na obrázku jsou znázorněny základní fáze tvorby biofilmu, které jsou detailněji popsány výše. 

Adhezivní faktory mají lepivé vlastnosti a vzniká tak hlenová matrice, která drží buňky pohromadě. 

Biosurfaktanty rozrušují matrix biofilmu, a tím se podílejí na rozptýlení buněk; eDNA (extracellular 

deoxyribonucleic acid, extracelulární deoxyribonukleová kyselina). 

 

 

2.5.2 Mechanismy rezistence mikroorganismů tvořících biofilm 
 

Mechanismy rezistence bakterií v biofilmech jsou diametrálně odlišné od mechanismů 

rezistence, kterými disponují volně flotující bakteriální buňky.  

Při testování citlivosti bakterií v biofilmech vyšlo najevo, že bakterie, které jsou 

přítomny v biofilmech, jsou schopny odolávat koncentracím antibiotika 100 až 1000 krát 

vyšším, než je odpovídající hodnota MIC těch samých bakterií v buněčné suspenzi. 

Mechanismy rezistence v biofilmu zatím nejsou zcela vysvětleny. Předpokládané 

mechanismy rezistence jsou založeny na třech hlavních hypotézách [47] [54].  

První z hypotéz je založena na pomalém nebo neúplném průniku antibiotika do 

biofilmu. Měření průniku antibiotik skrz biofilm in vitro ukazálo, že některá antibiotika 

pronikají snadněji bakteriálním biofilmem než antibiotika jiná. Pravděpodobně jsou některá 



33 
 

antibiotika v biofilmu inaktivována a jejich penetrace skrz tuto vrstvu je hluboce znemožněna. 

Některá antibiotika, která jsou absorbována na matrix biofilmu, mohou zpomalit penetraci, 

což může být například důvodem pomalého pronikání antibiotik ze skupiny aminoglykosidů 

do biofilmu. Tyto kladně nabité látky se váží na negativně nabité polymery v matrix biofilmu. 

Obecně lze tedy říci, že matrix biofilmu tak může fungovat jako difúzní bariéra [47] [55].  

Druhá z hypotéz je závislá na chemických změnách v prostředí biofilmu. Tato 

hypotéza se zakládá na skutečnosti, že kyslík je přítomen ve vysokých koncentracích pouze v 

povrchových vrstvách biofilmu a zde je také zcela spotřebován. Naopak, vnitřní prostředí 

biofilmu je anaerobním prostředím. Tato skutečnost se odráží v metabolické aktivitě bakterií, 

které biofilm tvoří. Zatímco na povrchu biofilmu jsou bakterie metabolicky aktivní, 

v samotném vnitřním prostředí biofilmu bakterie jsou metabolicky neaktivní. Obecně, široká 

škála antibiotik působí právě na metabolicky aktivní, rychle rostoucí buňky (příkladem 

mohou být antibiotika penicilinové řady). Tato antibiotika tedy v biofilmu ztrácí svojí 

efektivitu [47].  

Jiná antibiotika (například aminoglykosidová antibiotika) působí účinněji na 

metabolicky neaktivní bakterie, než na bakterie metabolicky aktivní.  Právě v důsledku 

kumulace kyselých produktů bakteriálního metabolismu, především v biofilmu, dochází 

k výraznému posunu hodnot pH do kyselé oblasti, což se může odrazit právě v neefektivní 

účinnosti antibiotik, která by měla na metabolicky neaktivní bakterie působit [47]. 

Dalším faktorem je specifické osmotické prostředí biofilmu stojící za indukcí 

osmotické stresové odpovědi bakterií, u kterých dochází ke změnám v buněčném povrchu, 

zejména ke změnám v proporci porinů [47]. 

Třetí z hypotéz, která je ovšem nejvíce spekulativní, vychází z předpokladu, že velmi 

malá část populace bakterií biofilmu vytváří spóry, či spórám podobné jednotky. Tato 

hypotéza se řídí studiemi, které ukazují na to, že rezistence v nově vytvořených biofilmech je 

i přesto, že jsou příliš tenké na to, aby představovaly překážku pro penetraci antibiotik. 

Většina bakterií v takovémto biofilmu, ale ne všechny, jsou účinně zabity antibiotiky. Ty, 

které odolávají působení antibiotik, tvoří méně než 1% původní populace. Tato hypotéza 

poskytuje obecné vysvětlení snížené citlivosti biofilmů na antibiotika, dezinficiencia a jiné 

chemické látky [47] [56].  

Všechny hlavní hypotézy o rezistenci v biofilmu k antibiotikům jsou znázorněny na 

obrázku 8 a závisí na mnohobuněčné povaze biofilmu. Antimikrobní látka nemůže proniknout 

biofilmem, pokud mikroorganismy tvoří agregáty. Skutečnost, že tyto mechanismy rezistence 
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vůči antibiotikům jsou ve své podstatě mnohobuněčné, pomáhá vysvětlit, proč bakterie 

dispergované z biofilmů se rychle vrací do citlivého fenotypu [47].  

Pro počáteční spojení bakterií na povrch jsou potřebné specifické genové produkty. V 

raných fázích tvorby biofilmu je velice důležitá motilita, kdy bakterie používají bičíky a další 

mechanismy, které napomáhají spojování jednotlivých bakterií v biofilmu [47]. 

 

Obrázek 8: Tři základní hypotézy mechanismů rezistence u biofilmů. 

převzato z: Stewart, P., S., et al.: Antibiotic resistence of bacteria in biofilms, 2001 [47] a upraveno 

 
Vysvětlivka: žlutou šipkou je vysvětlena první hypotéza, zelenou šipkou hypotéza třetí a červená šipka označuje 

hypotézu druhou.  

 

2.5.3 Testování antimikrobní citlivosti u mikroorganismů tvořících biofilm 
 

Bohužel, klasické testy pro určení citlivosti mikroorganismů k antimikrobním látkám, 

na základě kterých lze predikovat úspěšnou antimikrobní terapii v klinické praxi, při určení 

citlivosti u mikroorganismů tvořících biofilm zcela selhávají.  

Vzhledem k rostoucímu zájmu testování antimikrobiální citlivosti v biofilmech byla 

vyvinuta řada metod, které toto testování umožňují, nicméně tyto metody nejsou plně 

standardizovány a nejsou rovněž ujednoceny hodnocené parametry. Testovací systémy lze 
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v zásadě rozdělit do dvou skupin, v závislosti na způsobu dodání živin, na uzavřený (viz 

tabulka 4) či otevřený systém (viz tabulka 5) [57]. 

Pro modelování tvorby biofilmu in vitro a následné testování antimikrobní citlivosti 

mikroorganismů v biofilmech byly vyvinuty a optimalizovány testovací systémy, jako je: 

metoda mikrotitrační destičky, systém s využitím komerčně dostupné pomůcky „Calgary 

biofilm device“, průtokové cely či „CDC biofilm reaktory“, což jsou jedny z nejvíce 

používaných metod v testování citlivosti v biofilmu in vitro. Podobně jako vznikají a jsou 

optimalizovány různé metody vhodné pro testování, jsou také za účelem kvantifikace 

antimikrobiální aktivity zaváděny nové farmakodynamické parametry, jako je například: 

MBIC (minimal biofilm inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace 

v biofilmu), MBEC (minimal biofilm eradication concentration, minimální eradikační 

koncentrace v biofilmu), BBC (biofilm bactericidal concentration, baktericidní koncentrace 

v biofilmu), BPC (biofilm prevention concentration, minimální koncentrace vedoucí 

k prevenci tvorby biofilmu) [57] [58] [59]. 

 

Tabulka 4: Uzavřené testovací systémy pro modelování tvorby biofilmu in vitro. 

převzato z: Macia, M., D., et al.: Antimicrobial susceptibility testing in biofilm-growing bacteria, 2014 [57] a 

upraveno 

 Metoda 
Metoda mikrotitrační 

destičky 
Calcary biofilm device 

Dostupnost živin uzavřený, statický systém 
uzavřený, 

statický systém 

Tvorba biofilmu adheze na jamky, dno jamek 
okolo kolíčků, které jsou součástí 

víčka 

Studium účinnosti 

antimikrobních látek 

jamky inkubované s antibiotiky, 

denní proplachování a výměna 

kultivačního média 

biofilmy na kolících inkubovány 

s antibiotiky, denní 

proplachování a výměna 

kultivačního média 

Detekce množství 

biofilmu 

barvení krystalovou violeťí  

rozpuštění v ethanoluměření 

OD570nm pomocí readeru 

přenos biofilmu z kolíků 

centrifugací nebo 

sonifikacíměření OD650nm, 

kultivace -výsev desítkového 

ředění 
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Mikroskopická 

analýza 

zobrazení za účelem stanovení 

poměru poměru živých/mrtvých 

buněk 

elektronová mikroskopie, 

konfokální laserová rastrovací 

mikroskopie 

Strukturální analýza nepopsána 

3D zobrazení, studie 

životaschopnosti buněk (poměr 

živých/mrtvých buněk) 

Charakteristika 

metody 

snadno proveditelná, 

reprodukovatelná, minimální 

riziko kontaminace 

snadno proveditelná, 

reprodukovatelná, zvýšené riziko 

kontaminace pomocí kolíků 

Testované 

mikroorganismy 

Staphylococcus aureus, 

Candida albicans, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Streptococcus pneumoniae, 

Listeria monocytogenes 

Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., 

Mycobacterium spp., Candida 

spp., Burkholderia spp. 

Vysvětlivka: OD – optical density, optická denzita.  

 

Metoda mikrotitrační destičky se provádí v klasickém 96 jamkovém panelu. Do 

jamek obsahujících sterilní kultivační médium jsou inokulovány bakterie a následně dochází 

k dostatečně dlouhé inkubaci za předepsaných podmínek. Způsoby detekce množství biofilmu 

a další parametry týkající se této metody jsou uvedeny v tabulce 4 [57] [60].  

Systém, ve kterém je využito komerčně dostupné pomůcky „Calgary biofilm device“, 

je obdobou předchozí metody s tím zásadním rozdílem, že 96 jamkový panel je opatřen 

víčkem (viz obrázek 9), ve kterém jsou zabudovány vyměnitelné kolíky. V tomto systému 

první krok spočívá ve vytvoření biofilmu na kolících, kdy víčko s kolíky překrývá destičku 

s jamičkami, ve kterých je suspenze mikroorganismů ve vhodném kultivačním médiu. Tyto 

mikroorganismy adherují na kolíčky a vytváří za vhodných definovaných podmínek biofilm. 

Po dostatečně dlouhé inkubaci jsou pak kolíčky ukotvené ve víčku destičky promyty za 

účelem odstranění mikroorganismů, které netvoří biofilm a následuje krok interakce biofilmu 

s různými koncentracemi antimikrobních látek. Tento krok spočívá v prostém překrytí víčka 

s kolíčky další destičky, ve které jsou v jednotlivých jamkách různé koncentrace 

antimikrobních látek. Po dostatečně dlouhé inkubaci jsou kolíčky znovu opláchnuty, vyjmuty 

a umístěny na mikrotitrační destičku plochým dnem. Dále je biofilm přenesen z kolíčků do 

jamek destičky buď centrifugací, nebo sonifikací a je proměřena před a po inkubaci optická 

denzita při vlnové délce 650 nm [58] [61]. 
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Obrázek 9: Testování antimikrobní citlivosti pomocí pomůcky ,,Calgary biofilm device“. 

převzato z: Moskowitz S., M., et al.: Clinically Feasible Biofilm Susceptibility Assay for Isolates of 

Pseudomonas aeruginosa from Patients with Cystic fibrosis, 2014 [61] a upraveno 

 
Vysvětlivka: na obrázku lze vidět schéma jednotlivých metodických kroků při testování antimikrobní citlivosti 

mikroorganismů v biofilmu, kdy jednotlivé kroky jsou blíže popsány v textu výše; OD – optical density, optická 

denzita. 

 

Nespornou výhodou otevřených systémů (viz tabulka 5) pro modelování tvorby 

biofilmu a testování antimikrobní citlivosti mikroorganismů tvořících biofilm je možnost 

napodobení podmínek, které se uplatňují v in vivo systémech (řízení dodávky živin, řízený 

průtok, teplota, …). Tyto systémy dovolují studovat dynamiku tvorby biofilmu a nastavit 

model tak, aby bylo možné studovat jak farmakokinetické tak i farmakodynamické parametry 
[57]. 

 

Tabulka 5: Otevřené testovací systémy pro modelování tvorby biofilmu. 

převzato z: Macia, M., D., et al.: Antimicrobial susceptibility testing in biofilm-growing bacteria, 2014 [57] a 

upraveno 

Metoda Model průtokové cely CDC biofilmový reaktor 

Dostupnost živin otevřený, dynamický systém otevřený, dynamický systém 

Tvorba biofilmu 
biofilm adheruje na skleněném 

povrchu krycího sklíčka 

adherence biofilmu na tzv. kupóny 

tvořené různými materiály 

(polykarbonát, silikon, nerezová ocel) 
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Studium ATB 

antibiotika přidávány do láhve 

s médiem, které kontinuálně proudí 

přes průtokovou celu v požadovaném 

čase 

antibiotika přidána do zásobní láhve 

s kultivačním médiem, které proudí a 

exponuje všechny kupóny tekutiny 

Detekce množství 

biofilmu 

uvolnění biofilmu promýváním cely 

pomocí skleněných kuliček 

ve fosfátovém pufru   

mikroorganismy ředěny desítkovou 

ředící řadou a následně vysety na 

kultivační média 

přenos biofilmu z kupónů pomocí 

ultrazvuku a intenzivního víření   

mikroorganismy ředěny desítkovou 

ředící řadou a následně vysety na 

kultivační média 

Mikroskopická 

analýza 

konfokální laserová rastrovací 

mikroskopie, značení fluorescenčními 

proteiny 

konfokální laserová rastrovací 

mikroskopie, rastrovací elektronová 

mikroskopie, barvení před analýzou 

Strukturální 

analýza 

analýza strukturálních parametrů 

(množství hmoty, tloušťka biofilmu, 

koeficient drsnosti,…) za pomocí 

Comstat softwaru 

3D zobrazení, studium 

životaschopnosti (stanovení poměru 

živých/mrtvých buněk) 

Charakteristika 

metody 

možnost přímé nedestruktivní 

vizualizace biofilmu v průběhu času 

paralelní analýza planktonických a 

biofilm tvořících buněk 

Testované 

mikroorganismy 

Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylocuccus spp. 

Pseudomonas aeruginosa, Candida 

spp., Staphylococcus spp. 

Vysvětlivka: ATB - antibiotikum. 

  

Model průtokové cely se v dnešní době zdá být nejlepším způsobem pro modelování 

tvorby biofilmu in vitro a studium biofilmu v daném čase především pomocí konfokální 

laserové rastrovací mikroskopie. Součástí tohoto systému je nádoba se sterilním kultivačním 

médiem napojená na vícekanálové čerpadlo. Bakterie jsou přímo naočkovány do průtokové 

cely injekcí přes silikonové hadice. Biofilm se formuje nejčastěji na mikroskopických krycích 

sklíčkách, které se vkládají do průtokové cely. I přes mnohé výhody, proces tvorby biofilmu 

trvá několik dnů a jeho příprava je díky tomuto velmi časově náročná [57]. 

            Dalším poměrně často využívaným otevřeným systémem je tzv. CDC biofilmový 

reaktor (viz obrázek 10), což je komerčně dostupné zařízení sloužící k tvorbě a následnému 

studiu biofilmů. Systém se skládá ze skleněného reaktoru, v jehož víčku je ukotveno 8 držáků 

s tzv. kupóny. Tento reaktor je připojen pomocí hadiček k baňce se sterilní kulturou. Tok 
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kultivačního média je zajištěn peristaltickou pumpou. Samotné kupóny, na kterých se biofilm 

vytváří, mohou být tvořeny různými materiály, jako je například: polykarbonát, nerezová 

ocel, borosilikát, teflon, polystyren, a řada dalších. Kupóny lze za účelem studia biofilmu 

snadno vyjmout. Tato metoda zajišťuje vysokou reprodukovatelnost a je také citována v rámci 

ASTM (American society for testing and materials, Americká společnost pro testování a 

materiály) standardních operačních postupů [61] [62]. 

 

Obrázek 10: CDC biofilm reaktor. 

převzato z BioSurface Technologies Corporation 

 http://www.biofilms.biz/wp-content/uploads/2014/07/CDC-Pricing.pdf  [62] a upraveno 

 

 
 

Vysvětlivka: na obrázku v levé části je znázorněn samotný CDC biofilm reaktor, dále v pravé části můžeme 

vidět celé zařízení, na jehož základě dochází k testování citlivosti biofilmu in vitro. 

 

 

2.5.4 Hodnotící parametry antibiotické aktivity v biofilmech 
 

V případě popisování a hodnocení antibiotické aktivity antimikrobních látek na 

bakterie, které tvoří vyzrálé biofilmy, bylo zapotřebí zavést nové hodnotící parametry (viz 

tabulka 6). 
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Tabulka 6: Hodnotící farmakodynamické parametry antibiotické aktivity v biofilmu. 

převzato z: Macia, M., D., et al.: Antimicrobial susceptibility testing in biofilm-growing bacteria, 2014 [57] a 

upraveno 

Parametr 

(zkratka) 
Parametr Definice 

MBIC 

minimální koncentrace inhibující 

tvorbu biofilmu (minimal biofilm 

inhibitory concentration) 

nejnižší koncentrace antimikrobní látky, která vede 

k rozdílu ≤10% (rozdíl v růstu po 6 hodinách 

inkubace) mezi množstvím biomasy biofilmu 

ovlivněného testovanou látkou a průměru dvou 

pozitivních kontrol /bez vlivu testované 

antimikrobní látky, měřeno při OD650nm, je to 

nejnižší koncentrace antimikrobní látky, při které 

nedochází ke zvýšení průměrného počtu 

životaschopných buněk biofilmu 

BBC 

baktericidní koncentrace biofilmu 

(biofilm bactericidal 

concentration) 

nejnižší koncentrace antimikrobní látky, která vede 

k redukci životaschopných mikroorganismů 

v biofilmu z 99,9% v  porovnání s pozitivní 

kontrolou růstu 

MBEC 

minimální koncentrace vedoucí 

k vymýcení biofilmu (minimal 

biofilm-eradication 

concentration) 

nejnižší koncentrace antibiotika, která vede 

k eradikaci - k odstranění biofilmu 

BPC 

minimální koncentrace vedoucí 

k prevenci tvorby biofilmu 

(biofilm-prevention 

concentration) 

stejné jako MBIC, ale testované antimikrobní látky 

nepůsobí přímo na maturovaný biofilm, ale na 

mikroby, které jsou schopné vytvořit biofilm 

(současná inokulace bakterií a expozice 

antimikrobní látkou) 
Vysvětlivka: OD – optical density, optická denzita. 
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2.6 ANTIBIOTIKA – mechanismy jejich působení, třídění do skupin na 

základě jejich chemické struktury 
 

Antimikrobní léčiva, respektive antibiotika, můžeme rozdělit dle různých kritérií. 

Jedním kriteriem je dělení na základě jejich konečného efektu na bakterie, tedy dle účinku na 

antibiotika bakteriostatická, která zabraňují dalšímu růstu bakterií a antibiotika baktericidní, 

jenž bakterie zabíjejí (viz tabulka 7) [63].  

 

Tabulka 7: Rozdělení antibiotik dle účinku. 

zpracováno podle: Lincová, D., et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2007 [63] 

Bakteriostatická Baktericidní 

makrolidy* 

tetracykliny 

chloramfenikol 

sulfonamidy 

trimetoprim 

linkomycin, klindamycin 

streptograminy 

nitrofurantoin* 

beta-laktámová antibiotika-peniciliny, 

cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy 

aminoglykosidy 

bacitracin 

metronidazol 

polymyxiny 

chinolony 

vankomycin, teikoplanin 

*závisí na typu a koncentraci mikroorganismu, přičemž vyšší koncentrace mohou být i baktericidní 

 

Dále je možno rozdělit antibiotika podle citlivosti na úzkospektrá (jsou účinné pouze 

proti úzkému spektru bakterií, často se mohou kombinovat s dalšími úzkospektrými 

antibiotiky) a širokospektrá (zasahují celou řadu bakterií) [63].  

Dle místa účinku rozlišujeme antibiotika, která inhibují syntézu buněčné stěny, dále 

způsobující poruchu funkce cytoplazmatické membrány, antibiotika inhibující syntézu 

nukleových kyselin, či zasahují do metabolismu bakteriální buňky (inhibující syntézu 

kyseliny tetrahydrolistové), nebo způsobující inhibici syntézy bílkovin (viz tabulka 8, obrázek 

11) [23].  
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Obrázek 11: Místa působení antibakteriálních farmak v buňce. 
převzato z: Lüllmann, H., et at.: Farmakologie a toxikologie 2, 2004 [23] 

 
Vysvětlivka: zobrazení jednotlivých skupin antibiotik a místa působení jejich účinku (buněčná stěna, 

cytoplazmatická membrána, syntéza bílkovin, syntéza kyseliny tetrahydrolistové, syntéza nukleových kyselin). 

 

Tabulka 8: Rozdělení antibiotik dle místa/mechanismu účinku. 

zpracováno podle: Lincová, D., et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2007 [63] 

Inhibice syntézy buněčné stěny peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy, 

monobaktamy, glykopeptidy, bacitracin 

Porucha funkce cytoplazmatické membrány Polymyxiny 

Inhibice syntézy bílkovin tetracykliny, amfenikoly, makrolidy, 

streptograminy, ketolidy, oxazolidinony, 

linkosaminy, aminoglykosidy 

Inhibice syntézy kyseliny tetrahydrolistové sulfonamidy, trimetoprim 

Inhibice syntézy nukleových kyselin chinolony, nitroimidazoly, nitrofurantoin, 

ansamyciny 
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2.6.1 Antibiotika inhibující syntézu buněčné stěny 
 

2.6.1.1 Beta-laktámová antibiotika 

Základní chemickou strukturou beta-laktámových antibiotik je beta-laktámový kruh. 

Pomocí beta-laktamáz je možno tento kruh rozštěpit a následkem toho ztrácí struktura svůj 

antibiotický účinek. Do této skupiny antibiotik patří peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy a 

monobaktamy [64]. 

Bakteriální buňky mohou disponovat různými mechanismy rezistence k beta-

laktámovým antibiotikům. V podstatě rezistence může spočívat na čtyřech základních 

mechanismech a to: na produkci enzymů zvaných beta-laktamázy, na strukturní či kvalitativní 

změně v bakteriemi exprimovaných strukturách zvaných PBP, na snížené permeabilitě 

buněčné stěny, či na základě mechanismu efluxních transportérů [19] [65].  

Produkcí beta-laktamáz dochází k hydrolýze beta-laktámového kruhu, čímž dochází 

k jeho rozštěpení a tím inaktivaci antimikrobní aktivity molekuly antibiotika. Tyto bakteriální 

enzymy lze rozdělit na základě Amblerova třídění do čtyř základních tříd (tzv. Ambler třídy 

A, B, C, D). Příkladem může být chromozomálně vázaný enzym AmpC, což je enzym 

produkovaný řadou bakteriálních druhů čeledi Enterobacteriaceae a bakterií Pseudomonas 

aeruginosa. Tento enzym patří do třídy C [65].  

Další mechanismus, který se může podílet na rezistenci k této skupině antibiotik, může 

spočívat ve změně vazebného místa antibakteriálních látek, tzv. penicilin-vázajících proteinů, 

který lze pozorovat například u bakterie Staphylococcus aureus, kmenů MRSA, kde dochází 

ke změně povrchového proteinu označeného jako PBP, což znemožňuje navázání antibiotika 

na místo účinku [65].  

K rezistenci vůči beta-laktámovým antibiotikům u G- bakterií může docházet díky 

snížené expresi porinů. Následkem toho pak dochází ke snížení permeability buněčné stěny, 

kdy hydrofilní antibiotika tak mají díky tomu sníženou schopnost procházet těmito kanálky do 

cytosolického prostoru  G-  bakteriálních buněk [66].   

V neposlední řadě dochází také k rezistenci díky účasti bakteriálních efluxních pump 
[19] [67]. 

 

 Peniciliny 

Jedná se o deriváty kyseliny 6-aminopenicilánové. Mechanismus účinku spočívá 

v poškození buněčné stěny a proces probíhá v několika krocích. Tato antibiotika se váží na 



44 
 

PBP, což jsou bakteriální buněčné receptory. Vzniklá vazba zabraňuje navázání enzymu 

transpeptidázy, který katalyzuje příčné spojení peptidoglykanových řetězců peptidovými 

můstky, což vede k inhibici syntézy buněčné stěny [63]. Podrobnější mechanismus účinku je 

znázorněn na obrázku 12. 

 
Obrázek 12: Mechanismus účinku penicilinových antibiotik. 

převzato z: http://spot.pcc.edu/~jvolpe/b/bi234/lec/6_antimicrobials/ [68] a upraveno 

 
Vysvětlivka: na obrázku je znázorněn růst bakteriální buňky. Buněčná stěna bakterií je tvořena 

makromolekulami peptidoglykanu složeného z N-acetylmurámové kyseliny a N-acetylglukosaminu a vše je 

spojeno peptidovými můstky. Penicilin zasahuje do zesítění řetězce a tímto i do stability buněčné stěny. 

V důsledku působení penicilinu tak dochází k prasknutí buňky, na kterém se podílí osmotický tlak, jelikož 

integrita peptidoglykanu není zachována.  

 

Peniciliny mají dobrý bezpečnostní profil a jsou velmi málo toxické. Nelze ale 

opomenout klinicky významnou nevýhodu a tou je možná vazba molekul antibiotika a 

derivátů antibiotika na sérové a buněčné bílkoviny pacienta a s tím spojený rozvoj 

hypersenzitivity, tedy reakce z přecitlivělosti, která se u této skupiny látek vyskytuje poměrně 

často. Nejčastěji se jedná o kožní alergické projevy jako je kopřivka či jiné exantémy a u 

citlivých jedinců může dojít až k anafylaktickému šoku. Gatrointestinální obtíže zahrnující 

zejména průjem a nauseu jsou také velice častým nežádoucím účinkem [63] [64] [69]. 

Spektrum účinku základních penicilinů je poměrně úzké, rozdělení do jednotlivých 

skupin je shrnuto v tabulce 9. Spektrum zahrnuje G+ mikroby, oxacilin je účinný výhradně 
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proti zlatému stafylokoku a částečně vůči streptokokům. Širokospektré peniciliny jsou účinné 

i proti G- mikrobům, a například ureidopeniciliny i vůči Pseudomonas aeruginosa [63]. 

 
Tabulka 9: Rozdělení penicilinových antibiotik do skupin na základě spektra účinku. 

zpracováno podle: Lincová, D., et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2007 [63] a upraveno 

Název Zástupci 

Základní peniciliny 

benzylpenicilin (penicilin G), prokain penicilin G, benzatin 

benzylpenicilin, fenoxymetylpenicilin (penicilin V), 

penamecilin, oxacilin, methicilin 

Širokospektré peniciliny 
aminopeniciliny (ampicilin, amoxicilin), karboxypeniciliny 

(tikarcilin), ureidopeniciliny (piperacilin) 

Kombinace s inhibitory beta-laktamáz 

amoxicilin (kyselina klavulánová+amoxycilin), co-ampicilin 

(sulbaktam+ampicilin), co-piperacilin 

(piperacilin+tazobaktam), co-tikarcilin (tikarcilin+kyselina 

klavulánová) 

 

 

Cefalosporiny 

Cefalosporiny jsou polysyntetické deriváty kyseliny 7-aminocefalosporanové, 

chemicky i strukturálně podobné penicilinům. Mechanismus účinku je podobný jako u 

penicilinů (vazba na PBP, inhibice transpeptidace peptidoglykanu, aktivace autolytických 

enzymů v buněčné stěně). Mohou být rozštěpeny beta-laktamázami (cefalosporinázami) [63] 

[70]. 

Tato skupina antibiotik je rozdělena do pěti základních generací a to podle časového 

sledu jejich zavedení. Základní rozdělení cefalosporinů jednotlivých generací spolu 

s  uvedením zástupců jednotlivých skupin je znázorněno v tabulce 10. 

Cefalosporiny 1. generace byly zavedeny jako první a jsou účinné především na G+ 

mikroby (včetně penicilin rezistentních stafylokoků) i na některé G- mikroby, pokud netvoří 

beta-laktamázy (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis).  

2. generace cefalosporinů je účinná především na G+ mikroby, mají vyšší stabilitu vůči 

beta-laktamázám G- mikrobů, nepůsobí však na pseudomonády.  

U 3. generace cefalosporinů je nižší účinnost na G+ mikroby a vysoká stabilita vůči 

beta-laktamázám G- mikrobů, na pseudomonády působí v různém rozsahu.  
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Cefalosporiny 4. generace jsou vysoce účinné na G+ i G- mikroby, vysoce stabilní vůči 

většině beta-laktamáz G- mikrobů a také jsou účinné na pseudomonády. 

 Nejnovější cefalosporiny 5. generace mají široké spektrum proti G+ i G- mikrobům [63] 

[64] [70]. 

 

Tabulka 10: Základní rozdělení cefalosporinů. 

zpracováno podle: Lincová, D., et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2007 [63] a upraveno 

Název Zástupci-parenterální Zástupci-perorální 

Cefalosporiny 1. generace cefalotin, cefazolin cefalexin, cefadroxil, cefaklor 

Cefalosporiny 2. generace 
cefuroxim, cefoxitin, 

cefamandol 

cefuroxim axetil, cefaklor, 

cefprozil 

Cefalosporiny 3. generace 
cefotaxim, ceftriaxon, 

cefrazidim, cefoperazon 

cefpodoxim proxetil, cefixim, 

ceftibuten 

Cefalosporiny 4. generace cefepim, cefpirom, cefozopran 

Cefalosporiny 5. generace ceftobiprol, ceftarolin fosamil 

 

 

Monobaktamy 

Jediným klinicky používaným zástupcem této skupiny antibiotik je aztreonam, který 

se podává parenterálně. Je odolný vůči působení beta-laktamáz. Mezi nežádoucí účinky lze 

zahrnout běžné nežádoucí účinky celé skupiny beta-laktámových antibiotik, a to zejména 

alergické kožní reakce a gastrointestinální potíže. Aztreonam je účinný pouze proti G-

aerobům (včetně Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitidis a Haemophilus 

influenzae), anaerobní i G+ bakterie jsou rezistentní. Je řazen mezi tzv. rezervní antibiotika, 

tedy je volen pouze tehdy, pokud jiná antibiotika nezabírají [63] [70]. 

 

 

Karbapenemy 

Tato antibiotika jsou odvozená od přirozeného antibiotika thienamycinu. Látky této 

skupiny mají ze všech užívaných antibiotik nejširší spektrum účinku - působí proti G+ i G- 

bakteriím, aerobním i anaerobním, také na enterokoky i Pseudomonas aeruginosa. V klinické 

praxi jsou mezi používanými zástupci: imipenem, biapenem, meropenem, ertapenem, 

dorapenem [63] [71]. 
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2.6.1.2 Glykopeptidová antibiotika 

Mechanismus účinku těchto antibiotik opět spočívá v inhibici syntézy buněčné stěny 

bakterií, kdy se tato antibiotika váží na konec lipidového řetězce buněčné stěny a znemožňují 

tak transpeptidaci [63].  

 První generace zahrnuje vankomycin a teikoplanin, ale jelikož po roce 1980 dochází 

ke zvýšenému výskytu rezistence, bylo třeba syntetizovat další látky a vznikla tak druhá 

generace glykopeptidových antibiotik. Do druhé generace patří oritavancin, telavancin, 

dalbavancin [72]. 

Mechanismus rezistence u vankomycinu je poněkud atypický, protože téměř 30 let po 

jeho zavedení nebyla rezistence vůči tomuto glykopeptidu vůbec zaznamenána. Nicméně 

později okolo roku 1980 byla získaná rezistence ke glykopeptidům také pozorována. Vychází 

z produkce modifikovaných peptidoglykanových prekurzorů, ke kterým glykopeptidová 

antibiotika vykazují nízkou afinitu. V současné době byla rezistence na glykopeptidy zjištěna 

u šesti G+ bakteriálních rodů: Enterococcus, Erysipelothrix, Lactobacillus, Leuconostoc, 

Pediococcus a Staphylococcus [64] [73]. 

Z nežádoucích účinků je nejčastěji popisován tzv. „red man syndrome“ (neboli 

syndrom rudého muže), kdy dochází k zarudnutí obličeje a krku v důsledku uvolnění 

histaminu po rychlé intravenózní infuzi. Dále je zde riziko ototoxicity a nefrotoxicity a to 

zejména v kombinaci s dalšími ototoxicky a nefrotoxicky působícími látkami. Tato antibiotika 

mají baktericidní účinek. Mají úzké antimikrobní spektrum účinku a to především na G+ 

bakterie, včetně methicilin-rezistentních stafylokoků, také působí na Clostridium difficile [63].  

 

2.6.1.3 Bacitracin 

Bacitracin je směsí cyklických polypeptidů produkovaných organismy skupiny 

Bacillus subtilis. Mechanismus účinku spočívá v intracelulární blokaci regenerace lipidového 

přenašeče pro pentapeptidovou stavební složku peptidoglykanu (blokace defosforylace) a tím 

dochází opět k inhibici syntézy buněčné stěny [3] [74].  

Antimikrobiální spektrum bacitracinu zahrnuje pouze G+ koky a tyčinky. Jeho účinek 

je bakteriostatický. V současnosti se podává pouze lokálně, často v kombinaci s neomycinem. 

Systémově se nevyužívá kvůli vysoké nefrotoxicitě [63].   
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2.6.2 Antibiotika způsobující poruchu funkce cytoplazmatické membrány 
 

Chemicky se jedná o rozvětvené cyklické polypeptidy napojené na mastné kyseliny 

s dlouhým řetězcem. Jde o polypeptidy získané z kmenů Bacillus polymyxa. Tato antibiotika 

působí jako kationtové detergenty, kdy interagují s fosfolipidy buněčných membrán a 

poškozují jejich permeabilitu a integritu. Tento zásah je baktericidní [3].   

Mezi zástupce této skupiny můžeme zařadit polymyxin B a kolistin (polymyxin E). 

Antimikrobní spektrum zahrnuje pouze G- bakterie včetně Pseudomonas aeruginosa. Mezi 

nejčastější nežádoucí účinky patří nefrotoxicita, neurotoxicita a riziko hypersenzitivity [3] [63]. 

Rezistence k polymyxinům vzniká na základě zhoršeného průniku zevní membránou 

bakteriální buňky [3]. 

 

2.6.3 Antibiotika inhibující syntézu proteinů 
 

2.6.3.1 Tetracykliny 

Tetracykliny obsahují čtyři šestičlenné lineárně kondenzované cykly, ke kterým je 

připojena řada funkčních skupin [75]. Mechanismus účinku tetracyklinů je inhibice syntézy 

bílkovin, kdy se reverzibilně váží na 30S podjednotku ribozomů, čímž znemožňují navázání 

aminoacyl-tRNA na vazebné místo pro aminoacyl a brání inkorporaci dalších aminokyselin 

do nově se tvořícího peptidického řetězce [3]. Tento mechanismus a další ze skupiny antibiotik 

inhibujících syntézu proteinů je znázorněn na obrázku 13. 

Zástupci této skupiny antibiotik jsou doxycyklin a minocyklin. Jsou to širokospektrá 

antibiotika, která působí bakteriostaticky proti G+ i G- mikrobům, dále působí na rickettsie, 

mykoplazmata, chlamydie a jsou účinná i na mnohá protozoa [3].  

Tetracykliny se nesmí podávat těhotným, kojícím a dětem mladším 8 let, protože se 

ukládají do kostí a interferují tak s vytvářením kostní hmoty. Dalšími nežádoucími účinky 

může být fototoxicita a gastrointestinální obtíže [63].  

Mechanismy rezistence tetracyklinů spadají do tří kategorií. Příčinou rezistence může 

být aktivní buněčný eflux, enzymatická inaktivace antibiotika, či snížený transport 

k ribozomům. Za rezistenci k tetracyklinům mohou tzv. tet geny. Bylo identifikováno 25 tet 

genů, které jsou zodpovědné za rezistenci mechanismem efluxních pump, 10 tet genů, pomocí 

nichž dochází ke sníženému transportu antibiotik k ribozomům a 3 tet geny způsobující 

enzymatickou inaktivaci [64] [76].  
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Obrázek 13: Mechanismus účinku antibiotik inhibujících bakteriální proteosyntézu. 

převzato z: http://chemistry.tutorvista.com/biochemistry/antibiotics.html [77] a upraveno 

 
Vysvětlivka: t-RNA (transfer ribonucleic acid, transferová ribonukleová kyselina), r-RNA (ribosomal 

ribonucleic acid, ribozomální ribonukleová kyselina), m-RNA (messenger ribonucleic acid, mediátorová 

ribonukleová kyselina). 

 

2.6.3.2 Amfenikoly 

Hlavním představitelem této skupiny je chloramfenikol, který byl původně izolován z 

kultur Streptomyces venezuelae, ale nyní se připravuje synteticky [78]. Váže se na 50S 

podjednotku bakteriálního ribozomu a blokuje peptidyltransferázu, čímž znemožňuje 

prodloužení nově vytvářeného peptidového řetězce [3]. 

Spektrum účinku je široké, velmi podobné tetracyklinům.  Spektrum zahrnuje většinu 

aerobních G+ i G- bakterií,  G+ i G- anaeroby včetně Bacteroides fragilis, rickettsie, chlamydie 

a mykoplazmata [3].  

Je poměrně toxický, a proto se uplatňuje u závažných infekcí jako antibiotikum druhé 

volby, tedy pokud nelze použít jiná antibiotika. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je tzv. 

,,baby grey syndrome,, (šedý syndrom u novorozenců) projevující se průjmy, zvracením, 

šedavě zabarveným zbarvením kůže. U každého pacienta se může během léčby při vysokých 

dávkách objevit přechodný útlum kostní dřeně. Dalším závažným nežádoucím účinkem je 

aplastická anémie, která je neznámého původu, ale je však smrtící [3] [63]. 
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Nejčastější mechanismus bakteriální rezistence k chloramfenikolu spočívá v 

enzymatické inaktivaci acetylací pomocí různých typů chloramfenikol-acetyltransferázy 

(CAT, chloramfenicol acetyltransferase). Kromě inaktivujících enzymů se může na rezistenci 

vůči chloramfenikolu podílet také mechanismus spočívající ve snížení membránové 

permeability mikroorganismů, v mutaci 50S ribozomální podjednotky, či v aktivní účasti 

efluxních pump [64] [79]. 

 

2.6.3.3 Makrolidy 

Makrolidy obsahují velký laktonový kruh se 14 nebo 16 atomy uhlíku, na který jsou 

glykosidickou vazbou navázány cukry [80]. Inhibují syntézu bílkovin ireverzibilní vazbou na 

50S podjednotku ribozomů a po vzniku vazby brání uvolnění t-RNA [65]. Makrolidy jsou 

primárně bakteriostatické, ve vyšších koncentracích mohou někdy působit i baktericidně. 

Zástupce rozdělujeme do dvou generací (viz tabulka 11), do první z nich zařazujeme 

erytromycin, spiramycin, josamycin a do druhé generace se řadí semisyntetické látky, kterými 

jsou například: azitromycin, klaritromycin, roxitromycin, diritromycin [63].  

Nejčastějším nežádoucím účinkem makrolidů jsou zejména gastrointestinální potíže 

zahrnující nauzeu a zvracení, další nežádoucí účinky zahrnují hypersenzitivní reakce či 

ototoxicitu. Spektrum účinku je široké a zahrnuje jak G+, tak G- bakterie či některá protozoa 
[63].  

Nejvýznamějším mechanismem rezistence u makrolidů je přítomnost rRNA metyláz. 

Tyto enzymy jsou odpovědné za modifikaci molekuly antibiotika, které se následně nemůže 

navázat na 50S podjednotku ribozomu. Výsledkem je rezistence nejen k makrolidům, ale také 

k streptograminům a linkosaminům.  Mezi další mechanismy lze zařadit aktivní účast efluxní 

pump, nebo účast dalších inaktivujících enzymů [63] [64] [81]. 

 

Tabulka 11: Rozdělení makrolidů podle generací. 

zpracováno podle: Lincová, D., et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2007 [63] a upraveno 

1. generace 2. generace 

erytromycin, spiramycin, 

josamycin 

azitromycin, klaritromycin, 

roxitromycin, diritromycin 
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2.6.3.4 Antibiotika příbuzná makrolidům 

První skupinou jsou streptograminy, v praxi je využívána fixní kombinace dvou 

synergicky působících streptograminů dalfopristin/quinupristin. V případě podání každé látky 

zvlášť by byl její bakteriostatický účinek minimální [82]. Kompletně inhibují syntézu proteinů 

na bakteriálních ribozomech vazbou na 50S podjednotku. Zástupci streptograminových 

antibiotik dalfopristin (streptogramin A) a quinupristin (streptogramin B) u nás zatím nejsou 

registrovány [63]. 

Jednou z novějších tříd antibiotik jsou ketolidy (zástupce například telitromycin), 

které jsou strukturálně podobné makrolidům a na základě této skutečnosti je stejný i 

mechanismus jejich účinku. Účinkují na G+ koky včetně těch rezistentních na makrolidy, na 

Haemophilus influenzae či mykoplazmata [63].  

Další novější skupinu bakteriostatických antibiotik působích na ribozomy tvoří 

oxazolidinony (zástupce linezolid). V současnosti je linezolid vyhrazen pro velmi závažné 

infekce jako rezervní antibiotikum. Má účinnost i na multirezistentní G+ bakterie, pro jejichž 

infekce je také rezervován. Je poměrně dobře snášen, mezi nejčastější nežádoucí účinky patří 

zejména gastrointestinální obtíže, bolesti hlavy a vyrážka [3] [63]. 

Linkosaminy působí zejména na G+ bakterie. Zástupci léčiv této skupiny, které 

nachází uplatnění v praxi, jsou linkomycin a klindamycyn. Mechanismus účinku linkosaminů 

je inhibice syntézy proteinů na 50S ribozomální podjednotce. Působí bakteriostaticky na G+ 

koky včetně oxacilin/methicilin rezistentních stafylokoků a na aerobní bakterie je účinnost 

ještě vyšší. Obecně jsou to minimálně toxická antibiotika, kdy nežádoucí účinky zahrnují 

pouze kožní alergické reakce, průjem a může se vyskytnout i pseudomembranózní kolitida [3] 

[63].  

 

2.6.3.5 Aminoglykosidy 

Základem struktury aminoglykosidů jsou sacharidy, na které se váží aminoskupiny. 

Jsou to poměrně toxická širokospektrá antibiotika, která mají vysoce rychlý baktericidní 

účinek proti většině G- mikroorganismům, včetně pseudomonád i stafylokoků. Anaeroby jsou 

vůči této skupině antibiotik rezistentní. Aminoglykosidy inhibují bakteriální proteosyntézu na 

30S podjednotce ribozomu již na začáku bakteriální proteosyntézy, brání vzniku iniciačních 

komplexů, od nichž se následně rozvíjí syntéza bílkovin [3]. Mezi nejvýznamnější zástupce 

této skupiny patří gentamycin, streptomycin, kanamycin, tobramycin, neomycin, amikacin, 

netilmicin. Nežádoucí účinky aminoglykosidů jsou velmi časté a jejich riziko zvyšují četné 
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interakce s látkami, u nichž dochází k potenciaci toxických účinků. Jedná se především o 

projevy nefrotoxicity, ototoxicity a neurotoxicky [63]. 

Rezistence na aminoglykosidy se (s výjimkou streptomycinu) vyvíjí velmi pomalu [63]. 

Bylo zjištěno, že na rezistenci vůči aminoglykosidovým antibiotikům se může podílet více 

mechanismů. Může to být efluxní vypuzování antibiotika z buňky, snížení propustnosti 

buněčné membrány díky sníženému počtu porinů, změna vazebnosti na ribozomy, či 

inaktivace látek enzymy [64] [83] [84] [85] [86]. V současné době existuje velké množství 

bakteriálních enzymů inaktivujících tuto skupinu antibiotik. K inaktivaci dochází pomocí 

fosforylace, adenylace, či acetylace [87]. 

 

2.6.4 Antibiotika inhibující syntézu kyseliny listové 
 

2.6.4.1 Sulfonamidy a trimetoprim 

Bakterie potřebují jako růstový faktor kyselinu p-aminobenzoovou, což je jeden 

z prekurzorů kyseliny tetrahydrolistové, která je nezbytná pro syntézu bakteriální DNA a 

RNA [23]. 

Syntéza kyseliny listové probíhá ve dvou základních krocích. První krok spočívá v 

syntéze kyseliny dihydrolistové z prekurzorů (kyseliny p-aminobenzoové + pteridinu) a ve 

druhém kroku dochází k redukci kyseliny dihydrolistové na tetrahydrofolát, pomocí enzymu 

dihydrofolát reduktázy. V případě sulfonamidů jde o analogy kyseliny p-aminobenzoové, 

které vytěsňují tento prekurzor ze syntézy kyseliny tetrahydrolistové a tím působí inhibičně na 

syntézu kyseliny tetrahydrolistové, viz schéma 1 [64]. 

V současné době se sulfonamidová chemoterapeutika podávají v kombinaci 

s trimetoprimem, který blokuje druhý stupeň syntézy kyseliny tetrahydrolistové blokádou 

enzymu dihydrofolát reduktázy. Kombinací těchto dvou chemoterapeutik se docílí širšího 

antimikrobního spektra. Spektrum jejich účinku zahrnuje streptokoky, hemofily, Nocardia 

spp., Actinomycetes spp., chlamydie, Toxoplasma gondii, Neisseria meningitidis [63].   

Mezi zástupce sulfonamidů s rychlou absorpcí a eliminací patří sulfametoxazol, který 

se právě hojně využívá v kombinaci s již zmíněným trimetoprimem, tato kombinace se 

nazývá kotrimoxazol. Sulfonamidy s omezenou absorpcí zahrnují zástupce jako je 

sulfasalazin, sulfapyridin. K lokálnímu užití se používá například sulfacetamid či sulfadiazin a 

mezi dlouhodobě působící sulfonamidy můžeme zařadit sulfadoxin či trimetoprim [63].  
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Schéma 1:  Mechanismus účinku sulfonamidů a trimetoprimu 

 
Z nežádoucích účinků se uvádějí kožní projevy na bázi hypersenzitivity a projevy 

fytotoxicity. Dále může docházet ke krystalizaci sulfonamidů v močových cestách a tím 

k poškození ledvin, proto se jako prevence doporučuje zvýšený příjem tekutin a alkalizace 

moči. Také může docházet k poruchám krvetvorby a gastrointestinálním obtížím [63].  

Mechanismus rezistence u sulfonamidů zahrnuje mutaci genu kódující enzym 

dihydropteroát syntázu, cílové místo působení sulfonamidů. Tento typ rezistence byl nalezen 

u široké škály druhů bakterií jako u Escherichia coli, Streptococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae  [26].  

Za rezistencí k trimetoprimu může stát mutace v chromozomálně lokalizovaném genu 

kódujícím enzym dihydrofolát reduktázu. V důsledku mutace tohoto genu dochází k 

nadměrné expresi enzymu se sníženou afinitou pro trimetoprim. Rezistence byla pozorována 

u Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae [26]. Další 

mechanismy rezistence jak u sulfonamidů, tak u trimetoprimu zahrnují omezený průnik látek 

do bakterií vlivem snížené propustnosti membrány či zvýšení činnosti efluxních pump. Před 

několika desítkami let se věřilo, že kombinace sulfonamidů s trimetoprimem potlačí růst 

bakteriální rezistence, ale klinické skutečnosti tuto hypotézu vyvrátily. Rezistence se šíří 

velice rychle a je snadno přenosná i na jiné bakteriální druhy. Proto jsou dnes sulfonamidy 

nahrazovány účinnějšími látkami [88].  
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2.6.5 Antibiotika inhibující syntézu nukleových kyselin 
 

2.6.5.1 Chinolony 

Chinolony jsou skupinou zcela syntetických chemoterapeutik, která jsou odvozena od 

kyseliny 4-chinolon-3-karbonové. Jednotliví zástupci této skupiny antibiotik jsou rozděleny 

do několika generací uvedených v tabulce 12. Na obrázku 14 je znázorněn mechanismus 

jejich účinku, který spočívá v inhibici syntézy nukleových kyselin. Inhibují bakteriální 

enzymy, jmenovitě DNA gyrázu (topoizomerázu II) a topoizomerázu IV.  Gyráza je enzym 

zodpovědný za správné zřetězení a rozvolnění DNA během replikace. Výsledný účinek je 

bakteriostatický nebo baktericidní v závislosti na bakteriálním druhu [63] [89].     

 
Obrázek 14: Mechanismus účinku fluorochinolonů. 

převzato z: http://flipper.diff.org/app/items/3457 [90] a upraveno 

 
 

 

U G+ bakterií je významnější blokáda topoizomerázy IV a naopak u G- bakterií se více 

uplatňuje vazba na DNA gyrázu. Původní chinolony byly účinné zejména na G-

mikroorganismy, ale pomocí nově vytvořených fluorovaných derivátů bylo spektrum účinku 

rozšířeno i na G+ koky a anaeroby. Klinicky významná je také účinnost proti intracelulárním 

bakteriálním patogenům (chlamydie, mykoplasmata, Mycobacterium tuberculosis) [63]. 

Nežádoucí účinky u této skupiny látek mohou zahrnovat gastrointestinální potíže jako 

je nauzea, zvracení, bolest břicha, nechuť k jídlu, průjem. Vzácnější jsou účinky na centrální 
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nervový systém jako je bolest hlavy, poruchy spánku či příznaky neurotoxicky. Chinolony 

mohou způsobovat také kožní vyrážky nebo fotosenzitivní reakce [63] [3]. 

Prakticky u všech významných fluorochinolonů vzniká rezistence na základě mutací 

genů kódující enzymy DNA gyrázu  a topoizomerázu IV [65]. Nejprve byla rezistence 

objevena právě pouze na základě mutací v genech kódujících enzymy stěžejní pro replikaci, 

ale později se ukázalo, že existují i další mechanismy, které sehrávají úlohu v rezistenci vůči 

této skupině chemoterapeutik, jako je snížená permeabilita buněčné stěny, kdy dochází ke 

sníženému počtu porinů, nebo aktivní buněčný eflux [64]. 

 

Tabulka 12: Rozdělení chinolonů podle generací. 

zpracováno podle: Lincová, D., et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2007 [63] a upraveno 

Název Zástupce 

1. generace kyselina oxolinová, kyselina nalidixová 

2. generace norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, perfloxacin 

3. generace sparfloxacin, levofloxacin, grepafloxacin 

4. generace trovafloxacin, moxifloxacin, alatrofloxacin, gemifloxacin, prulifloxacin 

 

  

2.6.5.2 Nitroimidazolová chemoterapeutika 

Další skupinou chemoterapeutik jsou nitroimidazolová chemoterapeutika, 

s nejvýznamnějšími zástupci skupiny jako je metronidazol, ornidazol či tinidazol [63].  

Spektrum působení zahrnuje především anaerobní bakterie (zástupci rodu Bacteroides) 

a protozoa (Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, …) [65]. 

Nejvýznamnějším zástupcem této skupiny je metronidazol, který je proléčivem a jeho 

mechanismus účinku je založen na vazbě a poškození DNA intracelulárně redukovaného 

proléčiva na aktivní formu, porušení helikální struktury DNA s následnou inhibicí syntézy 

nukleových kyselin [91]. 

 Nežádoucí účinky jsou málo časté, pokud se objeví, mohou zahrnovat 

gastrointestinální obtíže (zvracení, nauzea, kovová pachuť v ústech, průjem), při vyšších 

dávkách může docházet k neurotoxicitě a při požití alkoholu současně s užíváním antibiotik je 

velké riziko vzniku disulfirámového efektu [63].  

Mechanismy rezistence k metronidazolu zatím nejsou plně charakterizované. Bylo 

navrženo několik mechanismů u anaerobních bakterií a jednotlivé mechanismy se mezi 
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organismy liší. Může docházet ke snížené aktivaci léčiva díky specifickým genům rezistence, 

k deaktivaci léčiva, či ke zvýšené expresi efluxních pump a následnému odčerpávání léčiva 

z buňky [92].  

 

2.6.5.3 Nitrofurantoin 

Dalším chemoterapeutikem je nitrofurantoin, který se běžně používá k léčbě infekcí 

močového traktu. Jedná se o syntetický nitrofuran, který působí bakteriostaticky a 

baktericidně na mnoho G+ i G- bakterií (Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., a 

stafylokoky). Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. a některé další bakteriální druhy jsou 

primárně rezistentní [63].  

Mechanismus účinku nitrofurantoinu se zdá být komplexní. Nitrofurantoin je 

aktivován bakteriálními flavoproteiny za vzniku vysoce reaktivního meziproduktu, který vede 

k poškození ribozomálních proteinů, DNA a to se celkově odráží v inhibici syntézi RNA, 

bakteriálních proteinů, či buněčné stěny [93].  

Nežádoucí účinky jsou poměrně časté a zahrnují podráždění trávicího ústrojí a 

zejména závažné plicní komplikace [63]. Dále se vyskutuje nauzea, zvracení či enantémy [3].  

Nitrofurantoin je antibiotikum používáné už více než 50 let po celém světě a jeho 

velkou výhodou je, že na něj v podstatě nevzniká rezistence, nebo pouze velmi vzácně [3] [94]. 

 

2.6.5.4 Ansamyciny 

Ansamyciny jsou polysyntetická antibiotika produkovaná kmeny Streptomyces 

mediterranei, ale klinicky jsou využívány polysyntetické deriváty [3]. 

Nejznámnějším zástupcem této skupiny antibiotik je rifampicin, což je širokospektré 

antibiotikum, které má baktericidní účinek. Působí proti extracelulárním i intracelulárním 

bakteriím (legionely, chlamydie, mykobakterie) [63]. 

Mechanismus jeho účinku spočívá v inhibici syntézy nukleových kyselin vazbou na 

DNA-dependentní RNA-polymerázu, čímž je znemožněna transkripce do mRNA a následná 

syntéza proteinů. Dalším zástupcem je rifaximin, což je derivát rifampicinu [63].  

Rezistence vzniká bohužel velmi rychle a snadno, dochází k chromozomální mutaci, 

která znemožňuje vazbu rifampicinu na RNA-polymerázu [3] [65]. 

Z nežádoucích účinků je nejvýznamnější hepatotoxicita, dále může docházet ke 

zbarvení moče, slin, slz a potu do oranžova [63].   
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

3.1 Použitý materiál 
 

Pomůcky: 

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

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

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

 dvanáctijamkový rezervoár na médium (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

 sterilní zkumavky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

 stojánky na zkumavky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

 jednorázové očkovací kličky (firma Gamedium, Jesenice u Prahy) 

 

Přístroje: 

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

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

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

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

 

Chemikálie: 

 kultivační médium - Mueller-Hinton bujón, Mueller Hinton Broth, (dodavatel- firma 

Čaderský- Envitek, Brno)  

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

 sterilní deionizovaná voda 
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3.2 Testované kmeny bakterií a jejich zkratky 
 

 Staphylococcus aureus (SA), sbírkový kmen: CCM 4516/08 – Česká sbírka 

mikroorganismů, Masarykova univerzita Brno 

 Staphylococcus aureus - methicilin rezistentní (MRSA), sbírkový kmen: H 5996/08 – 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 Staphylococcus epidermidis (SE), sbírkový kmen: H 6966/08 – Fakultní nemocnice 

Hradec Králové 

 Enterococcus sp. (EF), sbírkový kmen: J 14365/08 – Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 

 Escherichia coli (EC), sbírkový kmen: CCM 4517 - Česká sbírka mikroorganismů, 

Masarykova univerzita Brno 

 Klebsiella pneumoniae (KP), sbírkový kmen: D 11750/08 - Česká sbírka 

mikroorganismů, Masarykova univerzita Brno 

 Klebsiella pneumoniae ESBL (extended-spectrum b-lactamases, beta-laktamázy 

širokého spektra) pozitivní (KP ESBL), sbírkový kmen: J 14368/08 – Fakultní 

nemocnice Hradec Králové 

 Pseudomonas aeruginosa (PA), sbírkový kmen: CCM 1961 – Fakultní nemocnice 

Hradec Králové 

 

3.3 Koncentrace testované látky 
 

Veškeré nově syntetizované testované látky byly ředěny dvojkovou ředící řadou 

v rozmezí koncentrací od 500 μmol/l až 0,488 μmol/l, tedy v koncentracích: 

 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,625; 7,813; 3,906; 1,953; 0,977 a 0,488 μmol/l 
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3.4 Skupiny testovaných látek 
 

Testováno bylo 34 chemických látek za účelem vyhledávání nových kandidátních 

antimikrobních látek v rámci projektu vývoje nových antimikrobiálních léčiv katedrou 

Farmaceutické chemie a kontroly léčiv syntetizovaných panem prof. PharmDr. Martinem 

Doležalem, Ph.D. a panem Mgr. Ondřejem Janďourkem. Po chemické stránce se jednalo o 

deriváty pyrazinu (pracovní označení: MD 677/II, MD 678/II, MD 679/II, MD 680/II, MD 

681/II, MD 682/II) a (OJ 82, OJ 83, OJ 84, OJ 85, OJ 86, OJ 87, OJ 88, OJ 89, OJ 90, OJ 91, 

OJ 92, OJ 93, OJ 94, OJ 95, OJ 96, OJ 97, OJ 98, OJ 99, OJ 100, OJ 101, OJ 102, OJ 103, OJ 

104, OJ 105, OJ 106, OJ 107, OJ 108, OJ 109). 

 

3.5 Metodika 
 

3.5.1 Příprava suspenzí testovaných modelových kmenů bakterií 
 

8 sterilních zkumavek bylo popsáno zkratkami testovacích kmenů (SA, MRSA, SE, 

EF, EC, KP, KP ESBL, PA). Sbírkové kmeny testovaných bakterií byly kultivovány na 

živném agaru při teplotě 37°C po dobu 24 hodin v termostatu. Z narostlé bakteriální kultury 

příslušné testované bakterie byla odebrána malá část kolonie a ta byla následně 

resuspendována v 5 ml sterilní deionizované vody ve zkumavce. V podstatě nezáleží na 

množství vody, ale zejména na výsledné denzitě bakteriální suspenze. Tato připravená 

bakteriální suspenze byla řádně promíchána na vortexu a pomocí stolního denzitometru byla 

proměřena optická denzita. Optická denzita zásobní bakteriální suspenze by měla odpovídat 

denzitě 0,5 stupně dle referenční zákalové stupnice McFarlanda. Pokud by denzita této 

suspenze byla nižší než 0,5 stupně McFarlanda, bylo by nutné přidat další část bakteriální 

kultury, pokud by naopak byla denzita vyšší, byla by přidána sterilní voda. Takto připravené 

suspenze testovaných kmenů byly uchovávány v lednici při 4°C po dobu maximálně 14 dní. 
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3.5.2 Příprava ředící řady testované látky 
 

Testovaná látka musí být dodána společně s informací o navážce a molekulové 

hmotnosti (údaje o navážce a molekulové hmotnosti byly dodány pracovníky katedry 

Farmaceutické chemie a kontroly léčiv společně s testovanou látkou). Testovaná látka byla 

navážena a rozpuštěna v příslušném objemu DMSO, který byl vypočítán tak, aby první 

testovaná koncentrace testované látky byla 500 μmol/l a zároveň koncentrace DMSO v jamce 

mikrotitrační destičky nepřesáhla 1%. Testovaná látka byla následně řádně promíchána na 

vortexu. 

Výpočet objemu DMSO podle vzorce: 

     m · 106 (převod na μl) 

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

  c · M · 100 (zakoncentrování) 

m…navážka (g) 

c…první testovaná koncentrace=500 μmol/l=0,0005 mol/l 

M…molární hmotnost 

Koncentrace DMSO v jamce mikrotitrační destičky nesmí přesáhnout 1%, proto při 

přípravě pracovních roztoků se přidává ke kultivačnímu médiu o objemu 1,98ml jen 20 μl 

testované látky rozpuštěné v DMSO. Z tohoto důvodu je zapotřebí rozpustit testovanou látku 

tak, aby její koncentrace byla 100x násobně vyšší. Po přidání 1,98 ml kultivačního média k 20 

μl testované rozpuštěné látky o 100x násobně vyšší koncentraci, tedy v poměru 99:1, 

odpovídá cílová koncentrace testované látky požadované hodnotě 500 μmol/l. 

 Pokud se látka rozpustí nebo vytvoří homogenní suspenzi, přistoupí se k dalšímu 

kroku ředění. Jestliže se však testovaná látka vysráží nebo nerozpustí, přidá se druhý, 

případně třetí ekvivalent rozpouštědla DMSO. Každým přidáním ekvivalentu rozpouštědla se 

posouvá první testovaná koncentrace o jedno ředění dozadu (z 500μmol/l na 250μmol/l atd.). 

 Do sterilní zkumavky, která byla označena číslem 1, bylo napipetováno 1,98ml 

růstového média a 20μl rozpuštěné testované látky. Obsah zkumavky byl řádně promíchán na 

vortexu a byla provedena opětovná kontrola, zda se daná látka v kultivačním médiu 

nevysrážela. Pokud nedošlo k vysrážení, přistoupilo se k dalšímu ředění. Pokud došlo k 
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vysrážení, byl přidán druhý, případně třetí ekvivalent kultivačního média. Takto připravené 

pracovní roztoky byly asepticky přeneseny do první jamky dvanácti jamkového rezervoáru.  

 Do deseti sterilních zkumavek, které byly popsány číslicemi 2-11 bylo napipetováno 

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

rozpuštěné v DMSO, roztok byl řádně promíchán a z tohoto roztoku bylo odpipetováno 0,5ml 

do zkumavky číslo 3. Obsah zkumavky číslo 3 byl opět řádně promíchán, opět bylo 

odpipetováno 0,5 ml a tento objem byl přenesen do zkumavky číslo 4. V tomto sledu kroků se 

pokračovalo až po zkumavku číslo 11. Tímto způsobem byla připravena dvojková ředící řada 

testované látky v DMSO, kdy v každé následující zkumavce je testovaná látka o poloviční 

koncentraci, než je v jamce předchozí. 

 Do jamek 2-12 dvanácti jamkového rezervoáru bylo napipetováno po 1,98ml 

kultivačního média a bylo přidáno 20 μl naředěné testované látky (tzn. ze zkumavky 2 do 

jamky 2, ze zkumavky 3 do jamky 3 atd.). Do poslední dvanácté jamky bylo přidáno 20μl 

samotného DMSO (kontrola).  

 

3.5.3 Pipetování do 96 jamkové mikrotitrační destičky 
 

 Pomocí dvanácti kanálové pipety bylo přeneseno z příslušných jamek dvanácti 

jamkového rezervoáru po 200μl ředěné testované látky do všech řádků (jeden řádek, tj. 12 

jamek) jedné 96 jamkové mikrotitrační destičky (viz schéma 2).  

Do každé jamky řádku A bylo napipetováno 10μl připravené suspenze Staphylococcus 

aureus SA CCM4516/08. Do každé jamky řádku B bylo napipetováno 10μl připravené 

suspenze Staphylococcus aureus – methicilin rezistentní MRSA H 5996/08. Do každé jamky 

řádku C bylo napipetováno 10μl připravené suspenze Staphyloccocus epidermidis SE 

H6966/08. Do každé jamky řádku D bylo napipetováno 10μl připravené suspenze 

Enterococcus sp. EF J 14365/08. Do každé jamky řádku E bylo napipetováno 10μl připravené 

suspenze Escherichia coli EC CCM 4517. Do každé jamky řádku F bylo napipetováno 10μl 

připravené suspenze Klebsiella pneumoniae KP D 11750/08. Do každé jamky řádku G bylo 

nepipetováno 10μl připravené suspenze Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní KP ESBL J 

14368/08. Do každé jamky řádku H bylo napipetováno10μl připravené suspenze 

Pseudomonas aeruginosa PA CCM 1961. Mikrotittrační destička byla přikryta víčkem a 

inkubována v termostatu při 35°C. 
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Schéma 2: Vzor rozpipetování jednotlivých koncentrací zkoušených látek a kmenů do 
mikrotitrační destičky. 

 
Vysvětlivka: SA- Staphylococcus aureus, MRSA – Staphylococcus aureus – methicilin rezistentní, SE – 

Staphylococcus epidermidis, EF- Enterococcus sp., EC – Escherichia coli, KP – Klebsiella pneumoniae, KP 

ESBL – Klebsiella pneumoniae – ESBL pozitivní, PA – Pseudomonas aeruginosa.  

 

3.5.4 Vyhodnocení -odečet minimální inhibiční koncentrace 
 

Výsledek inhibice růstu bakterií vlivem různých koncentrací testovaných látek byl 

odečítán po 24 hodinové a 48 hodinové inkubaci v termostatu. Destička byla položena na 

tmavý povrch, za účelem zviditelnění pomnožených bakterií v jamkách mikrotitrační 

destičky. Vzhledem k tomu, že šlo pouze o skrínink účinnosti testovaných látek na růst 

bakterií, výsledky byly odečítány pouhým okem. Tedy, pokud v jamce nebyl zaznamenán růst 

bakterie, který se projevuje zákalem, či přítomností sedliny v jamce, lze tuto látku, respektive 

koncentraci dané látky, považovat za inhibiční. Hodnota minimální inhibiční koncentrace 

testované látky se odečítá v jamce s nejnižší koncentrací testované látky, kde již nebyl 

zaznamenán růst bakterie. V této práci při hodnocení výsledků je využita také zkratka IC95, 

která se váže ke koncentraci testované látky, která inhibuje růst z 95 %, tj. zbylých 5 % 
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bakterií není v růstu inhibováno. Bohužel pouhým okem nejsme schopni zhodnotit přímo 

čistou jamku, proto je zde 5% tolerance. V praxi to proto znamená, že pokud se jamka 

mikrotitrační destičky jevila jako čirá a bez zákalu při pozorování okem, byla vyhodnocena 

koncentrace účinné látky jako inhibiční.    

Pro přesnější odečet účinnosti testovaných látek lze také využít přístrojové 

instrumentace jako je například spektrofotometr, který je schopen automaticky odečíst 

intenzitu zákalu (turbiditu). 

 

3.6 Výsledky 
 

V rámci diplomové práce bylo hodnoceno celkem 34 nově syntetizovaných látek. Tyto 

látky byly syntetizovány na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické 

fakulty v Hradci Králové. Aktivita testovaných látek byla zkoušena v rozsahu koncentrací od 

500 μmol/l do 0,488 μmol/l. Odečtené hodnoty MIC jsou v tabulkách zvýrazněny červenou 

barvou a tučně.  

V podstatě bylo testováno pět skupin látek, které jsou rozděleny na základě společných 

strukturálních znaků. Jednak jsou to benzylamino substituované deriváty pyrazinkarboxamidu 

(6 různých nově syntetizovaných látek, viz tabulka 13), dále alifatické deriváty pyrazin-2,3-

dikarbonitrilu (8 nově syntetizovaných látek, viz tabulka 15). V tabulce 17 můžeme vidět 

cyklické deriváty pyrazin-2,3-dikarbonitrilu (5 nově syntetizovaných látek). Další část nově 

syntetizovaných sloučenin můžeme vidět v tabulce 19, která znázorňuje alifatické deriváty 

pyrazin-2-karboxamidu (10 látek). V tabulce 21 je znázorněn vzorec, kód a molekulová 

hmotnost každé látky, spolu s teoretickou navážkou a skutečnou navážkou rozpuštěnou 

v DMSO u poslední skupiny látek, což jsou cyklické deriváty pyrazin-2-karboxamidu (5 nově 

syntetizovaných látek).    
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Tabulka 13: Benzylamino substituované deriváty pyrazinkarboxamidu. 

MD 677/II – MD 682/II 

KÓD 

+ 

MW 

 

VZOREC 
CHEMICKÝ 

NÁZEV 

TEORETICKÁ 

NAVÁŽKA 

(mg) 

NAVÁŽKA 

(mg) + 

DMSO (ml) 

 

MD 

677/II 

228,25 

 

 

3-(benzylamin)-

pyrazin-2-karboxamid 

 

9,130 

 

8,9 

+ 

779,8 

 

MD 

678/II 

262,69 

 

 

3-(3-

chlorbenzylamin)-

pyrazin-2-karboxamid 

 

10,508 

 

10,4 

+ 

791,8 

 

MD 

679/II 

298, 14 

 

 

3-(3,4-

dichlorbenzylamin)-

pyrazin-2-karboxamid 

 

11,886 

 

12,0 

+ 

807,7 

 

MD 

680/II 

297,14 

 

 

3-(3-

trifluormethylbenzyla

min)-pyrazin-2-

karboxamid 

 

11,850 

 

12,2 

+ 

823,6 
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MD 

681/II 

262,69 

 

 

3-(4-

chlorbenzylamin)-

pyrazin-2-karboxamid 

 

10,508 

 

10,5 

+ 

799,4 

 

MD 

682/II 

242,28 

 

 

3-(2-

methylbenzylamin)-

pyrazin-2-karboxamid 

 

9,691 

 

9,6 

+ 

792,5 

Vysvětlivka: MW – molecular weight, molekulová hmotnost; DMSO – dimethylsulfoxid.  

 

Bylo sledováno působení jednotlivých syntetizovaných látek v interakci s různými 

bakteriálními kmeny. Inkubace testovaných látek o různých koncentracích s bakteriálními 

kmeny probíhala po dobu 24 a 48 hodin. Poté byly odečteny hodnoty MIC.  

V tabulkách 14, 16, 18 a 20 jsou uvedeny, mimo jiné, hodnoty MIC, které jsou 

znázorněny tučně v červené barvě. Tyto tučně červeně označené koncentrace jsou takové, kdy 

docházelo k viditelné inhibici růstu mikroba. Znaménko „>" s číslem určuje, že v této nejvyšší 

testované koncentraci je látka stále neúčinná.  

 

Tabulka 14: Hodnoty MIC u benzylamino substituovaných derivátů pyrazinkarboxamidu, 

znázornění hodnot minimálních inhibičních koncentrací testovaných látek v interakci s 

různými bakteriálními kmeny. 

KMEN 

(zkratka) 

DOBA 

INKUBACE 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC95 (μmol/l) 

MD 

677/II 

MD 

678/II 

MD 

679/II 

MD 

680/II 

MD 

681/II 

MD 

682/II 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KP-ESBL 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

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

PA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 
Vysvětlivka: SA – Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: CCM 4516/08, MRSA – methicilin rezistentní 

Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: H 5996/08, SE – Staphylococcus epidermidis, sbírkový kmen: H 

6966/08, EF – Enterococcus sp., sbírkový kmen: J 14365/08, EC – Escherichia coli, sbírkový kmen: CCM 4517, 

KP – Klebsiella pneumoniae, sbírkový kmen: D 11750/08, KP ESBL – Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní, 

sbírkový kmen: J 14368/08, PA – Pseudomonas aeruginosa, sbírkový kmen CCM 1961, MIC (minimal 

inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace), IC (inhibitory concentration, inhibiční koncentrace).  

 

  Z první skupiny látek, což jsou benzylamino substituované deriváty 

pyrazinkarboxamidu, se jako nejúčinnější zdá být látka s kódovým označením MD 680/II, kde 

nejnižší MIC byla dosažena u kmene SA (MICMD680/II =31,25 μmol/l po 24 hodinách) a dále 

látka MD 681/II také u kmene SA (MICMD681/II =250 μmol/l po 24 hodinách). Ostatní látky 

z této skupiny se jeví jako neúčinné. Hodnota MIC látky po 48 hodinové inkubaci byla vyšší 

jak hodnota MIC stejné látky po 24 hodinové inkubaci, je to pravděpodobně z toho důvodu, 

že tato látka vede k zjevné inhibici a nikoliv k baktericidnímu působení. Proto kratší doba 

inkubace byla postačující k vizualizaci. 
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Tabulka 15: Alifatické deriváty pyrazin-2,3-dikarbonitrilu. 

 

KÓD + 

MW 

 

VZOREC 

 

CHEMICKÝ NÁZEV 

 

TEORETICKÁ 

NAVÁŽKA (mg) 

NAVÁŽKA 

(mg) 

+ 

DMSO (ml) 

 

OJ 82 

201,23 
 

 

5-methyl-6-

(propylamino)pyrazin-

2,3-dikarbonitril 

 

 

8,049 

 

8,2 

+ 

815,0 

 

OJ 83 

215,25 
 

 

5-(butylamino)-6-

methylpyrazin-2,3-

dikarbonitril 

 

 

8,610 

 

8,6 

+ 

799,1 

 

OJ 84 

271,36 

 

 

5-(dibutylamino)-6-

methylpyrazin-2,3-

dikarbonitril 

 

 

10,854 

 

10,9 

+ 

803,4 

 

OJ 85 

229,28 
 

 

5-methyl-6-

(pentylamino)pyrazin-

2,3-dikarbonitril 

 

 

9,171 

 

9,4 

+ 

820,0 

 

OJ 87 

243,31  

5-(hexylamino)-6-

methylpyrazin-2,3-

dikarbonitril 

9,732 

10,0 

+ 

772,7 

OJ 89 

257,33 
 

5-(heptylamino)-6-

methylpyrazin-2,3-

dikarbonitril 

10,293 

10,4 

+ 

808,3 
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OJ 91 

271,36 

 

5-methyl-6-

(oktylamino)pyrazin-2,3-

dikarbonitril 

10,854 

11,3 

+ 

832,8 

OJ 92 

229,28 

 

5-methyl-6-(tert-

pentylamino)pyrazin-2,3-

dikarbonitril 

9,171 

9,3 

+ 

811,2 

Vysvětlivka: MW – molecular weight, molekulová hmotnost; DMSO – dimethylsulfoxid.  

 

Tabulka 16: Hodnoty MIC u alifatických derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu, 

znázornění hodnot minimálních inhibičních koncentrací testovaných látek v interakci s 

různými bakteriálními kmeny. 

KMEN 

(kód) 

DOBA 

INKUBACE 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC95 (μmol/l) 

OJ 82 OJ 83 OJ 84 OJ 85 OJ 87 OJ 89 OJ 91 OJ 92 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KP-E 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

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

PA 
24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 
Vysvětlivka: SA – Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: CCM 4516/08, MRSA – methicilin rezistentní 

Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: H 5996/08, SE – Staphylococcus epidermidis, sbírkový kmen: H 
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6966/08, EF – Enterococcus sp., sbírkový kmen: J 14365/08, EC – Escherichia coli, sbírkový kmen: CCM 4517, 

KP – Klebsiella pneumoniae, sbírkový kmen: D 11750/08, KP ESBL – Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní, 

sbírkový kmen: J 14368/08, PA – Pseudomonas aeruginosa, sbírkový kmen CCM 1961, MIC (minimal 

inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace), IC (inhibitory concentration, inhibiční koncentrace). 

 

Tuto skupinu derivátů můžeme považovat za nejúčinnější, jelikož je zde 5 látek, které 

vykazovaly účinnost na určité bakteriální kmeny. Jako nejvíce účinná se jevila látka 

s kódovým označením OJ 85 u bakteriálního kmene SA (MICOJ 85 = 62,5 μmol/l ), tato látka 

byla také účinná na bakteriální kmen EF (MICOJ 85 = 125 μmol/l ). Zcela rezistentní kmeny 

k látkám této skupiny se zdají být Escherichia coli (EC), Klebsiella pneumoniae (KP), 

Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní (KP ESBL), Pseudomonas aeruginosa (PA).  

 

Tabulka 17: Cyklické deriváty pyrazin-2,3-dikarbonitrilu.  

 

KÓD + 

MW 

 

VZOREC 

 

CHEMICKÝ NÁZEV 

 

TEORETICKÁ 

NAVÁŽKA 

(mg) 

NAVÁŽKA 

(mg) 

+ 

DMSO (ml) 

 

OJ 86 

227,27 
 

 

5-(cyklopentylamino)-

6-methylpyrazin-2,3-

dikarbonitril 

 

 

9,091 

9,4 

+ 

827,2 

 

OJ 88 

241,29 
 

 

5-(cyklohexylamino)-

6-methylpyrazin-2,3-

dikarbonitril 

 

 

9,651 

 

9,9 

+ 

820,6 

 

OJ 90 

255,32 
 

5-(cykloheptylamino)-

6-methylpyrazin-2,3-

dikarbonitril 

 

 

10,213 

 

10,1 

+ 

791,2 

 

OJ 93 

213,24 

 

5-methyl-6-(pyrrolidin-

1-yl)pyrazin-2,3-

dikarbonitril 

 

 

8,530 

 

8,6 

+ 

806,6 
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OJ 94 

227,27 

 

5-methyl-6-(piperidin-

1-yl)pyrazin-2,3-

dikarbonitril 

9,091 

 

9,0 

+ 

792,0 

Vysvětlivka: MW – molecular weight, molekulová hmotnost; DMSO – dimethylsulfoxid.  

 

Tabulka 18: Hodnoty MIC u cyklických derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu, 

znázornění hodnot minimálních inhibičních koncentrací testovaných látek v interakci s 

různými bakteriálními kmeny. 

KMEN 

(kód) 

DOBA 

INKUBACE 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC95 (μmol/l) 

OJ 86 OJ 88 OJ 90 OJ 93 OJ 94 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KP-E 
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 
Vysvětlivka: SA – Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: CCM 4516/08, MRSA – methicilin rezistentní 

Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: H 5996/08, SE – Staphylococcus epidermidis, sbírkový kmen: H 

6966/08, EF – Enterococcus sp., sbírkový kmen: J 14365/08, EC – Escherichia coli, sbírkový kmen: CCM 4517, 

KP – Klebsiella pneumoniae, sbírkový kmen: D 11750/08, KP ESBL – Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní, 

sbírkový kmen: J 14368/08, PA – Pseudomonas aeruginosa, sbírkový kmen CCM 1961, MIC (minimal 

inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace), IC (inhibitory concentration, inhibiční koncentrace). 
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Skupina látek cyklických derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu se jevila jako neúčinná. 

Pouze látka s pracovním označením OJ 90 vykazovala slabou účinnost na SE (MICOJ 90 = 250 

μmol/l) a EF (MICOJ 90 = 250 μmol/l ) po 24 hodinové inkubaci.    

 

Tabulka 19:  Alifatické deriváty pyrazin-2-karboxamidu. 

KÓD + 

MW 
VZOREC CHEMICKÝ NÁZEV 

TEORETICKÁ 

NAVÁŽKA 

(mg) 

NAVÁŽKA 

(mg) 

+ 

DMSO (ml) 

OJ 95 

152,15 

 

 

3-(methylamino)pyrazin-

2-karboxamid 

 

 

6,086 

 

6,0 

+ 

788,7 

OJ 96 

166,18 

 

 

3-(ethylamino)pyrazin-2-

karboxamid 

 

 

6,647 

 

6,7 

+ 

806,4 

OJ 97 

180,21 

 

 

3-(propylamino)pyrazin-

2-karboxamid 

 

 

7,208 

 

7,2 

+ 

799,1 

OJ 98 

194,23 

 

 

3-(butylamino)pyrazin-2-

karboxamid 

 

 

7,769 

 

7,8 

+ 

803,2 

OJ 99 

250,34 

 

 

3-(dibutylamino)pyrazin-

2-karboxamid 

 

 

10,014 

 

10,1 

+ 

806,9 
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OJ 100 

208,26 

 

3-(pentylamino)pyrazin-

2-karboxamid 
8,330 

8,3 

+ 

797,1 

OJ 102 

222,29 

 

3-(hexylamino)pyrazin-

2-karboxamid 
8,892 

9,1 

+ 

818,6 

OJ 104 

236,31 

 

3-(heptylamino)pyrazin-

2-karboxamid 
9,452 

9,5 

+ 

804,0 

OJ 106 

250,34 

 

3-(oktylamino)pyrazin-2-

karboxamid 
10,014 

10,1 

+ 

806,9 

OJ 107 

208,26 

 

3-(tert-

pentylamino)pyrazin-2-

karboxamid 

8,330 

8,3 

+ 

797,1 

Vysvětlivka: MW – molecular weight, molekulová hmotnost; DMSO – dimethylsulfoxid.  

 

Tabulka 20: Hodnoty MIC u alifatických derivátů pyrazin-2-karboxamidu, 

znázornění hodnot minimálních inhibičních koncentrací testovaných látek v interakci s 

různými bakteriálními kmeny. 

KMEN 

(kód) 

DOBA 

INKUBACE 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC95 (μmol/l) 

OJ 95 OJ 96 OJ 97 OJ 98 OJ 99 

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

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

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

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

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

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

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

EC 
24h >500 >500 >500 >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 

 

 OJ 100 OJ 102 OJ 104 OJ 106 OJ 107 

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

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

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

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

SE 
24h 250 250 >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 >500 >500 >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 
Vysvětlivka: SA – Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: CCM 4516/08, MRSA – methicilin rezistentní 

Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: H 5996/08, SE – Staphylococcus epidermidis, sbírkový kmen: H 

6966/08, EF – Enterococcus sp., sbírkový kmen: J 14365/08, EC – Escherichia coli, sbírkový kmen: CCM 4517, 

KP – Klebsiella pneumoniae, sbírkový kmen: D 11750/08, KP ESBL – Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní, 

sbírkový kmen: J 14368/08, PA – Pseudomonas aeruginosa, sbírkový kmen CCM 1961, MIC (minimal 

inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace), IC (inhibitory concentration, inhibiční koncentrace). 
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Další část sloučenin, což jsou alifatické deriváty pyrazin-2-karboxamidu, obsahuje 

pouze čtyři látky, které se jeví jako slabě účinné na bakteriální agens. Látky s označením OJ 

97 a OJ 98 byly účinné pouze na EF a to po 24 hodinové inkubaci (MICOJ 97,98 = 500 μmol/l). 

Látka označená jako OJ 100 účinkovala na SE a EF jak po 24 hodinové, tak po 48 hodinové 

inkubaci, jak můžeme vidět v tabulce 20. Poslední slabě účinnou látkou z této skupiny 

sloučenin byla látka OJ 102, která vykazovala účinnost na SE a EF. Ostatní bakteriální kmeny 

kromě SE a EF na tuto skupinu sloučenin vůbec nereagovaly.  

 

Tabulka 21: Cyklické deriváty pyrazin-2-karboxamidu. 

KÓD + 

MW 
VZOREC CHEMICKÝ NÁZEV 

TEORETICKÁ 

NAVÁŽKA 

NAVÁŽKA 

+ 

DMSO 

OJ 101 

206,24 

 

 

3-

(cyklopentylamino)pyra

zin-2-karboxamid 

 

 

8,250 

 

8,4 

+ 

814,6 

OJ 103 

220,27 

 

3-

(cyklohexylamino)pyraz

in-2-karboxamid 

 

 

8,811 

 

 

9,0 

+ 

817,2 

OJ 105 

234,30 

 

 

3-

(cykloheptylamino)pyra

zin-2-karboxamid 

 

9,372 

 

9,4 

+ 

802,4 

OJ 108 

192,22 

 

 

3-(pyrolidin-1-

yl)pyrazin-2-

karboxamid 

 

 

7,689 

 

7,9 

+ 

822 
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OJ 109 

206,24 

 

 

3-(piperidin-1-

yl)pyrazin-2-

karboxamid 

 

 

8,250 

 

8,4 

+ 

814,6 

Vysvětlivka: MW – molecular weight, molekulová hmotnost; DMSO – dimethylsulfoxid.  

 

Tabulka 22: Hodnoty MIC u cyklických derivátů pyrazin-2-karboxamidu, 

znázornění hodnot minimálních inhibičních koncentrací testovaných látek v interakci s 

různými bakteriálními kmeny. 

KMEN 

(kód) 

DOBA 

INKUBACE 

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) – MIC/IC95 (μmol/l) 

OJ 101 OJ 103 OJ 105 OJ 108 OJ 109 

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

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

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

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

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

48h >500 >500 500 >500 >500 

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

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

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

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

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

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

KP-E 
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 
Vysvětlivka: SA – Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: CCM 4516/08, MRSA – methicilin rezistentní 

Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: H 5996/08, SE – Staphylococcus epidermidis, sbírkový kmen: H 

6966/08, EF – Enterococcus sp., sbírkový kmen: J 14365/08, EC – Escherichia coli, sbírkový kmen: CCM 4517, 

KP – Klebsiella pneumoniae, sbírkový kmen: D 11750/08, KP ESBL – Klebsiella pneumoniae ESBL pozitivní, 

sbírkový kmen: J 14368/08, PA – Pseudomonas aeruginosa, sbírkový kmen CCM 1961, MIC (minimal 

inhibitory concentration, minimální inhibiční koncentrace), IC (inhibitory concentration, inhibiční koncentrace). 
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Poslední testovanou skupinou látek byly cyklické deriváty pyrazin-2-karboxamidu. Z této 

škály sloučenin vykazovala účinnost pouze jediná látka a to sloučenina označená OJ 105 

(MICOJ105=250 μmol/l u SE po 24 hodinách a 500 μmol/l u SE po 48 hodinách). Ostatní 

sloučeniny se prokázaly jako neúčinné.  

 

Shrnutí a přehled účinných testovaných látek přináší tabulka 23, kde je zobrazeno všech 

13 testovaných látek, které vykazovaly antibakteriální účinek na určité bakteriální kmeny po 

24 hodinové nebo 48 hodinové inkubaci. Dále, jak je patrné z grafu 1, tak nejcitlivější vůči 

testovaným látkám se zdá být EF, kdy bylo vyhodnoceno celkem 9 účinných látek, které 

vykazovaly účinek po 24 hodinové inkubaci. 6 zkoušených látek vykazovalo určitý stupeň 

účinnosti na kmeny SA a SE po 24 hodinové inkubaci. Bohužel žádná nově syntetizovaná 

látka nevykazovala účinek proti kmenům G- bakterií (EC, KP, KP ESBL, PA). 

Pravděpodobně to může být způsobeno odlišnou stavbou buněčné stěny G+ a G- bakterií. Níže 

uvedený graf 1 znázorňuje jednotlivé bakteriální kmeny a počet látek, na něž působily po 24 

hodinové a 48 hodinové inkubaci. 

 

Graf 1: Jednotlivé bakteriální kmeny a počet účinných látek.  
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Tabulka 23: Znázornění účinných testovaných látek a doby inkubace na jednotlivé bakteriální 

kmeny. 

 

Vysvětlivka: SA – Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: CCM 4516/08, MRSA – methicilin rezistentní 

Staphylococcus aureus, sbírkový kmen: H 5996/08, SE – Staphylococcus epidermidis, sbírkový kmen: H 

6966/08, EF – Enterococcus sp., sbírkový kmen: J 14365/08, EC – Escherichia coli, sbírkový kmen: CCM 4517, 

KP – Klebsiella pneumoniae, sbírkový kmen: D 11750/08, KP ESBL – Klepsiella pneumoniae ESBL pozitivní, 

sbírkový kmen: J 14368/08, PA – Pseudomonas aeruginosa, sbírkový kmen CCM 1961. 
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4 DISKUZE 
 

Jedním ze současných celosvětových problémů je antibiotická rezistence, proto zavádění 

nových antibiotik do klinické praxe je aktuální a naléhavou výzvou. Náhodný objev penicilinu 

Alexandrem Flemingem v roce 1928 odstartoval úspěšnou antibiotickou éru v léčbě 

bakteriálních infekcí, ale problémem bylo, že již 10 let po zavedení penicilinu docházelo ke 

vzniku rezistence.  

Ve skutečnosti, i když antibiotika pomohla nacházet řešení v léčbě bakteriálních 

onemocnění a dříve mnohých smrtelných infekcí, tak nesprávné zacházení s těmito léky vedlo 

právě k tomu, že antibiotika částečně nebo úplně ztratila svojí účinnost. Problém je natolik 

závažný, že se mnozí odborníci domnívají, že pokud se šíření bakteriální rezistence a zejména 

multirezistence nepozastaví, tak v průběhu příštích 100 let nebude dostupná efektivní 

antibiotická terapie. Nicméně, někteří také věří, že zavedením správné antibiotické politiky 

mohou tyto léky opět sloužit svojí původní funkcí [95].  

V posledních několika desetiletích se výskyt mikrobiálních infekcí oproti předešlým 

rokům několikanásobně zvýšil. Zejména špatná strategie léčby při užívání antibiotik vedla ke 

vzniku rezistence mezi různými kmeny mikroorganismů. MDR je definována jako necitlivost 

nebo rezistence mikroorganismu na antimikrobní látky, které jsou strukturálně nepříbuzné a 

mají různé molekulární cíle, i přes dřívější citlivost k těmto látkám. Přestože vývoj MDR je 

přirozený jev, tak k jeho rozvoji dochází zejména u pacientů s diabetem, jedinců, kteří 

podstoupili transplantaci orgánů, HIV pozitivních pacientů, či osob s těžkými popáleninami, 

kdy se tělo stává snadným terčem pro infekční onemocnění [96].   

Šíření MDR kmenů různých mikroorganismů se stalo celosvětovým problémem, proto je 

zapotřebí řádně spolupracovat a to nejen na národní, ale take mezinárodní úrovni. Jedině tak 

může dojít k efektivnímu potlačení tohoto trendu šíření multirezistentních kmenů a 

dalšímu rozvoji rezistence.  

Základní strategie, která může ovlivnit další vznik a šíření rezistence spočívá v několika 

základních krocích, díky kterým může být vývoj rezistence snížen. Lidé by měli užívat pouze 

léčiva předepsaná odbornými lékaři, užívat je dle preskripce, měli by se vyvarovat samoléčbě, 

plnit léčebné kůry, doužívat balení léku a nedělit se o ně s jinými osobami či neponechávat si 

léčiva na další onemocnění. Lékaři musí zlepšit kontrolu a prevenci infekcí, předepisovat 
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léčiva pouze pokud to je opravdu nezbytné, vyhnout se iracionálnímu předepisování léků, 

předepisovat správné léčivo a vhodně přizpůsobovat dávku na dané onemocnění [96]. 

Jedním z aspektů, v rámci řešení problematiky rezistence a trendem ve snížující se 

dostupnosti účinných antimikrobních léčiv, spočívá také ve vývoji nových léčiv. Vědci a 

výzkumní pracovníci by se tedy měli snažit o vývoj nových léčiv a stejně tak by bylo vhodné 

rozvíjet nové diagnostické přístupy, které dovolí relativně rychle určit citlivost klinických 

izolátů a tím včasně zahájit racionální terapii [96].  

Vláda by měla organizovat programy za účelem informovat o strategiích vhodného 

užívání léčiv, měla by také posílit prevenci a kontrolu infekcí. Je třeba mít na mysli, že 

problémy spojené s multirezistencí mají v reálné podobě velmi výrazný socioekonomický 

dopad. Infekce vyvolané MDR kmeny jsou spojené s vysokou mírou úmrtnosti a stejně tak s 

vysokými náklady na zdravotní péči [96]. 

Úkolem mé diplomové práce bylo zhodnotit účinnost potenciálně antibakteriálních látek. 

Látky byly nově syntetizovány na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Látky byly testovány pomocí mikrodiluční bujónové 

metody a na základě vizuálního odečítání výsledků byl vyhodnocen růst bakterií v 

jednotlivých jamkách mikrotitrační destičky. Metoda je nenáročná jak časově, tak i na 

přístrojové vybavení. Její výhodou je zejména to, že můžeme zkoušet citlivost různých 

koncentrací látek na více druhů bakteriálních agens. Tato metoda je prvním metodickým 

krokem, který se běžně provádí právě při testování antimikrobní aktivity nových kandidátních 

látek.   

Na základě toho, že hodnocení probíhalo vizuálně, mohou být výsledky sporné a 

výhodnější pro hodnocení MIC by bylo proměření denzity pomocí spektrofotometru, pomocí 

něhož můžeme zjistit přesné inhibiční koncentrace. Použití spektrofotometru je výhodné 

hlavně u látek, jejichž působení růst mikroba úplně nezastavuje, ale pouze zpomaluje, je tomu 

tak u většiny antimykotik. Za účelem skríninku je ale vizuální odečet postačující. 

Pokud by se ukázala účinnost námi zkoušené látky tímto základním skríninkovým testem, 

následovala by řada dalších kroků při testování této látky. Nutné je pak zkoušet zejména 

farmakokinetické parametry jako je: absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece a toxicita.  

Látky jsou syntetizovány tak, aby vyhovovaly Lipinského pravidlu 5, podle něhož lze 

předpokládat přiměřenou biologickou dostupnost v lidském organismu. Konečným krokem 

při testování nových látek je fáze klinického testování. Nejprve dochází k podávání léčiva 

zvířeti a až poté je zkoušené léčivo podáno člověku. I přesto, že by daná látka vykazovala 
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pozitivní účinky v preklinické fázi testování, je možné, že při klinickém používání se mohou 

vyskytnout nežádoucí účinky, díky kterým nebude možno látku používat.  

Všechny zkoušené látky byly deriváty pyrazinu, které jsou na katedře Farmaceutické 

chemie a kontroly léčiv syntetizované a testované již řadu let. Původně se jedná o látky 

s antituberkulotickým účinkem (pyrazinamid). Pyrazinamid je známým antituberkulotikem 

první linie už od 50.let 20.století a našel využití až do současnosti. Připravené deriváty 

pyrazinu se na naší fakultě doplňkově testují na účinky antifungální (8 patogenních kmenů, od 

počátku devadesátých let) a na antibakteriální účinky (8 patogenních kmenů, od počátku 

tisíciletí) jako základní skríninkový program. 

  Synteticky připravené deriváty pyrazinu vykazují širokou škálu farmakologických 

účinků a mnohé z nich jsou klinicky využívány jako léčiva. Prvními léčivy zavedenými do 

praxe byla sulfonamidová chemoterapeutika, sulfapyrazin či sulfalen, která se dnes už 

nepoužívají. Pyrazinové jádro můžeme také najít ve struktuře perorálního antidiabetika 

glipizidu, což je derivát sulfonylmočoviny. Další důležitou sloučeninou je amilorid, což je 

kalium šetřící diuretikum obsahující ve své struktuře také pyrazinové jádro. Acipimox je 

látka, která byla zavedena do terapie hyperlipidémie koncem 80.let 20.století. Dalším 

příkladem mohou být antifungálně působící látky, což jsou zejména deriváty pyrazin-2,3-

dikarbonitrilů, jejichž účinek byl také v této diplomové práci testován. Strukturálně poměrně 

jednoduchý derivát pyrazinu pyrazindiazohydroxid je potenciální nové antineoplastikum a 

řada dalších látek obsahující ve své struktuře pyrazin je hojně využívána v klinické praxi [97].  

Ze zjištěných výsledků byla vyhodnocena citlivost jednotlivých bakteriálních kmenů 

k nově syntetizovaným látkám. Kmen, na který účinkovalo nejméně látek, nebo dokonce látky 

neúčinkovaly, můžeme vyhodnotit jako rezistentní k těmto nově syntetizovaným látkám. 

Naopak kmeny, na něž působilo nejvíce látek, jsou vyhodnoceny jako nejméně rezistentní.  

Celkem bylo testováno 34 látek rozdělených do pěti skupin podle chemické struktury. 

Jednalo se o benzylamino substituované deriváty pyrazinkarboxamidu, alifatické deriváty 

pyrazin-2,3-dikarbonitrilu, cyklické deriváty pyrazin-2,3-dikarbonitrilu, alifatické deriváty 

pyrazin-2-karboxamidu, cyklické deriváty pyrazin-2-karboxamidu. Z celkového počtu 

testovaných látek byl prokázaný účinek pouze u 13 z nich.  

Jako nejvíce účinnou skupinu můžeme označit skupinu alifatických derivátů pyrazin-

2,3-dikarbonitrilu. Sloučeniny této skupiny působily na 4 bakteriální kmeny a to: SA, MRSA, 

SE, EF. Z 8 testovaných sloučenin jich vykazovalo účinek 5 (OJ 82, OJ 85, OJ 87, OJ 89 a OJ 

92). Celá skupina těchto látek se bez problémů rozpouštěla v DMSO, ale během následného 

rozpouštění s růstovým médiem byl zaznamenán zákal u šesti z těchto osmi testovaných 
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sloučenin (OJ 84, OJ 85, OJ 87, OJ 89, OJ 91 a OJ 92). Tento zákal ale podle dosažených 

výsledků neměl žádný vliv na účinnost jednotlivých látek.  

Skupina alifatických derivátů pyrazin-2-karboxamidu vykazovala účinek na 2 

bakteriální druhy (EF a SE). Z celkem 10 zkoušených látek této skupiny byly účinné 4 (OJ 97, 

O 98, OJ 100 a OJ 102). Tyto látky se dobře rozpouštěly v DMSO a pouze u dvou z nich (OJ 

100, OJ 102) byl pozorován zákal během mísení s růstovým médiem. Dá se předpokládat, že 

zákal neměl žádný vliv na antibakteriální působení látek.  

První zkoušená skupina derivátů benzylamino substituovaných derivátů 

pyrazinkarboxamidu účinkovala pouze na SA a to u dvou látek (MD 680, MD 681) z celkem 

šesti zkoušených. Všechny tyto látky byly dobře rozpustné v DMSO a během rozpouštění 

látek s růstovým médiem byl pozorován zákal u pěti z nich, tzn. u všech kromě látky MD 677. 

Tento zákal však nepředstavoval žádné omezení při dalším postupu práce a podle dosažených 

výsledků neměl ani vliv na účinnost jednotlivých látek.  

Cyklické deriváty se jevily jako nejméně účinné a to jak cyklické deriváty ze skupiny 

pyrazin-2,3-dikarbonitrilu, tak i látky ze skupiny cyklických derivátů pyrazin-2-karboxamidu. 

V první zmíněné skupině byla pouze jedna látka (OJ 90), která účinkovala na dva bakteriální 

kmeny a to: SE, EF. Látky této skupiny nevykazovaly zákal po rozpouštění v DMSO, ale po 

rozpouštění s růstovým médiem byl pozorován zákal u třech z pěti testovaných látek (OJ 86, 

OJ 88, OJ 90). Z druhé skupiny sloučenin byla vyhodnocena také pouze jedna látka (OJ 105) 

jako účinná a to jen u SE. Všechny látky se rozpouštěly bez problémů jak v DMSO, tak i 

s růstovým médiem.  

Látky první skupiny benzylamino substituovaných derivátů pyrazinkarboxamidu se 

liší polohou a počtem halogenových substituentů na benzenovém jádře. Účinek byl pozorován 

pouze u dvou látek a to u látky MD 680 substituované třemi atomy fluoru v poloze meta.  

Látka MD 681 má v poloze para navázaný chlor a vykazovala slabý antibakteriální 

účinek (podobné látky MD 678 s chlorem v poloze meta či MD 679 s chlorem v poloze meta 

a para již tento účinek nevykazovaly). Proto poloha a počet jednotlivých substituentů může 

mít vliv na antibakteriální účinek.  

U skupiny cyklických derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu a cyklických derivátů 

pyrazin-2-karboxamidu se liší jednotlivé látky velikostí navázaného cyklického kruhu. Jak 

můžeme vidět u obou skupin těchto sloučenin, tak vykazovala účinek pouze jediná látka, a to 

v obou případech taková, která je substituovaná sedmičlenným cyklickým kruhem. V případě 

cyklických derivátů pyrazin-2,3-dikarbonitrilu to byla látka označená OJ 90 a u cyklických 

derivátů pryrazin-2-karboxamidu pouze látka OJ 105. 
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5 ZÁVĚR 
 

 Pomocí mikrodiluční bujónové metody bylo testováno celkem 34 látek na osmi 

kmenech bakterií. 

  Látky byly rozděleny dle společných strukturálních rysů do pěti skupin. 

 Obecně lze říci, že testované látky vykazovaly účinnost pouze na G+ bakterie (SA, 

MRSA, SE a EF). 

 Nejvyšší antibiotická aktivita byla zaznamenána u skupiny alifatických derivátů 

pyrazin-2,3-dikarbonitrilu. 

 Naopak za téměř neúčinnou skupinu sloučenin byly vyhodnoceny cyklické deriváty 

pyrazin-2,3-dikarbonitrilu a cyklické deriváty pyrazin-2-karboxamidu. 

 Graficky je znázorněna účinnost jednotlivých bakteriálních kmenů a počet látek, na 

které vykazovaly tyto kmeny účinnost.  

 Ze získaných výsledků nelze vyvozovat jednoznačné závěry a pro potvrzení výsledků 

o účinku těchto sloučenin by bylo nutné provést další testy.  
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