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Abstrakt 

Tato práce představí metody zjišťující rezistenci bakterií vůči antibiotikům, vybraným, 

v domácnosti běžně používaným desinfekčním prostředkům a účinkům vybraných 

přípravků ústní hygieny. Tyto metody jsou koncipovány způsobem, který lze snadno 

uplatnit např. při biologickém praktiku na gymnáziích a středních školách. V rámci 

zjišťování rezistence bakterií na antibiotika se pracuje s antibiotickými disky a s 

pomůckami, které není obtížné pro školní laboratoře pořídit. Snadno se můžeme 

přesvědčit, které z používaných antibiotik má na bakterie největší účinnost, jaký 

desinfekční prostředek dále používat a který raději, vzhledem k jeho nízké účinnosti, 

nepořizovat. Dále otestujeme účinnost zubních past a ústních vod, kde bude opět k 

vidění, které prostředky jsou nejúčinnější a které nikoliv. Mechanismy účinků těchto 

látek a citlivostí bakterií se budu dále zabývat jak v teoretické, tak v praktické části 

práce. 

Klíčová slova: Antimikrobiální látky, rezistence, inhibice, agarové půdy, bakterie 

 

Testing of the sensitivity of bacteria on selected substances in school environment 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis lies in describing and executing of methods which are 

determining the resistance of various types of bacteria to antibiotics and selected 

common household disinfectants  and also selected products for oral hygiene. Due to 

the structure of these methods they can be used f.e. in practical classes in grammar or 

high schools. Antibiotic discs and other supplies are used when examining resistence of 

bacteria towards antibiotics which are affordable for aforementioned schools. We can 

see the efficiency of various antibiotics and disinfectants and we can easily decide 

which ones are worth of purchase and which ones are not very functional alltogether. 

Last items tested are samples of mouthwashes and toothpastes. The mechanisms behind 

the efficiency of all these substances and the sensitivity of bacteries will be described 

either in practical and theoretical part of this thesis. 

Key words: Antimicrobials substances,  resistance,  inhibition,  agar soil, bacteria 
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Úvod 

 

S bakteriemi přicházíme do kontaktu denně, stejně tak jako s klamavou reklamou na 

řadu desinfekčních prostředků  nebo výrobků ústní hygieny zaručující stoprocentní 

účinnost. Jak účinné látky těchto přípravků na bakterie skutečně působí, se můžeme 

přesvědčit jednoduchým pokusem ve školní laboratoři, který je i vhodnou a zajímavou 

metodou získání znalostí základů mikrobiologie studentů na středních a vysokých 

školách 

 Cílem této práce je ověřit nejen účinnost látek testovaných výrobků, ale i použitelnost 

samotných metod ve školních laboratořích při biologických praktikách.  

 

Další záležitostí, s kterou se relativně často setkáváme jsou antibiotika, jejichž působení 

na bakterie taktéž otestujeme a prověříme, zda i tato metoda bude pro školní prostředí 

použitelná. 

V sekci věnované práci s antibiotiky budeme mít k dispozici tato antibiotika: 

Erythromycin E15 zajišťující inhibici bakteriální proteosyntézy, Nitrofurantoin F300 – 

interferrence s bakteriální DNA, Penicilin G, P10, který inhibuje syntézu buněčné 

membrány, Sulphonamide Compound S3, 300, inhibující syntézu kyseliny 

tetrahydrolistové, která je významná pro syntézu nukleových kyselin, Tetracycline TE 

30, inhibující proteosyntézu bakterie a Polymyxin B, který zasahuje do struktury 

cytoplazmatické membrány. Vybraná antibiotika se vyznačují odlišnými mechanismy 

působení na bakterie. Díky odlišnostem ohledně velikosti molekuly a skladby  je 

mechanismus  účinku  různý. Antibiotika, která mají stejnou základní strukturu mají 

identický způsob účinku. Zde je důležitá tzv. cílová struktura – tedy místo v buňce, kde 

se antibiotikum  váže a tím znemožní jeho funkčnost.  

Specifickými mechanismy působení účinných látek i rezistence bakterií se  

budeme, kromě antibiotik zabývat i u dalších, výše zmíněných přípravků. Toto téma 

bude specifikováno v následujících kapitolách této práce. 
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1 Bakterie 

1.2  Bakterie – obecná charakteristika  

Jedná se o nejstarší organismy na Zemi, jejichž počet druhů se pohybuje mezi 300 000 – 

1 milionem. Z toho nalezeno a popsáno bylo cca 3 000. Jsou to jednobuněčné 

organismy, které mohou přijímat živiny z anorganických zdrojů. Během evoluce se však 

některé bakterie přizpůsobovaly prostředí a ztrácely schopnost stavby těla 

z anorganických látek.  K jejich  životu se staly nezbytnými aminokyseliny, bílkoviny a 

cukry. Došlo k získání  schopnosti adaptovat se na hostitele, přestože mohou růst i na 

umělé půdě, pokud je relativně živinově bohatá. 

Bakterie patří mezi jednobuněčná prokaryota, nemají oddělené jádro a jediná 

membránová struktura, kterou uvnitř buňky bakterie má, je cytoplazmatická membrána. 

Buňky bakterií jsou různého tvaru i velikostí, pohybující se v řádu mikrometrů. 

Důležitou strukturou  bakterie je bakteriální stěna tvořená peptidoglykanem. Podle její 

stavby se bakterie dají rozdělit na Gram – pozitivní a Gram – negativní bakterie. 

Bakteriální buňka může být obalena slizem či pouzdrem, u některých můžeme 

pozorovat glykokalyx, dále bičíky a fibrie. Povrch bakterií je nositelem významných 

toxických, antigenních a dalších biologických účinků (Julák 2006). 

 

Barvení podle Grama 

Jak je již zmíněno výše, významné rozdělení bakterií podle barivtelnosti buněčné stěny 

představuje klasifikace bakterií na dvě skupiny podle Grama. 

Vzhledem ke své nepatrné velikosti  je možné pozorovat bakterie pouze po obarvení 

s použitím mikroskopu. Způsobů barvení je několik, nejvýznamnějším se však stalo 

tradiční barvení podle Grama. Bakterie jsou v tenké vrstvě naneseny na podložní 

sklíčko a přetřeny fialovou krystalovou violetí. Toto barvivo se následně absorbuje do 

bakteriální buněčné stěny tvořené peptidoglykanem. Vzniká tedy preparát, který se dále 

odbarvuje pomocí organického rozpouštědla, obvykle se používá aceton. Bakterie, které 

disponují pouze silnou vrstvou peptidoglykanu ve své stěně, zůstávají fialově zbarvené. 

Bakterie se stěnou vybavenou kromě tenké peptidoglykanové vrstvy ještě vnější 

fosfolopidovou membránou, jsou díky rozpouštědlu odbarveny. Aby byly bakterie 
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pozorovatelné mikroskopem, dobarvuje se obvykle ještě barvivem růžové či červené 

barvy, většinou karbolfuchsinem.  

Bakterie se silnou peptidoglykanovou vrstvou , které mají po tomto  barvení fialovou 

barvu, jsou bakterie grampozitivní. Bakterie s tenkou vrstvou peptidoglykanu a vnější 

membránou, které mají po barvení růžovou nebo světle červenou barvu, jsou bakterie 

gramnegativní (Juhaňák 2012). 

 

 

1.3 Prostředí bakterií 

 Bakterie se vyskytují téměř všude. Jejich přirozeným prostředím je voda, vzduch,  

prachové částečky, půda a téměř  všechny organismy. (Rosypal, 1994). 

 

Ostatně o všudypřítomnosti bakterií se můžeme přesvědčit jednoduchým pokusem díky 

stěrům ze všech možných živých i neživých objektů v prostředí kolem nás. Pak můžeme 

potvrdit, že výskyt bakterií všude kolem nás je skutečně  hojný. 

 

 

Člověk jako prostředí pro bakterie 

Některé bakterie jsou pro život člověka prospěšné, např. ty, které jsou využívány 

průmyslem a bez nichž bychom si život asi ani neuměli představit. Například bakterie 

octového či mléčného kvašení. Anebo bakterie symbiotické, které žijí v našem těle a 

podílejí se na správném fungování našeho organismu. Na druhé straně však stojí 

bakterie patogenní, s kterými si raději nepřejeme přijít do styku, neboť nám rády 

způsobují nepříjemné obtíže. 

 

Existuje-li v životě člověka moment, kdy by nedisponoval hojností bakterií, pak je to 

doba v prenatálním období. V naprosté většině případů se člověk rodí jako bezmikrobní 

organismus, s mikroby se setkává teprve v okamžiku porodu. V průběhu našeho  života 

se ustaluje rovnováha mezi hostitelem a mikrobem. Vztah mezi těmito dvěma živými 

organismy musí být za účasti obou, vzájemně se ovlivňujících  organismů  nepřetržitě 

obnovován. 
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 Vztahy mikrobů a hostitele tak, jak se vyvinuly v průběhu vývoje pod vlivem 

vzájemných selekčních tlaků, jsou dnes popisovány termíny, které se snaží definovat 

,,užitečnost“ těchto vztahů pro oba partnery. Vtahy, které jsou důsledkem vzájemných 

vlivů, vedly postupně ke změnám vlastností mikrobů, které vyjadřujeme termínem 

adaptace (Bednář a kol., 1996). 

 

Mikroby množící se a přežívající v našem organismu, kterému škodí, nazýváme 

parazitické. V takovém případě se tedy jedná o parazitismus. 

 

Využívá-li mikrob hostitele jako objekt příznivého prostředí a zdroje výživy způsobem, 

kterým hostitel není komenzálem poškozován, označuje se tento vztah jako 

komensalismus. Jde však o vztah spíše výjimečný, protože častá je situace, kdy 

 přítomnost mikrobů na povrchu kůže či sliz je pro hostitele prospěšná  díky obranným 

mechanismům, které mikroby hostiteli zajišťují ,,soutěžením“ o prostředí s mikroby, 

které mohou hostitele poškozovat (např. funkce normální flóry). 

 

Dalším typem soužití mikroba s hostitelem je symbióza. Oba organismy se navzájem 

kladně ovlivňují. Např. metabolický prospěch ze symbiózy u flóry trávicího traktu 

přežvýkavců. Bakterie zde nacházejí vhodné prostředí pro výživu a zároveň napomáhají 

zvířatům dobře trávit (rozklad celulózy na jednodušší cukry). Příkladem symbiózy jsou 

také streptokoky v dutině ústní – rod Bacteroides nebo Escherichia coli v tlustém 

střevě. 

 

Pokud bakterie využívají hostitele,  kterého ale svým metabolismem , produkty 

metabolismu a reakcemi, které vyvolávají hostitele poškozují, jde o mikroby patogenní. 

Jsou původci různých nemocí hostitelského organismu. Patogenita je schopnost 

mikrobiálního druhu vyvolat onemocnění konkrétního druhu hostitele (Bednář a 

kol.1996 ). 

Patogenní druhy mikrobů  jsou patogenní jednak pro omezený počet hostitelů,  např. 

pouze pro člověka, jako Salmonella typhi, Neisseria gonorrhoeae atd. Nebo jsou 

mikroby,  které jsou patogenní pro široký okruh hostitelů, např. pro všechna teplokrevná 

zvířata představuje ohrožení Bacillus anthracis  (Bednář a kol., 1996) . 
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Nákaza hostitele, infekce 

K nákaze bakteriemi může dojít relativně snadno, rychle a různými způsoby. 

Rozhodujícími faktory jsou v takovém případě zejména čistota prostředí, tedy 

kvantitativní hledisko výskytu bakterií na určitém místě, kde se nacházíme nebo na 

předmětech či v těle lidí, s kterými se dostáváme do kontaktu. Důležitým faktorem pro 

vnímavého jedince je kvalita jeho imunity. Ta do značné míry rozhodne, zda patogenu 

dovolí organismus napadnout, případně jak se s ním vypořádat. Samozřejmě také záleží 

na druhu bakterie. Jak je již zmíněno výše, existují různé způsoby napadení hostitele 

patogenní bakterií. Nejčastěji se patogen do těla dostává alimentární cestou, tedy 

požitím kontaminované potravy nebo vody. Další možností proniknutí patogenu do 

organismu je poraněná kůže či přes sliznice, dále, podle Bednáře (1996)  jsou patogenní 

druhy schopny být původci onemocnění při poruše fyziologických dějů, v překážkách 

ventilace plic, překážky v odtoku moče  nebo pokud se v tkáni nacházejí cizí  

tělesa, jako umělé náhrady v cévním řečišti či katetry. Vstupní cesta pro infekci je pro 

jednotlivé druhy infekčních agens různá. Některé právě využívají ke vstupu zažívací 

trakt, jiné, jiné naopak respirační (Zahradnický, 1966).    Všechny tyto nežádoucí jevy 

jsou spjaty s bakteriálními druhy, které se označují jako druhy podmíněně patogenní. 

Ty dokáží vyvolat onemocnění pouze v případě, že jsou porušené přirozené obranné 

mechanizmy jedince a funkce imunitního systému je snížená. Další skupinou 

patogenních mikrobů jsou primární patogeny, které onemocnění vyvolají i u  zdravého 

jedince,  přestože je jeho specifická imunita v pořádku. Takových zástupců není mnoho 

a lze se proti nim chránit očkováním.  Primárně patogenní bakterie jsou např. Bordetella 

pertusis – původce černého kašle, Salmonella typhi , shigely, Treponema pallidum, 

Vibrio cholerae, nebo mor způsobující Yersinia pestis . 

 

Aby mohlo k infekci dojít, musí být splněno několik kroků. Nejprve  musí dojít 

k setkání mikroba a hostitele, poté se mikrob dostává do jeho organismu , následuje 

jeho šíření ze vstupního místa, dále se mikrob začne v hostiteli množit, dochází 

k poškození hostitelova organismu. Poslední fáze je rozhodující. Organismus patogenu 

buďto podlehne, nebo se proti němu ubrání. Může ale také dojít k vyrovnání těchto 
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dvou možností, které se pro hostitele stává chronickou nemocí. Takový hostitel se tedy 

stává nosičem (Bednář a kol., 1996). 

 

Půda jako prostředí pro bakterie 

V přírodním prostředí se bakterie vyskytují především v půdě, kde vytvářejí přirozená 

společenstva. V 1 mg ornice je někdy až několik miliard bakterií, které jsou zodpovědné 

za mnoho látkových procesů a proměn. Mají vliv na kvalitu půdy, ovlivňují její 

úrodnost a tím se také podílejí na kořenové výživě rostlin, čímž jsou velmi prospěšné. 

Některé druhy bakterií se podílejí na rozkladu uhynulých živočišných a rostlinných těl a 

transformují je na látky, které jsou pak vyššími rostlinami   využitelné tím, že jsou pro 

ně asimilovatelné. Pokud dochází k úplnému rozkladu rostlinných a živočišných těl a 

jejich zbytků, říkáme tomuto procesu mineralizace. 

Bakterie se v půdě podílí na koloběhu dusíku. Jako podstatná složka bílkovin se dusík 

dostává do půdy v odumřelých tkáních živočichů a v pletivech rostlin. Saprofytické 

bakterie se živí těmito odumřelými částmi – rozkládají je a přijímají výživu z bílkovin 

v nich obsažených. Rozkladem bílkovin dochází k uvolňování amoniaku a jako součást 

amonných solí je nitrifikačními bakteriemi oxidován na dusičnany a dusitany. Ty 

rostliny využívají jako zdroj výživy bohaté na dusík. 

 

Bakterie ve vzduchu 

Prach pocházející z půdy, na kterém se bakterie drží se díky větru dostává do vzduchu a 

s ním i mikroby.  Logické tedy je, že větší koncentrace bakterií se bude vyskytovat nad 

pevninou, méně bakterií ve vzduchu je nad velkými vodními plochami. Ve vlhké 

atmosféře se vyskytuje bakterií též méně díky kapkám deště, které je sráží k zemi. Nad 

neobydlenými oblastmi či v oblastech vesnic se objevuje bakterií také méně, zrovna tak 

jako nad zasněženými plochami. Například ve vzduchu nad Arktidou se bakterie téměř 

nevyskytují.  Naopak v průmyslových, velmi prašných oblastech se bakterie vyskytují 

ve větším množství. Místa, která disponují větší koncentrací lidí jsou opět bohatá na 

bakterie, to se týká hlavně veřejných prostor, jako divadla, kina nádraží, školy, atd. 

V 1m
3 

vzduchu v prostorách tohoto typu může být 5 000 až 30 000 bakterií. Ve vzduchu 

v uzavřených prostorách převažují saprofytické bakterie, vyskytovat se mohou ale i 

patogenní . Tyto bakterie se do prostředí dostávají z kapének slin a hlenu vylučovaných 
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nemocnými, ale i zdravými lidmi při mluvení, kašláním nebo kýcháním. Jedna kapénka 

je bohatá zhruba na několik tisíc bakterií. Pokud kapénky zaschnou, tvoří infekční 

prach, jehož víření může způsobit infekce u lidí, kteří ho vdechují. 

 

Bakterie ve vodě 

Zdravotní riziko mohou představovat vody znečištěné splašky z kanalizace a odpadními 

vodami z průmyslu. Takto závadnou vodou se mohou šířit infekční bakteriální 

onemocnění, kterými se člověk nakazí alimentární cestou. Jde např. o úplavici, choleru, 

tyfus, aj. Slaná, mořská voda disponuje bakteriemi ve všech hloubkách. Více se jich 

nachází při pobřeží, zejména ve znečištěných oblastech, méně ve větších hloubkách. 

Nízký výskyt bakterií, díky absenci organických látek, najdeme v pramenitých  

vodách, v horských a podhorských tocích (Rosypal, 1994). 

 

1.4 Tvary bakteriálních buněk 

 

 Kulovitý tvar: Bakterie takového tvaru se nazývají koky. Mají různé uspořádání, 

které závisí na procesu dělení buňky, podle toho, v jakém směru rozdělení 

probíhá a zdali po něm zůstanou spojeny či nikoli. Spojením dvou buněk se 

vytvářejí diplokoky, spojí-li se bakterií více, vznikají tzv. řetízky  

koků – streptokoky. Bakterie spojené v hroznovitém tvaru jsou stafylokoky. 

 

 Tyčinkovitý tvar: Tyčinky, jak jsou bakterie tohoto typu označovány, jsou 

bakterie protáhlého  tvaru, které po rozdělení mohou opět zůstat spojeny a 

vytvářet dvojice či řetízky. Uvnitř některých tyčinkovitých bakterií mohou být 

kulovitá tělíska, která disponují velkou odolností vůči desinfekčním 

prostředkům a vysokým teplotám. Jde o endospory . Bakterie tyčinkovitého 

tvaru, které obsahují endospory, označujeme jako bacily. 

 

 Zakřivené bakterie: Je to forma tyčinkovitých bakterií, které jsou různě  

zakřivené, buďto jednoduše nebo dvakrát zakřivené bakterie tvarem 

připomínající rohlíček - vibria či vlnku – spirily. Pokud jsou bakterie  



12 
 

 

dlouhé, kroutící se šroubovitým způsobem, jde o treponemy. 

 

 Větvící se bakterie: Větví-li se buňka úplně, mluvíme o aktimycetách. Pokud je 

jejich větvení jen částečné,  jsou to mykobakterie. Bakterie s pouhými náznaky 

větvení jsou korynebakterie (Rosypal, 1994). 

 

         1.5 Výživa bakterií 

Pokud se v nějakém prostředí vyskytují bakterie, pak je zřejmé,  že se jedná o prostředí 

bohaté na živiny, které bakterie katalyzují, získávají výživu a tak jsou schopné života. 

Bakterie rozkladem látek získávají hlavně dusík a uhlík, které jsou nutné k syntéze 

bakteriálních nukleových kyselin, bílkovin a polysacharidů. Ty slouží jako základ 

tvorby stavebních součástí bakteriální buňky. V prostředí, ve kterém bakterie žijí musí 

být tedy bohatým zdrojem dusíku a uhlíku. V souvislosti s využitím uhlíku se bakterie 

dělí na bakterie autotrofní a bakterie heterotrofní. Záleží na tom, zda bakterie využívají 

jako zdroj uhlíku látky organické nebo anorganické. 

 

 Autotrofní bakterie využívají jako zdroj uhlíku oxid uhličitý, sloužící pro 

syntézu stavebních látek bakteriální buňky. Energii, která je pro tvorbu těchto 

látek nutná, získávají bakterie díky oxidaci anorganických látek nebo ze 

slunečního záření. Podle těchto energetických zdrojů se rozlišují bakterie na 

chemoautotrofní, jejichž zdrojem energie je oxidace anorganických látek díky 

vzdušnému kyslíku. Patří sem sirné bakterie oxidující síru či siřičitany na sírany, 

dále nitrifikační bakterie, které oxidují amonné soli na dusičnany a konečně 

bakterie, které oxidují metan na oxid uhličitý a vodu. Bakterie fotoautotrofní 

jsou závislé na slunečním světle, z kterého energii získávají. Oba typy bakterií 

využívají jako zdroj dusíku většinou dusitany, dusičnany a amonné soli.  

 Heterotrofní bakterie jsou nejpočetnější skupinou, většina bakterií je 

heterotrofních. Jako zdroj uhlíku jim slouží látky organické, a to  

monosacharidy, polysacharidy, jako např. škrob či celulózu, bílkoviny či soli 

kyselin organického původu. Heterotrofní bakterie se podle zdroje energie 

diferencují na fotoheterotrofní, které využívají opět sluneční světlo a jako zdroj 
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uhlíku jim slouží organické látky, hlavně soli organických kyselin, např. sůl 

kyseliny octové, jantarové apod. a bakterie chemoheterotrofní, které oxidují 

tentokrát látky organické. Energii tak získávají procesem kvašení nebo 

dýcháním. 

 

Kvašení probíhá oxidací kyslíku, který je součástí organické látky, která se 

uvnitř buňky tvoří. Oxidace probíhá za nepřístupu vzdušného kyslíku. Pro 

takové bakterie není vzdušný kyslík nutný, naopak na ně působí destruktivně. 

Tyto bakterie nazýváme obligátně anaerobní. Dobrým Příkladem jsou bakterie 

mléčného kvašení, jejichž oxidaci můžeme označit za neúplnou. Bakterie  musí 

zoxidovat velké množství cukru, aby získaly potřebnou energii. V prostředí pak 

dochází ke koncentraci neúplně okysličeného produktu, v tomto případě jde o 

kyselinu mléčnou. Kvašení se běžně využívá v průmyslu k výrobě např. acetonu 

a butanolu (bakterie v tomto případě zkvašují glukózu na tyto látky).  

 

Dýchání, na rozdíl od kvašení, se týká oxidace vzdušným - molekulárním 

kyslíkem. Např. glukóza, jakožto látka organická, se zoxiduje molekulárním 

kyslíkem s využitím bakterií až na oxid uhličitý a vodu. Pro potřeby bakterie se 

tak z glukózy uvolní skoro všechna energie, kterou tento monosacharid 

obsahuje. 

Bakterie získávající energii touto cestou – dýcháním, nemohou existovat bez 

vzdušného kyslíku. Tyto bakterie označujeme jako anaerobní. Některé bakterie 

však mohou žít jak za přístupu, tak i za nepřístupu kyslíku, jsou to bakterie 

fakultativně anaerobní (Rosypal, 1994) 

 

1.6 Růst a množení bakterií 

Množení, projevující se v kultuře růstem, je projev bakteriálního metabolismu. 

V tekutých půdách při procesu růstu vzniká zákal, na polotuhých médiích se 

projevuje vznikem makroskopických kolonií. Je-li v živném médiu dostatečné 

množství živin, a jsou-li zajištěny vhodné chemické i fyzikální podmínky, jako 

např. správná teplota, bakterie se mohou množit a růst standartním způsobem ve 
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čtyřech fázích. Jsou to lag fáze, exponenciální, fáze stacionární a poslední, fáze 

odumírání. 

 

 Lag fáze: V této fázi se bakterie adaptují na prostředí. Nemnoží se, proto se 

jejich množství může dočasně snižovat. 

 

 Exponenciální fáze: Bakterie se množí geometrickou řadou s kvocientem 2 

pomocí binárního dělení buněk. Tato fáze se vyjadřuje rovnicí, kdy x je počet 

bakterií  v daném čase. x = x0 2
ct
 

X0 představuje koncentraci bakterií na počátku, t je čas a c udává rychlost, 

s kterou se bakterie dělí, což je převrácená hodnota doby zdvojení  T, c = 1/T. 

Doba zdvojení se u různých druhů bakterií liší, běžné bakterie se dělí několik 

desítek minut, termofilní bakterie jen několik minut a některé mykobakterie 

klidně i hodiny až dni. Zajímavostí je fakt, že při nerušeném množení by nově 

vzniklé bakterie pocházející z jedné bakterie dokázaly pokrýt souvislou vrstvou 

za několik dní celý povrch Země (Julák a Pavlík 2010). 

 

 Stacionární fáze: Růst bakterií se zastavuje a jejich množství nezvyšuje. Děje se 

tak z důvodu vyčerpání živin či díky vysoké koncentraci metabolitů bakterií 

s inhibujícím účinkem, které se postupně nahromadily. 

 

 Fáze odumírání: Dochází k řadě chemických změn v prostředí, které mají za 

následek klesání počtu živých bakterií.  

 

V laboratorních podmínkách se růst bakterií v podobě tzv. růstové křivky měří např. 

vážením stanovené hmotnosti suchých bakterií ve vzorcích kultury tím, že se počítají 

živé bakterie v těchto vzorcích, a to po jejich vyočkování na polotuhé živné médium a 

počítají se nově narostlé kolonie, nebo také pomocí fotometrického měření zákalu dané 

kultury. Díky průběžnému odstraňování zplodin bakteriálního metabolismu a části 

namnožených bakterií  a dodávání živin, je možné provádět tzv. kontinuální  

kultivaci, které lze využít i v průmyslovém měřítku. 
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V přirozeném prostředí, jako je např. lidský organismus nebo půda, se uplatňuje více 

vlivů než v prostředí laboratorním. Bakterie se množí podstatně pomaleji, nebo 

k množení nedochází vůbec. Jejich přítomnost je v podobě některého ustáleného  

stavu, které odpovídá zhruba stacionární fázi růstové křivky.  Vyrovnaný poměr 

zúčastněných bakterií je přitom podmínkou zdravého stavu příslušného ekosystému 

v dané lokalitě lidského těla, např. v dutině ústní včetně zubního plaku či ve střevě. 

Jejich přírůstek či úbytek v důsledku odumírání pak závisí hlavně na většinou 

limitovaném přísunu živin, na konkurenčních vlivech jiných bakterií, na schopnosti 

organismu likvidovat je např. fagocytózou, jakož i na vlivu podávaných léčiv (Julák a 

Pavlík,  2010). 
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2 Kultivace bakterií na agarových  půdách 

 

 

         2.1 Agarové půdy 

Aby bylo v laboratořích, ať už výzkumných či školních, možné zabývat se 

bakteriologickou diagnostikou a provádět ji, je třeba nejprve uskutečnit kultivaci 

bakterií. Důležitý je správný výběr kultivačního média pro daný biologický materiál, 

správný postup při jeho přípravě a správné očkování a přeočkovávání bakteriálních 

kultur.  

 

        2.2 Rozdělení kultivačních médií 

Kultivační půdy jsou různého typu. Jednak můžeme mluvit o půdách přirozených, kdy 

se jako živné médium používá  např. mléko, sterilizovaný brambor či chleba 

(Zahradnický a kol., 1996), čehož se dá v praxi ve školní laboratoři při praktikách dobře 

využít, a jednak půdy umělé, tzn. s agarovým základem.  Podle své konzistence je 

můžeme rozdělit na pevné a tekuté. Jejich složení nám umožňuje rozdělení na přirozené 

a synteticky vyrobené  a podle účelu se diferencují na půdy základní, obohacené, 

diagnostické, selektivní a selektivně diagnostické, půdy transportní a půdy určené k 

antibiotickým zkouškám a ke stanovení účinných látek a živná média určená k 

uchovávání kultur. 

 

Nejčastěji používané půdy tekuté konzistence jsou média, jejichž základ tvoří různé 

druhy bujonů. Pevné – agarové půdy vznikají rozvařením agarové řasy v tekutém 

základu  (Votava a kol., 2010). Pevné půdy jsou z hlediska  očkování velmi výhodné. 

,,Při správném rozočkování na nich vyrostou naočkované bakterie v izolovaných 

koloniích, podle jejichž vzhledu lze ve značné části případů makroskopicky 

diagnostikovat vyrostlé bakterie. Nejběžnější  užívané půdy, které se hodí pro 

zpracování velké většiny vzorků infekčního materiálu, jsou krevní agar, půda Endova a 

jako pomnožovací půda obyčejný bujón nebo častěji bujón s játry,, (Zahradnick. a kol, 

1966). 
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Chceme-li zjišťovat mikrobiální citlivost na antimikrobiální účinné látky, je třeba použít 

Hinton – Müller agar, tedy HM agar (viz praktická část práce). Tento typ agaru je po 

Endově agaru  třetím nejčastěji používaným živným médiem v klinické mikrobiologii. 

Na rozdíl od agaru živného neobsahuje pepton, ale škrob, který jednak umožňuje růst 

bakterií  a také působí jako ochrana proti toxickým metabolitům bakterií. Pepton by 

zabraňoval účinné látce antibiotika v difundaci do agaru. ,,Kvůli srovnatelnosti 

výsledků musí mít HM – agary všech výrobců naprosto  stejné složení, aby v nich 

antibiotikadifundovala stejným způsobem“ (Votava a kol., 2010). 

 

Půdy obohacené vznikají díky přidáním obohacovadel, např. glukosy, vajec, krve atd.  k 

základu. K nejběžnějším patří často využívaný krevní agar. 

 

Selektivní půdy se vytváří přidáním chemických látek, např. NaCl. Na těchto médiích 

nevyrostou všechny mikroby, některé díky  přidané látce zanikají. 

 

Diagnostické půdy slouží k poznání řady biochemických vlastností mikrobů a díky 

tomu je možné  mikroorganismy diagnostikovat. Obsahují základ a tzv. substrát, na 

který má mikrob vliv a určitým způsobem na něj působí. Kromě substrátu obsahují 

diagnostické půdy ještě indikátor změn daného substrátu. Substrátem bývají obvykle 

sacharidy. 

 

Půdy selektivně diagnostické jsou kombinací půd selektivních a diagnostických. Patří 

sem Endova půda, která umožňuje růst gramnegativním střevním tyčinkám. 

 

Transportní půdy disponují většinou,  místo živinami, látkami omezujícími 

metabolismus, které odstraňují toxické zplodiny metabolismu (Votava a kol., 2010) . 

 

Půdy elektivní, selektivní neboli vylučovací, se používají v případě, že potřebujeme na 

agaru nárůst daného hledaného mikroba, ale hrozí, že ho ostatní druhy bakteriálních 

kolonií přerostou. Vylučovací půdy však obsahují látky, které růst nežádoucích bakterií 

potlačí. Patří sem např. Claubergova půda obsahující teluričitan draselný, který 

potlačuje růst gramnegativních tyčinek. Přesto však neomezuje růst původce záškrtu.  
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Další typ agaru této sekce půda Wilson – Blairova se používá k zachycení a průkazu 

salmonel (Zahradnický a kol., 1966). 

 

 

       2.3 Správné zacházení s agarem 

Velmi důležité je dbát na sterilitu kultivačních půd, aby výsledky testování nebyly 

zkreslené a nepřesné, proto je nutné připravovat je pouze ve sterilních nádobách. 

Významnou roli zde hrají také vnější vlivy, které mohou agar znehodnotit. Agar může 

být ohrožen vysycháním, kontaminací, zkažením, apod. Před těmito vlivy je nutné agar 

chránit, protože poškozený agar má negativní dopad na kultivaci a s tím související 

kultivační výsledky. Pokud dojde ke vzdušné kontaminaci, můžeme mylně kultivaci 

považovat za pozitivní výsledek. Vzniká tedy falešně pozitivní výsledek. Na agarové 

plotně pak nejsou bakteriální kolonie pouze ze stěru, který jsme provedli a agar jím 

naočkovali, ale i jiné bakterie, které se na plotnu dostali kontaminací ze vzduchu a 

mohou tak přerůstat hledanou bakterii.  O falešném negativním výsledku mluvíme 

tehdy, pokud je agar vystaven vysychání, slunečnímu záření a zkáze. Vysychání 

kultivační půdě nesvědčí, mění se tak fyzikální vlastnosti půdy. Mikroby pak mohou 

růst pomaleji, v menším množstvím a mohou vytvářet kolonie lišící se od normálu. 

Takové kolonie mohou být menší s atypickým vzhledem. Mikroby špatně rostou také na 

agaru, který byl naočkovaný vystaven přímému slunečnímu světlu, nebo je zkažený. 

 

Abychom předcházeli těmto nežádoucím jevům, je třeba agarové půdy z chladničky 

vyndavat na pracovní plochu těsně před začátkem naší práce. Připravujeme jen takové 

množství půd, které jsme schopni skutečně spotřebovat, nebo je z chladničky 

doplňujeme průběžně, tak, jak je třeba. Agarové plotny na pracovním stole pokládáme 

mimo přímý sluneční svit. Nevyužité půdy je třeba hned po skončení práce umístit zpět 

do chladničky (Votava a kol., 2010) . V prostředí při nižších teplotách uchráníme agar 

nejen před kontaminací, ale zajistíme tak i jeho delší trvanlivost . 

 

Chceme-li zamezit kontaminaci, musíme správně zacházet i s náčiním, které k očkování 

potřebujeme. Před každým použitím je třeba vypalovat očkovací kličku nad kahanem v 

plameni, a to po celé délce této kličky a ve svislé poloze. Protáhnout v plameni musíme 
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zrovna tak Pasteurovy pipety, aby byly dostatečně povrchově sterilizované. Kličku je po 

vyžíhání nutné nechat zchladnout, jinak by mohlo vysokou dojít ke zničení bakterií, 

které chceme přeočkovávat. 

 

Předtím, než začneme s plotnami pracovat, je třeba je vysušit v termostatu či sušárně při 

teplotě asi 37  - 45 °C po dobu 15 – 30 minut. Petriho misky se do sušárny dávají 

otevřené, kultivačním médiem dolů, aby se minimalizovalo riziko kontaminace 

(Zahradnický a kol., 1966). 

 

       2.4 Kontaminace agarové půdy 

Abychom měli co přeočkovávat, musí být agar nejprve kontaminován mikroby z 

nejrůznějších stěrů z okolního prostředí. V lékařské mikrobiologii se jedná především o 

diagnostiku patogenních mikroorganismů, kdy jsou na kultivační média nanášeny stěry 

z dutiny ústní, apod. za účelem identifikovat daného mikroba a zahájit tak vhodnou 

léčbu. V našem případě nebudeme sice rozkrývat míru patogenity bakterií, ani jejich 

konkrétní druhy, ale bakteriální kolonie nám poslouží jako názorná ukázka existence 

různé míry rezistence těchto mikroorganismů, jak už bylo výše zmiňováno. Stěry byly 

tedy provedeny z několika objektů kolem nás pomocí vatové tyčinky, která před tím 

prošla krátkou sterilizací nad plamenem. Stěr na vatové tyčince se klikatým tahem 

nanese na agar. Misky je třeba uzavřít a označit číslem. Při pokojové teplotě se bakterie 

nechají pár dní růst. Rozmanité bakteriální kolonie, které na živné půdě vyrostly, se 

přeočkovávají na čistý agar za účelem získávání čisté bakteriální kultury. 

 

       2.5 Očkování agarových půd 

Podle Votavy a kol. (2010). očkováním rozumíme přenesení určitého množství bakterií 

nebo vzorku vyšetřovaného materiálu do nové tekuté půdy či na novou půdu pevnou. 

Půdy očkujeme přísně asepticky, v čistém prostředí bez proudícího vzduchu, abychom 

zamezili sekundární kontaminaci půd.  

Očkováním pevné půdy v Petriho misce dostaneme buďto izolované kolonie bakterií, 

nebo velký nárůst požadovaného mikroba. Izolované bakteriální kolonie získáme díky 

rozočkováním, neboli tzv. křížovým roztěrem. Z kolonie, která na Petriho misce na 

agaru vyrostla, získáme izolované kolonie podle Votavy a kol. (2010) takto: 
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1) Mikrobiologickou kličkou, kterou jsme nejprve vyžíhali nad plamenem a 

následně nechali vychladnout, se dotkneme dané kolonie, abychom z ní nabrali nepatrné 

množství. Vhodné je předtím položit kličku na sterilní část povrchu agaru, abychom se 

ubezbečili, že je skutečně vychladlá a nedojde ke zničení očkovaných bakterií. 

 

2) Vezmeme si novou Petriho misku s agarem a pootevřeme víčko. Na povch agaru 

uděláme kličkou 3 – 4 krátké, rozbíhající se čáry, jako kdybychom používali pero. 

Dáváme pozor, abychom nepoškodili povrch agaru. 

 

3) Misku s agarem zakryjeme víčkem a nezapomeneme žíháním sterilizovat kličku, 

která by se následně měla odložit do stojánku k vypalování kliček. Pokud nemáme 

stojánek k dispozici, odložíme kličku na kraj stolu tak, aby se koncová část stolu 

nedotýkala. 

 

4) Agarovou misku otočíme o necelých 90° a pootevřeme víčko. Použijeme novou 

kličku, kterou uděláme několik tahů u okraje misky téměř kolmo původním základním 

čarám způsobem, kdy nové čáry povedou přes konec již naočkovaných čár. 

 

5) Petriho misku víčkem zakryjeme, kličku nezapomeneme vyžíhat. Misku znovu 

pootočíme a očkujeme stejně, jak je již výše uvedeno. 

 

6) Novou kličkou rozočkujeme bakterie z posledních čar hustými čarami vedenými 

cikcak-ze strany na stranu. Takto využijeme zbytek povrchu agarového média. 

 

Po tomto procesu následuje obvykle  inkubace v termostatu, po níž bychom, alespoň na 

závěrečných čarách, měli získat  izolované kolonie . Podle jejich vzhledu lze poznat, 

zda se jedná o čistou bakteriální kulturu.  Pokud, opomineme-li velikost, jsou izolované 

kolonie stejného vzhledu, získali jsme čistou kulturu mikroba. Obtížné je to se 

stafylokoky, které se velice špatně rozočkovávají.  
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Masivní očkování 

Tímto způsobem se očkují bakterie, pokud se přes naočkované místo na agaru budou 

pokládat diagnostickédisky. Například chceme-li odlišit pneumokoky od alfa-

hemolytických streptokoků, očkuje se masivně část misky, zhruba 2cm širokým 

pruhem, na který se pokládá diagnostický disk s optochinem. Při testech citlivosti 

bakterií  na antibiotika se masivně očkuje celá plocha agaru, kam se poté kladou 

antibiotické disky. Způsob pokládání těchto disků jsou různé, kromě pokládání celých 

disků najednou použitím firemních dispenzorů také bodem – jednotlivě, nebo pomocí 

injekční jehly (Votava). Disky se kladou do kruhu, po obvodu Petriho misky. 

 

       2.6 Růst bakterií na pevných půdách 

Růst bakterií na pevných půdách má mnohem větší diagnostický význam, na rozdíl od 

tekutých půd. Růst na pevné půdě nám umožňuje některé bakteriální druhy 

diagnostikovat makroskopicky podle vzhledu kolonií, které bakterie vytváří. Bakteriální 

kolonie obsahují shluky několika milionů bakterií, které vznikají na agaru většinou 

dělením z jedné bakteriální buňky. Obvyklý tvar kolonie můžeme připodobnit k 

plochovypouklé čočce. Její průměr závisí na druhu dané bakterie, na délce inkubace i 

druhu živného média. Může kolísat od několika milimetrů, až po zlomky milimetru. 

Takové kolonie jsou viditelné pouze s použitím lupy. Většina kolonií je však okem 

viditelná již do druhého dne po inkubaci (Zahradnický a kol., 1966). 

 

Popis bakteriálních kolonií  

Důležitou roli při popisu kolonií hraje jejich tvar, velikost, barva, povrch, konzistence, 

okraje a profil, vztah kolonií k okolí, v některých případech i zápach. 

 

Tvar: okrouhlý, laločnatý, pravidelný, obláčkovitý  

 

Velikost: různá, od zlomku milimetrů po několik centimetrů, většinou se však uvádí   

2 – 5mm 

Barva: mnohdy velice rozmanitá, žluté, oranžové, bílé béžové, červené, bezbarvé, někdy 

i    zelené či fialové kolonie 
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Povrch: hladký, drsný, matný, lesklý, vrstevnatý či zprohýbaný, někdy na povrchu další 

-sekundární kolonie 

 

Konzistence: mazlavá, máslovitá, suchá, drobivá, hlenovitá či vláknitá 

 

Okraje: vykousané, rovné, s výběžky, vroubkované 

 

Profil: čočkovitě vypouklý, knoflíkovitě či stříškovitě vypouklý střed kolonie, 

polokulovitý 

 

Vztah kolonií k okolí: některé kolonie kultivační půdu výrazně neovlivňují, jiné mohou 

měnit její vzhled např. produkcí pigmentu, který pak do agaru difunduje. Někdy kolonie 

do substrátem prorůstají. 

 

Zápach: Některé bakterie disponují libou vůní, některé produkty jejich metabolismu 

zapáchají např. po amoniaku, nebo hnilobě. 

(Zahradnický a kol., 1966) 

 

Určování a poznávání bakteriálních kolonií podle těchto kritérií je přínosné nejen ve 

zdravotnicko-laboratorní sféře, ale i při biologických praktikách na středních a 

vysokých školách. Hodnocení  kolonií podle takového klíče je atraktivním a zároveň 

přínosným způsobem seznámení se se základy mikrobiologie. Poté, co si studenti 

naočkují vlastní agarové plotny, mohou podle určovacího klíče bakteriálních kolonií 

hodnotit vzhled i působení kolonií daného  bakteriálního druhu. Do tabulek zapíší 

barvu, tvar, atd. Látky inhibující růst bakterií. 
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3  Metody zjišťování inhibice růstu bakterií 

 

K vyšetření citlivosti bakterií na antibiotika se používají tři hlavní metody. Jednak 

kvantitativní  metody a metoda kvalitativní.  Mezi kvantitativní metody patří diluční 

test, je určen pro určení míry citlivosti  nebo rezistence. Roztok antibiotika určité 

koncentrace se postupně dvojnásobně ředí bujonem. Bujonový test se provádí ve 

speciálních mikrotitračních destičkách, kde je dvanáct sloupců a osm řad jamek. Lze tak 

vyšetřit najednou 12 izolátů. Pro jedno antibiotikum je většinou použito 8 koncentrací. 

Pro každé vyšetřované antibiotikum je v jamkách řada rovnoměrně klesajících 

koncentrací. Všechny jamky jsou naočkovány bakteriemi. Po inkubaci nedojde k 

zakalení bujonu ve všech jamkách, protože antibiotikum inhibuje růst bakterií v dané 

koncentraci. Nejnižší koncentrace antibiotika, která zabrání růstu bakteriín, se označuje 

jako minimální inhibiční koncentrace - MIK, která je úměrná rezistenci. Rezistence či 

citlivost je stanovena kvantitativně a můžeme ji porovnávat. 

 

Další kvantitativní metodou je E - test. Na proužku porézního papíru jsou od sebe 

oddělena místa s klesající koncentrací antibiotika. Metoda přípravy gradientu na 

proužku papíru je sama o sobě velmi pracná a celá tato metoda je pro běžné používání 

poměrně nákladná, proto se pro využití na školních praktikách určitě nehodí.  

 

Nejméně komplikovanou metodou pro použití ve školní laboratoři je třetí, kvalitativní 

metoda a to Difuzní metoda - diskový test, kterým se budu podrobněji zabývat v 

praktické části této práce. Jejím základem je dobře zřetelná přítomnost inhibiční zóny.   

Na agar s hustě naočkovaným citlivým mikrobem se aplikuje  antibiotikum, jehož 

účinnost můžeme pozorovat díky kruhové - inhibiční zóně bránící v růstu bakterií. 

Místo kapání na plotnu se v praxi na naočkovaný agar přikládá papírový disk napuštěný  

množstvím daného antibiotika, který otestuji a popíši. Této metodě se blíže budu 

věnovat v praktické části (Bednář a kol., 1996). 
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4 Antimikrobiální látky 

Antimikrobiální látky jsou takové látky, které působí proti mikroorganismům, 

tedy proti bakteriím, virům, parazitům a plísním. Podle druhu těchto 

mikroorganismů  se vybírají účinné látky určené proti konkrétnímu mikrobu. 

V této práci se tedy, vzhledem k problematice bakterií, budeme zabývat látkami 

určenými proti bakteriím – přípravkům antibakteriálním. 

 

 Typy působení antibakteriálních látek 

• Subinhibiční: v případě velice nízké koncentrace antimikrobiální látky. U 

bakterií se objevují morfologické změny, a to hlavně na jejich povrchu. Bakterie tak 

přichází o schopnost adheze na epiteliální povrchy. Kromě toho dochází k prodloužení 

generační doby a svou funkci ztrácí enzymy a toxiny (reverzibilní účinek).  Díky 

subinhibiční koncentraci vzniká schopnost rezistence. 

 

• Bakteriostatický – inhibiční: Jde o terapeuticky účinné množství látek s 

antimikrobiálním účinkem. Takové působení způsobuje útlum metabolismu bakterií, 

zástavu množení a omezení růstu (reverzibilní účinek). V laboratoři se zjišťuje pomocí 

MIC, což je zkratka pro minimální inhibiční koncentraci. Tj. nejnižší koncentrace 

antibiotika, které je schopno zastavit růst a množení bakterií. Vyjadřuje se v mg/l. 

 

• Baktericidní: Dostatečné množství antibiotika. Baktericidní látky zastavují 

množení, následně dochází k odumírání až rozpadu bakteriální buňky (ireverzibilní 

účinek). Laboratorní vyhodnocení spočívá ve zjištění MBC – minimální baktericidní 

koncentrace, tj. nejnižší množství antibiotika, které je schopné bakterie usmrtit. 

Vyjadřuje se opět v mg/l. (Jedličková 2009) 

 

V neposlední řadě je také třeba uvést pojmy, které s touto problematikou též souvisí, a 

sice termíny: 

 

Cytopatický, který označuje látku obecně poškozující buňky 
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Cytotoxický, pro buňku jedovatý 

 

Antiseptický, působí proti sepsi. Antiseptické látky jsou určené k aplikaci na živé tkáně, 

hlavně na slizniční povrchy a kůži. Jsou ochranou před růstem mikroorganismů a jejich 

nežádoucím působením. Antiseptika jsou méně toxická a neměly by se používat k 

dekontaminaci neživých objektů (Juhaňák 2012). 

 

Přežívání a usmrcování mikrobů závisí na několika následujících faktorech: 

 

- Na intenzitě koncentrace dané látky 

- Na expoziční době, čím je delší, tím je usmrceno více mikrobů 

- Na výchozím množství mikrobů, čím je úroveň kontaminace vyšší, tím je 

potřebné déle exponovat 

- Na druhu mikroba, záleží na jeho rezistenci, do jaké míry je daný druh citlivý 

- Na prostředí, vliv p H, organických látek, hydrofobnosti, atd. 

- Na teplotě – čím vyšší teplota je, tím je antimikrobiální látka účinnější  

(Votava a kol., 2010) 

 

 

Tématem,  které antimikrobní prostředky působí proti bakteriím méně a které více, se 

více budu zabývat v již zmiňované části praktické. Nyní popíši pouze teoretické 

charakteristiky výše zmiňovaných skupin antibakteriálních prostředků. 

 

      4.1 Antibiotika 

 

Jako  antibiotika můžeme označit látky, které jsou produkovány organismy různých 

druhů, jako jsou bakterie, kvasinky, plísně a rostliny se schopností inhibice (tj. zástava  

růstu a množení jiných mikroorganismů organismy nebo adekvátní koncentrací 

antibiotika) (Hejzlar 1995). 

  

Na rozdíl od chemoterapeutik je tato skupina léčiv pouze  přírodního původu, primárně 

se jedná o produkty metabolismu nižších hub. Po definování struktury antibiotik se 
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farmaceutičtí chemici – syntetici věnovali obměňování molekul původních produktů. 

Výsledky byly mnohdy sloučeniny s výhodnějšími vlastnostmi než původní přírodní 

produkt. Rozdíl mezi chemoterapeutiky a antibiotiky  se tak postupně stírá (Prokeš 

2005).  

 

Podle původu můžeme antibiotika rozdělit na ta s původem přirozeným, jedná se hlavně 

o starší antibiotika, a na antibiotika, která jsou vyráběna synteticky či polosynteticky. 

Především antibiotika novější. Jako antibiotika tedy můžeme označit všechny látky s 

antimikrobním účinkem, uplatňujícím se systémově, ať už jsou syntetické nebo 

přirozené (Hejzlar 1995). 

Z hlediska účinků na mikroorganismy existují antibiotika různého typu. Pro použití jsou 

antibiotika vybírána podle mechanismu účinku, s čímž souvisí rezistence 

mikroorganismů - bakterií na tyto látky a to především rezistence zajištěná 

bakteriálními destruktivními enzymy. To hraje hlavní roli při použití antibiotik a jejich 

účinných látek v praxi. S tím souvisí tzv. spektrum účinku, které vyznačuje, v jaké šíři 

působí účinek jednotlivých antibiotik a tím jsou rozdělovány jednotlivé  druhy 

mikroorganismů, vůči nimž je daná látka přirozeně účinná. Rezistence znamená 

schopnost mikroorganismu odolávat účinku antibiotika ( Hejzlar 1995).  

Rezistentní, tedy odolné můžou být organismi, v našem případě bakterie, různým 

způsobem. Odolnost může být zajištěna na chromosomové úrovni, tzv. rezistence 

chromosomová, kódovaná příslušným genem či více geny v centrálnim bakteriálním 

chromosomu. Přirozená, tj.primární rezistence, spočívá v absenci bakteriálních  

struktur, potřebných pro účinek antimikrobní látky. Tím je omezena jejich vnímavost 

pro účinnou látku antibiotika. Přirozená rezistence charakterizuje celou populaci 

mikroorganismů. Oproti tomu sekundární rezistence vzniká u mikroorganismů na dané 

antibiotikum původně citlivých a není podstatné, jakým způsobem ke vzniku rezistence 

dolšlo. Dalším typem rezistence je extrachromosomální, neboli plazmidická. Je 

kódována genetickými částicemi v DNA, umístěné v plazmidu a replikující se nezávisle 

na replikaci centrálního chromozomu. Faktory, odolnost zajišťují tvoří pouze část 

plazmidu, nikoli plazmid celý. Jedná se o tzv. R - faktory, které determinují charakter 

rezistence. Při epidemiologických studií se velmi uplatňují metody spojené s 
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porovnáváním plasmidových profilů, které umožňují stanovit příbuznost jednotlivých 

klinických izolátů daného bakteriálního druhu (Julák 2006). 

Pokud je mikrooraganismus necitlivý současně  ke dvěma a více antibiotikům, která 

jsou si přitom chemicky blízce příbuzná, jde o rezistenci zkříženou. Necitlivost na více 

antibiotik současně, kdy na chemické příbuznosti antibiotik nezáleží, označujeme jako 

rezistenci sdruženou (Hejzlar 1995). 

 

Důležitým termínem, který se nám promítne do praktické části této práce je citlivost 

bakterií. Jde o vnímavost mikroorganismu k účinné látce konkrétního antibiotika nebo k 

několika antibiotikům. Rozlišujeme kvantitativní a kvalitativní.  

Jednotka účinnosti antibiotika se označuje množstvím antibiotikav gramech  na litr nebo 

kilogram prostředí. Množství vyjadřujeme také v milimolech. Zde nacházíme souvislost 

s pojmem MIC, což je množství antibiotika na objemovou jednotku , které zastavuje 

růst a množení mikroorganismu ( Hejzar 1995). Pro náš experimentální výzkum ve 

školním prostředí nám však postačí fakt, že bakterie jsou v různé míře účinnou látkou 

inhibovány, nebo disponují rezistencí. To nám umožní porovnávání inhibičních zón. 

Inhibiční zóna označuje plochu zábrany růstu bakterií na agarové půdě, která vzniká 

omezením růstu bakteriálních kolonií, okem dobře viditelných, a to díky účinku daného 

antibiotika difundujícího do agaru. Na agarovou plotnu se antibiotikum aplikuje v 

podobě malého papírového disku nasyceného množstvím určitého typu antibiotika. 

Inhibiční zónu hodnotíme u diskového difúzního testu kvalitativní povahy kdy 

pozorujeme průměr kruhové - inhibiční zóny (Hejzar 1996). (Viz kapitola Metody 

zjišťování inhibice růstu bakterií). 

 

 

 

       4.1.1 Mechanismy účinku antibiotik 

Jelikož jsou antibiotika díky své chemické povaze látky různorodé, jejich účinek v 

buňce není vždy stejný. Specifickým způsobem zasahují většinou do syntézy 

makromolekul dané buňky. Způsobů, kterými antibiotika uplatňují svou aktivitu a  

ovlivňují tak mikrobiální buňku,  je několik. A to zásah do syntézy buněčné stěny, 
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ovlivnění syntézy bílkovin, nukleových kyselin, alterace selektivní permeability 

buněčné membrány a inhibice metabolických drah (Bednář a kol., 1996). 

 

Antibiotika inhibující syntézu buněčné stěny mikroorganismu označujeme jako 

baktericidní. V závěrečné fázi syntézy buněčné stěny, jež se připravuje v cytoplazmě a  

cytoplazmatické membráně, působí enzymy zpevňující murein příčnými vazbami. Ty  

mají schopnost vázat penicilin a ostatní beta-laktamy. Označují se PBP - penicillin - 

binding - protein. Schopnnost vazby je dána podobností beta-laktamázového kruhu a D-

alanyl-D-alanyl-dipeptidu mureinu. Beta-laktam se váže na PBP, tím je inaktivuje a 

buňka nemá možnost se dělit a hyne (Bednář a kol., 1996). 

 

Inhibice proteosyntézy, tedy znemožnění syntézy bílkovin je dané předčasným 

uvolněním polypeptidu z ribozomu, které způsobuje např. puromycin. 

Erythromycin a další makrolidová antibiotika se váží na 23S Rrna 50S podjednotky a 

brání v syntéze iniciačního komplexu. Tetracyklin blokuje navázání nové aminoacyl-

tRNA na ribozom, chloramfenikol přenos nascentního peptidu na další aminoacyl-

tRNA.  

Glykosidová antibiotika se vážou na menší podjednotku ribozomu. Tím dochází k 

chybám v translaci. 

 

Inhibitory syntézy nukleových kyselin, antimikrobiální látky inhibují syntézu purinových 

i pyrimidinových nukleotidů, mohou zabránit templátové funkci DNA či interferovat s 

polymerasami, které se účastní replikace a transkripce DNA (Julák, 2006).  

Např. aktinomycin D se vmezeří mezi dvě patra DNA a znemožňuje tak proces 

replikace i transkripce. Nalidixová kyselina zase inhibuje gyrázu – enzym který vytváří 

superhelicitové pnutí v kruhové DNA. Tak se opět inhibuje transkripce i replikace 

(Bednář, M., Lékařská mikrobiologie) 

 

Cytoplazmatická membrána může být antibiotiky porušena díky své dezorganizaci, 

mohou se v ní utvářet tunely či otvory , čímž je narušena osmotická bariéra.  Za tyto 

destrukce je zodpovědný např. polymyxin. Jiná antibiotika, jako např. gramicidin 



29 
 

způsobuje průchodnost membrány i pro jiné kationty než K+ i pro protony, čímž 

odpřahuje respiraci od fosforylace na membránové úrovni. 

 

Při inhibici metabolismu bakterií se uplatňují bakteriostatické sulfonamidy, které 

inhibují přeměnu kyseliny para-aminobenzoové na kyselinu dihydrolistovou. Bakterie 

nedokáží využít preformovanou kyselinu listovou, jsou závislé na její syntéze z kyseliny 

para-aminobenzoové (Bednář a kol., 1996). 

 

       4.1.2 Přehled vybraných antibiotik 

 

Pro testování bakteriílní citlivosti a pro srovnání jednotlivých účinných látek bylo 

použito šest druhů antibiotik s různým účinkem: 

 

a) Penicilin G:  

Toto běžně používané antibiotikum bylo izolované v roce 1928 z Penicillium notatum a 

popsané v roce 1929 A. Flemingem. Do praktické léčby bylo zavedeno počátkem 

čtyřicátých let v Anglii a USA. Molekula penicilinu je tvořena fuzovaným laktamovým 

a thizolidinovým kruhem. 

Do spektra tohoto antibiotika spadají především grampozitivní bakterie a gramnegativní 

koky. Vysoké koncentrace mohou působit i na část gramnegativních tyčinek. Penicilin 

G je nejúčinnější lék působící na infekce vyvolané pyogenními streptokoky. Výborně 

účinkuje u pneumokokových pneumonií a bronchopneumonií. Může se také použít 

např. u mozkového absesu, dětské meningitidy a endokarditidy, či lymské boreliózy. 

Penicilin účinkuje tak, že zasahuje do biosyntézy peptidoglykanu buněčné stěny 

bakterie,vazbou a rušením funkce transpeptidáz a karboxypeptidáz. Cílové enzymy se 

značí jako PBP – 1 až PBP – 6 a mají různou subklasifikaci. Penicilin G se váže 

především na PBP – 1 a PBP – 3, ale pro bakteriální účinek jako takový je důležitá 

následná aktivace vlastních bakteriálních murein – hydroláz (Hejzlar 1995). 
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b) Erytromycin: 

      Antibiotikum izolované v roce 1952 z kultury Streptomyces erythreus. Patří mezi 

makrolidy. Erytromycin je bazický a s kyselinami tvoří soli. Erythromycin laktobionát 

je vlastně rozpustná sůl, která je vhodná pro aplikaci nitrožilní formou.  

Inhibuje jak grampozitivní spektrum makrolidů, tak i velké množství nejrůznějších 

gramnegativních bakterií, anaerobní bakterie inhibuje jen z části. V praktické části této 

práce se tedy díky zřetelným inhibičním zónám kolem disku napuštěným 

erytromycinem můžeme domnívat, které typy bakterií jsou na agarové plotně přítomny. 

Podle druhu bakterií a koncentraci antibiotik může toto antibiotikum působit buďto 

baktericidně nebo bakteriostaticky. Ve většině případů však působí bakteriostaticky, 

avšak na streptokoky skupin A, C, G, bordetely, gonokoky, kampylobaktery 

zodpovědné za onemocnění GIT, či na kmeny jako Legionella či Haemophilus ducreyi 

působí erytromycin baktericidně. 

Antibiotikum působí díky procesu translokace na 50S ribosomálních podjednotkách 

buňky bakterie způsobem, kdy dojde k blokádě druhé peptidové vazby na donorovém 

místě 50S ribosomu. Erytromycin zasahuje do počátečních procesů bakteriální 

proteosyntézy. Tak může docházet ke konkurenci o vazebná místa na ribozomech mezi 

erytromycinem a jinými makrolidy či linkosamidy nebo někdy i chloramfenikolem. 

Erytromycin dobře působí na beta-hemolytické streptokoky skupiny A, pneumokoky, 

Mycoplasma pneumoniae, Corynebacterium diptheriae a další skupinu bakterií. 

Rezistence vůči němu je řídká i po více jak 40 Letech používání. Naopak např. u 

hemofilů a stafilokoků je třeba počítak s vyšším výskytem reizstence. Při infekcích 

hemofilového typu není erytromycin příliš spolehlivý. Dobře působí na grampozitivní 

bakterie, gramnegativní bakterie mají mnoho kmenů úplně necitlivé. Rezistence vůči 

erytromycinu je způsobena jednak funkcí některých R-plazmidů, tato možnost je 

častější, anebo potom chromozomálně. Na podkladě genetické informace dojde k 

methylaci RNA složky 50S ribosomů. Ribosomy, které byly methylované nemohou 

vázat erythromycin a tak dochází k rezistenci. Jsou však možné i další mechanismi 

necitlivosti (Hejzlar 1995). 
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c) Tetracyklin: 

 Antibiotika tohoto typu můžeme zařadit do skupiny širokospektrých antimikrobiálních 

látek s bakteriostatickým účinkem. Zasahuje do tvorby bílkovin na ribosomální úrovni. 

Dobře účinkují na grampozitivní i na gramnegativní bakterie, spirochety, 

mykoplazmata, chlamidie , rickettsie i na některá protozoa. Necitlivé jsou všechny 

kmeny protea a Pseudomonas aeruginosa, rezistentní je i většina stafylokoků  

(Hynie 2001). 

Během zhruba čtyřiceti let prošlo jeho používání řadou změn. Antibiotikum vzniklo 

semisyntézou  jednak z chlortetracyklinu, ve výzkumných laboratořích patřící firmě 

Lederle a dále semisyntézou z oxytetracyklinu, díky vědeckým pracovníkům firmy 

Pfizer v roce 1953. Molekula tohoto antibiotika je tvořena čtyřčlenným 

hydronaftacenovým kruhovým systémem, který kromě aromatické části disponuje také 

možností různých substitucí na horní periferii. Pokud se podává dlouhodobě nebo ve 

vyšších dávkách, může působit na organismus lehce imunosupresivně. V dnešní době je 

Tetracyklin podáván ve speciálních indikacích. Při běžných infekčních onemocněních 

na základě dobré klinické diagnózy a antibiogramu, ve spolupráci s laboratoří klinické 

mikrobiologie (Hejzlar 1995). 

Tetracyklin má bakteriostatické účinky. Působí zástavou proteosyntézy bakterií. Účinná 

látka se dostane do buňky bakterie dependentním pochodem. V cytoplazmě se pak 

vážou na 30S ribosomální podjednotky v místě vazby aminoacyl – tRNA na komplex, 

který je tvořený ribozomem a mRNA. Taková vazba znemožní přístup nových 

aminokyselin do peptidového řetězce, který se nově vytváří. Tím je dočasně narušena 

proteosyntéza bílkovin bakteriální buňky.  Rezistence vůči tomuto antibiotiku je v 

buňce kódována z centrálního bakteriálního chromozomu nebo plazmidicky. 

Permeabilita buněčné stěny pro antibiotikum je snížená. Dále dochází ke změně 

konformace ribosomálních vazebných míst, blokádě antibiotika iontů vápníku a hořčíku 

(Hejzlar, 1995). 

 

d) Sulfonamidy 

Jsou to širokospektrá chemoterapeutika s bakteriostatickým účinkem. V praxi se běžně 

využívají při léčbě infekcí močových a dýchacích cest a některých dalších infekcí. 
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Jejich mechanizmus účinku spočívá ve vytěsňování kyseliny paraaminobenzeovou, 

sloužící jako důležitá složka pro tvorbu kyseliny listové, která je zodpovědná za růst 

buňky. V kombinaci sulfonamidů s Antimalarikem trimethoprim inhibuje přeměnu 

kyseliny dihydrolistové na kyselinu tetrahydrofolovou, která je nezbytnou složkou pro 

syntézu nukleových kyselin.  

Sulfonamidy se používají při infekcích močových a dýchacích cest, při toxoplazmóze, 

nokardióze, trachomu a dalších onemocnění. Vznikne-li rezistence na jeden sulfonamid, 

znamená to rezistenci i pro další látky této skupiny ( Hynie 2001). 

Sulfonamidy můžeme považovat za ,,vedlejší“ produkt při výzkumu barviv, který vedl v 

roce 1935  ředitel německé továrny IG Farbenindustrie dr. Domagk. S vývojem 

antibiotik však zájem o sulfonamidy prudce klesl, k jejich návratu došlo až v době 

zvyšujícího se počtu alergií a rezistencí na ostatní antibiotika (Prokeš a kol., 2005). 

 

e) Nitrofurantoin 

Patří do skupiny Nitrofuranových chemoterapeutik. Působí bakteriostaticky na 

Grampozitivní i Gramnegativní bakterie, ničí většinu patogenů způsobující infekci 

močových cest. Vliv nemají na Pseudomonas aeruginosa. Po perorálním podání dochází 

k jejich rychlému vstřebání, vylučován jsou pak močí, což je jediné místo, kde dosahují 

dostatečných antimikrobiálních koncentrací.  

Při defektu ledvin jsou antibiotika kontraindikovány. Působení těchto antibiotik 

znehodnocují chinolová chemoterapeutika. U mikroorganismů vzniká rezistence na tyto 

látky poměrně snadno. Není ale zkřížená s ostatními chemoterapeutiky pro léčbu infekcí 

močových cest (Hynie 2001). 

Podobné vlastnosti jako Nitrofurantoin má látka patřící také do skupiny nitrofuranových 

chemoterapeutik – Nifuratel, která se využívá mimo léčby onemocnění močového traktu 

také při postižení trichomonózou, k léčbě amébózy a giardiózy. Dalším podobným 

chemoterapeutikem je Nifuroxazid. Ze zažívacího traktu se téměř nevstřebává, a to ani 

po podáváních opakujících se vyšších dávek. Tím se liší od jiných nitrofuranů. Podle 

Hynie (2001) Interferuje se syntézou nukleových kyselin a energetickým metabolismem 

citlivých mikrobů a prostřednictvím intraluminálního kontaktu působí baktericidně  

 

např. na  
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 E. coli, Salmonella spp., včetně Salmonella paratyphi B, Shigella spp. a Campylobacter 

spp., Vibrio cholerae, stafylokoky a Giardia lamblia. Účinnost na  

Klebsiella spp., Citrobacter spp., Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis a 

Pseudomonas spp. je nízká nebo žádná. 

 

f) Polymyxin B 

Jde o antibiotikum skupiny polymyxinů. Izolovány byly z původního bacila Bacillus 

polymyxa v roce 1947. Polymyxiny se rozdělují do pěti skupin, které značí A – E. 

Polymyxin B je specifický tím, že patří mezi reparáty, u kterých se jejich aktivita měří v 

jednotkách účinnosti. 

Polymyxin se řadí do skupiny peptidových antibiotik a působí na většinu 

gramnegativních bakterií. Výjimkou jsou však rezistentní rody Proteus, Providencia,  

Morganella,  anaerobní Bacteroides fragilis a patogenní neisserie a brucely.  Neúčinný 

je na bakterie grampozitivní. Toto antibiotikum je nejúčinnější mezi 

protipseudomonádovými antibiotiky, disponuje ale značnou toxicitou. 

Tato látka působí baktericidně vůči gramnegativním bakteriím svým zásahem do funkce 

a celkové struktury cytoplazmatické membrány a zčásti i do buněčné stěny. Dojde k 

poškození osmotické bariéry cytoplazmatické membrány a tím dojde k úniku 

nitrobuněčných komponent. Molekula polymyxinu je schopna umožnit interakci s 

lipopolysacharidy a fosfolipidy buněčné stěny. Vytěsňujícími se divalentními kationty 

vápníku a hořčíku, z negativně nabitých fosfátových skupin lipidů membrány , dochází 

k narušení elektrostatické rovnováhy. 

Rezistence vůči polymyxinu je důsledkem existence kombinovaného poškození 

buněčné stěny a membrány dané bakterie. Polymyxinu mohou k přístupu k cílovým 

strukturám bránit glykokalyx a pouzderné substance (Hejzlar 1995). 

 

 

       4.1.3 Bakteriální rezistence 

Ne vždy jsou účinné látky schopny bakterie inhibovat nebo usmrtit. Řada bakterií se 

vůči těmto látkám obrnila rezistencí, neboli schopností nepodlehnout jejich ničivému 

účinku. Zda jsou bakterie vůči dané účinné látce rezistentní či nikoli, poznáváme v 

rámci testů na agaru podle inhibičních zón, které se kolem aplikované látky vytvářejí.  
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Podle Jedličkové (2009) bakteriální rezistencí rozumíme schopnost bakteriální populace 

přežít účinek inhibiční koncentrace příslušného antimikrobního preparátu, růst a množit 

se v přítomnosti antibiotik. Rezistence (R) je primární  (přirozená odolnost vůči 

mikroba k danému antibiotiku) a sekundární – získaná.  V takovém případě bývá příčina 

v dlouhodobé necílené terapii, jako špatná indikace antibiotik, zbytečné podávání 

antibiotik, nedostatečné dávky, nedodržování intervalu podání a dále pak nevhodná 

profylaxe. 

Rezistenci vůči antibiotikům vzrůstá díky jejich zbytečnému podávání v rámci humánní 

indikace, ale i používání ve veterinární medicíně nebo v zemědělství. Rezistence vzniká 

několika mechanismy. Mutací, díky bakteriofágům nebo přenosem 

extrachromozomálních genetických struktur se schopností samostatné replikace , tzv. R 

– plazmidů. K přenosu těchto struktur může docházet jak uvnitř jednoho bakteriálního 

druhu, tak i mezi druhy. Zajišťuje rezistenci i vůči několika antibiotik najednou. Dojde-

li k pomnožení těchto rezistencí disponujících bakterií, vznikají tak vhodné podmínky 

pro složitě zvládnutelné nozokomiální infekce. Bakterie mohou získat rezistenci kromě 

antibiotik také k běžně používaným desinfekčním prostředkům a těžkým kovům. 

Bakterie získá rezistenci díky  mikrobiálním genům pro vznik rezistence a selekčním 

tlakem látek s antimikrobiálním účinkem. Proces zvýšení rezistence se děje díky rychlé 

evoluci bakteriálního genu a zvýšenému selekčního tlaku z prostředí, aplikací 

nadměrného množství antibiotika a působením více druhů antibiotik. Následnou 

komplikací je proces šíření rezistence. 

 

       4.1.4 Mechanismy vzniku rezistence u bakterií 

• Inhibice antibiotik díky produkci bakteriálních enzymů. Patří sem: 

 

Beta-laktamázy, které zneškodňují účinnou látku obsaženou v daném antibiotiku. 

Rezistence je proti penicilinům a cefalosporinům. 

 

Metalobeta-laktamázy – způsobují rezistenci u karbapenů 
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Acetyltransferázy, adenyltransferázy, fosfotransferázy a nukleotidyltransferázy – 

rezistence u aminoglykosidů, chloramfenikolu 

• Změna permeability bakteriální stěny 

 

Rezistence zde vzniká zamezením průniku antibiotika do bakteriální buňky. Děje se tak 

díky alteraci permeability stěny bakterie, zevní cytoplazmatické membrány nebo 

snížením průniku antibiotika metabolicky aktivní cytoplazmatickou membránou poriny.  

Poriny (trimerní proteiny) – vznik rezistence snížením  exprese, nahrazení jiným typem 

a strukturálními změnami porinů (Jedličková 2009) 

 

• Změna struktury cílového místa pro antibiotika  

V tomto případě rezistence vzniká tak, že zaniká schopnost vazby antibiotika, a to 

několika způsoby, např. změnou genů, které kódují subjednotky DNA gyrázy či změnou 

alternativního cílového proteinu (topoizomeráza IV). Možná je i změna ribozomové 

bílkoviny, např. snížené vazby aminoglykosidů na 30S ribozomu. 

 

• Rezistence pomocí bakteriálního efluxu 

 Aktivní efluxový systém je u bakterií zodpovědný za zvýšené vylučování antibiotika          

z bakteriální buňky. Bakterie funguje jako protonová pumpa např. u tetracyklinů nebo  

erythromycinu, u Staphylococcus aureus či Pseudomonas. Pronikne-li antibiotikum do 

buňky  bakterie, dojde k vyředění koncentrace antibiotika a následně je antibiotikum 

bakterií vypuzeno. 

 

• Modifikace metabolismu bakterií 

Jako příklad zde může sloužit rezistence např. u sulfonamidů 

 

       4.2 Desinfekční prostředky 

Dalšími, bakteriostaticky či baktericidně působícími látkami, jsou mimo antibiotik také 

účinné látky desinfekčních prostředků. S některými se setkáváme běžně v rámci 

každodenní hygieny, jiné jsou používány zřídka nebo je jejich používání omezené jen 

na specializovaná pracoviště apod. Dezinfekční prostředky, kterými se budeme zabývat, 

spadají do skupiny dezinfekcí chemických 
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Desinfekce 

Desinfekce nám zajistí odstranění původců infekcí. Jde o soubor opatření s cílem 

zamezit infekčnímu agens setkání s vnímavým jedincem. To lze uskutečnit 

odstraněním, zničením či potlačením mikrobiální schopnosti množit se. K desinfekci se 

využívají jak fyzikální postupy, tak chemické látky, které jsou tedy předmětem této 

práce. Využívání těchto látek se nazývá desinficiencie a původci infekcí se díky nim 

zbavují možnosti vyvolat infekční onemocnění.  

Předmět, který je desinfikovaný, může obsahovat životaschopné, ale nepatogenní 

mikroorganismy. Některé podmínky umožňují desinfekci dosažení i sterility předmětu, 

který byl desinfikován. Desinfekci jako takové většinou předchází mechanické čištění. 

Taková očista slouží nejen ke snížení výchozího množství mikrobů, ale také k 

odstranění organických látek, které jsou pro mikroby ochranou (Votava a kol., 2010). 

 

Podle Zahradnického a kol. (1996) desinfekcí rozumíme ničení choroboplodných 

zárodků. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů boje s nákazami. V laboratorní praxi 

desinfikujeme např. zbytky infekčního materiálu, nepotřebné kultury mikroorganismů, 

pracovní stoly a podlahy po skončení práce, laboratorní prádlo a ochranné oděvy. 

Desinfekčních prostředků užíváme i k dezinfekci rukou po práci. 

 

 

       4.2.1 Chemická desinfekce 

Do chemických přípravků spadají různé chemické látky, které jsou schopny usmrcovat 

mikroorganismy. Chemický desinfekční prostředek musí být co nejvíce účinný a měl by 

co nejrychleji působit na vegetativní formy mikrobů, spory a měl by působit i na 

acidorezistentní mikroby. Jeho silná účinnost však nesmí být spojena s větší škodlivostí 

vůči vyšším organismům. Splnění těchto podmínek se v rámci různých typů přípravků 

liší. Nejvhodnější jsou prostředky s  účinnou koncentrací nejdále od koncentrace, která 

je pro vyšší organizmy toxická. Desinfekční prostředek by měl být cenově dostupný, 

snadno použitelný a trvanlivý. Působení chemických dezinfekčních prostředků bývá 

ovlivněn p H okolního prostředí,  desinfikovaným materiálem, ale také přítomností 

bílkovin a teplotou, při které je dezinfekce prováděna. 
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Ke srovnání účinnosti prostředků tohoto typu se určuje fenolový koeficient jednotlivých 

přípravků. Fenolová koeficient, označovaný FK, zhruba udává, kolikrát je daný 

desinfekční preparát účinnější, než fenol, a to za stejných zevních podmínek. Fenolový 

koeficient byl zvolen jako základ tohoto určování (Zahradnický a kol., 1966). 

 

       4.2.2 Rezistence vůči desinfekčním prostředkům 

Mikroby jsou schopny vybavit se rezistencí, pokud se jeden typ desinfekčního 

prostředku používá dlouhodobě. Proto je nutné účinnost desinfekce pravidelně 

kontrolovat s zhruba každé dva měsíce nahradit dosud používaný prostředek za jiný, z 

odlišné skupiny. 

 

Citlivost mikrobů různého druhu 

Podobně jako je tomu u antibiotik, i každý desinfekční prostředek má dané spektrum 

účinku a podle druhu mikrobů na ně působí v různé míře. Je tedy důležité vědět, zda 

daný desinfekční prostředek účinkuje kromě vegetativních forem bakterií i na spory a 

další mikroorganismy. 

Vegetativní formy běžně se vyskytujících bakterií jsou citlivé, gramnegativní bakterie 

jsou velmi odolné vůči látkám povrchově aktivním. Alkoholům, těžkým kovům, 

organickým kyselinám a alkáliím podléhají. Odolnější jsou zejména enterokoky a 

stafylokoky, patřící mezi bakterie grampozitivní. 

Bakteriální spory jsou vůči desinfekci velmi rezistentní. K jejich zahubení je nutné 

použít alkylační činidla, alkálie a silné kyseliny. Ve vyšší koncentraci a po delším 

časovém úseku působí na spory dobře také halogeny a oxidační činidla (Votava a kol., 

2010). 

 

      4.2.3 Látky povrchově aktivní (detergenty) 

 

Tyto látky jsou jako dezinfekční prostředky v praxi velmi často využívané. Působí na 

mikroorganismy především schopností poškodit strukturu a funkci jejich membrán. 

Jsou buďto neiontové, s nejnižší účinností a aniontové. Mezi aniontové látky patří 

dodecysulfát, ale také soli mastných kyselin, tedy běžně používaná mýdla, o jejichž 

účinnosti se přesvědčíme v praktické části práce. 
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Nejúčinnějšími látkami jsou však látky kationtové (účinný kationt), kam patří tzv. 

kvartérní sločeniny obsahující tři krátké a jeden dlouhý alkylový řetězec (Bednář a kol., 

1996). 

 

Ajatin: Jedná se o účinný dezinfekční prostředek, která též patří mezi látky povrchově 

aktivní, tedy detergentní. Jeho použití je možné díky mýdlovému roztoku, jedovatost je 

nízká, mývá příjemnou vůni a disponuje netečností vůči kovům a gumě. Jeho nevýhoda 

spočívá v nízké účinnosti ke sporám a původci tuberkulózy.  

K hygieně rukou a kůže se používá asi 5% roztoku, který by měl působit alespoň pět 

minut, vyžadujeme-li spolehlivý desinfekční účinek. Pokud zvýšíme jeho koncentraci 

na 10%, může ruce omývat pouze tři minuty. 

Působení účinné látky ajatinu spočívá v narušování bakteriálních membrán a struktur, 

inhibují bakteriální metabolismus a způsobují denaturaci bílkovin a enzymů. Při použití 

vytváří tyto látky na pokožce tenkou vrstvu, tzv. film, jehož zevní část je zřetelně 

baktericidní (Zahradnický a kol., 1966). 

 

V laboratoři jsem se zabývala mýdly různého typu, pro srovnání jejich účinnosti, 

protože mýdlo je prostředek každodenní hygieny a všichni se s ním dostáváme do 

kontaktu. Je to výrobek, který je snadno dostupný, proto může být kromě očisty použit i 

ve školní laboratoři při praktikách za výše zmíněnými účely. Existuje však řada dalších, 

baktericidních látek, které však v běžné praxi už tak časté nejsou. Přestože s nimi 

nemám výraznou praktickou zkušenost a myslím, že ani studenti při běžných školních 

praktikách s nimi do styku nepřijdou, nebude snad od věci, když se několika takových 

látkách zmíním: 

 

Fenol a jeho příbuzné látky:  Fenol denaturuje proteiny a ničí enzymy. Je toxický a v 

koncentraci     1 – 2% má baktericidní a fungicidní účinky. V případě větší koncentrace 

leptá sliznice a kůži. 

Darivátem fenolu jsou mýdlové roztoky kresolů, které jsou účinnější než fenol samotný. 

Používají se k hrubé desinfekci předmětů a jejich toxické účinky jsou srovnatelné s 

toxicitou fenolu. Chlorhexidin je antiseptikum s vysokou účinností, působící proti 

grampozitivním i gramnegativním bakteriím. V praxi se používá k hygieně kůže včetně 
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rukou, k desinfekci podlah, chirurgického náčiní a sanitárních zařízení. Dle typu 

dezinfekce se používá 0,05 – 0,5% koncentrace. Chlorhexidin může působit 

přecitlivělost, nebezpečný je v kontaktu se sliznicemi či okem (Hynie 2001).  

 

Formaldehyd: Jde o plynnou látku, která se ve vodě rozpouští na 40% roztok formalin, 

neboli formol. Je schopen zničit jak vegetativní formy bakterií, tak i jejich spory, 

mykobakterie, i řadu plísní a virů. K hrubé desinfekci je používán ve 2 – 20% 

koncentraci, v uzavřených nádobách a ve směsi s vodní párou při teplotě 60 – 80 C je 

využíván ke sterilizaci choulostivých předmětů a nástrojů. Nevýhodou formaldehydu je 

však silný zápach, toxicita a jeho korozivní účinky (Julák 2006).  

 

Alkoholy: Mají desinfekční účinek poměrně malý. Některé mikroby jsou v něm schopny 

přežívat i několik dní (Zahradnický a kol., 1996). Alkoholy působí denaturaci bílkovin a 

hydrataci. Na spóry a většinu virů jsou neúčinné. Účinnost alkoholů se zvyšuje s délkou 

řetězce. V praxi se běžně používá ethanol a izomery propanolu. Pokud je ethanol 

koncentrovaný, mikroby konzervuje a v kokcentraci kolem 70% má na bakterie dobrý 

vliv. Isopropanol a n-propanol je účinný jak na bakterie, tak na některé viry. Jsou 

součástí – rozpouštědlem prostředků používaných předně k desinfekci rukou, díky 

tomu, že zesilují působení aldehydů, kyselin a oxidačních činidel. Účinek kvarterních 

sloučenin však znehodnocují.  

K desinfekci vzduchu v uzavřených prostorách se používá triethylenglykol ve formě 

par. K dekontaminaci a konzervaci virů slouží glycerol, baktericidní v koncentraci 

kolem 50% (Julák 2006). 

 

Kyseliny: Koncentrované silné kyseliny mají velmi dobrý účinek na mikroby, 

nevýhodou však je, že jsou značně leptavé a korodující.  

Anorganické kyseliny HCl, HNO3 a H2SO4 při koncentraci kolem 2% účinně působí 

jak na bakterie samotné, tak na jejich spory, které ničí díky procesu koagulace jejich 

bílkovin. Praktické využití těchto kyselin je omezené díky svému destruktivnímu 

působení na desinfikované předměty (Julák 2006). Výjimkou jsou předměty se skla či 

porcelánu.  
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Několikaprocentní roztoky kyseliny sírové nebo solné se využívaly k likvidování spor 

původce anthraxu. Viry jsou schopné zničit i zředěnější roztoky uvedených kyselin. 

Kyselina chromsírová se se používá na čištění a sterilizaci laboratorního skla. 

Kyselina boritá bývá obsažena v očních kapkách, zásypech a mastích. Její účinek je 

slabý, proto je třeba její 3% roztok známý jako borová voda po přípravě sterilizovat. 

Organické kyseliny jsou využívané jako konzervační činidla v potravinářském 

průmyslu. Dobře působí na plísně. Je to např. kyselina mléčná, benzoová a octová 

(Votava a kol., 2010). 

 

Oxidační činidla: Většina těchto látek působí proti mikrobům velmi dobře. Jejich 

účinek je univerzální – působí, ve větším množství, i na spory a na neobalené viry. 

Dobře odstraňují zápach. Nevýhoda oxidačních činidel je horší účinek v přítomnosti 

bílkovin. Je nutné je používat čerstvé a v dostatečném objemu. 

Do této skupiny řadíme ozon, kterým se dezinfikuje pitná voda i voda v bazénech. Má 

velkou účinnost i za nižších teplot, ale pouze v neznečištěném prostředí. Další 

významnou látkou této skupiny je peroxid vodíku. Jako 3% roztok slouží jako 

antiseptikum, použít se může i na sliznice. Za přítomnosti organických látek se však 

snadno rozkládá na molekulární kyslík a vodu, a tak ztrácí svou účinnost. K desinfekci 

předmětů se příliš nedoporučuje.  

 

       4.2.4 Hodnocení dezinfekce 

 

Ke kontrole dezinfekce patří chemické a mikrobiologické metody. Ke stanovení druhu 

aktivních látek a jejich obsahu v desinfekčních roztocích jsou určeny kvantitativní a 

kvalitativní chemické postupy. Abychom mohly zjistit účinnost desinfekčního 

prostředku a také kontrolovat mikrobiální kontaminaci desinfikovaných předmětů a 

povrchů, využijeme postupů mikrobiologických. Chceme-li zjistit účinnost přípravku, 

necháme testovaný roztok předepsaným způsobem působit na testovací 

mikroorganismy. V případě kontroly mikrobiální kontaminace kultivujeme stěry či 

otisky z testovaných ploch. 
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Kontrola účinnosti desinfekčního prostředku 

Takový postup se označuje jako suspenzní nebo nosičová metoda. K testovanému 

vzorku (koncentrovanému či ředěnému podle návodu výrobce) se přidá zkušební 

suspenze zvolených testovacích mikroorganismů v roztoku interferujících látek. Po 

uplynutí času, který je normou stanoven a následné neutralizaci se roztok vyočkuje. 

Přípravek musí prokázat snížení počtu životaschopných mikroorganismů o 3, 4 nebo 

více řádů, podle deklarované účinnosti (baktericidní, sporicidní, atd.) 

 

Kontrola přítomnosti mikrobů již desinfikovaných předmětů 

Při této činnosti je zjišťováno, zda byly mikroby na povrchu desinfikovaných předmětů 

usmrceny. Sterilním tamponem se udělá stěr z plochy např. o velikosti 10x10 cm.  

Poté se tampon vytřepe do kultivačního média, nejlépe takového, které inaktivuje 

případné zbytky desinfekčních látek. Následně je kvantitativní metodou je provedeno 

vyšetření otisku z plochy na pevném kultivačním médiu ve speciální misce a spočítání 

narostlých kolonií (Votava a kol., 2010). 

 

       4.3 Zubní pasty a ústní vody 

 

Hygienu dutiny ústní jako takovou bychom rozhodně neměli podceňovat. Kromě 

správného zacházení se zubním kartáčkem nám zubnímu kazu pomáhají předcházet 

zubní pasty a podobné přípravky, obsahující řadu účinných, antibakteriálních  látek . 

 

Klinické a experimentální studie demonstrovaly, že vznik zubního kazu i záněty 

parodontu jsou zapříčiněny přítomností zubního plaku, jehož hlavní součástí jsou 

mikroorganismy. Vznik kazu způsobují grampozitivní streptokoky, jejichž produktem 

jsou organické kyseliny, které snižují p H plaku na hodnoty 5,5 – 3,5. Díky tomu je 

zubní sklovina demineralizována , což vede ke vzniku kazu. Čím déle trvá styk kyselin 

s povrchem zubu, tím je demineralizace výraznější. Streptokoky zkvašují cukry, které se 

přeměňují na organické kyseliny. 

Záněty parodontu způsobují gramnegativní anaerobní bakterie, které produkují řadu 

enzymů a toxických látek, jako např. indol, čpavek nebo skatol, které poškozují povrch 
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zubu a mimo to jsou zodpovědné také za zápach z úst 

(http://www.solen.cz/pdfs/med/2011/05/10.pdf) 

 

       4.3.1 Zubní pasty 

 

Zubní pasta napomáhá mechanickému odstraňování biofilmu, který se přirozeně na 

zubech vytváří. Dále také urychluje proces čištění zubů, má osvěžující účinky a leští 

sklovinu. Její účinné látky usnadňují mechanické zbavování bakteriálního povlaku ze 

zubů, pigmentů a zbytky jídel. Součástí zubních past jsou složky jednak základní a 

jednak účinné, podle kterých je doporučováno jejich použití. 

 

Základní složky zubních past 

 Detergenty – čistící prostředky představují  0,5 – 2% zubní pasty. Patří sem 

např. laurysulfát sodný, laurysulfoacetát sodný nebo dioktylsulfosukcinát sodný. 

 

 Abraziva – 10 – 50% zastoupení, jsou to látky jako oxid křemičitý, oxid hlinitý, 

uhličitan vápenatý, bentonit, či fosforečnan vápenatý. 

 

 Změkčovadla – tvoří 15 – 70% pasty, patří sem glycerol, sorbitol, xylitol, 

propylénglykol, apod. 

 

 Sladidla – 0,8 – 50%, opět xylitol nebo sorbitol 

 

 Plniva – zahušťovací látky – 0,4 – 2%, např. silika, karbopol, křemičitan 

hlinitosodný, alginát sodný 

 Konzervační látky – parabeny, benzoát sodný 

 

 Voda – 0 – 50% 

 

 Barviva 
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 Aromatické látky ovlivňující chuť, 0,8 – 1,5% 

 

Účinné složky v zubní pastě 

 Látky proti prevenci zubního kazu – fluoridy, sloučeniny vápníku 

 

 Desenzibilizační látky – šťavelan draselný, dusičnan draselný 

 

 Pyrofosfáty - látky omezující tvorbu zubního kamene  

 

 Protizánětlivé látky – antiseptika, adstringencia 

 

 Vitaminy 

 

 Bělící přísady – peroxidy, oxid titaničitý, citroxain 

 

 Enzymy, které zvyšují antibakteriální vlastnosti sliny – např. lysozym 

 

 

(doc. MUDr. Lenka Roubalíkková, Ph.D., Stomatologická klinika LF Masarykovy 

uneverzity v Brně ,elektronický zdroj Med.Pro Praxi 2007. www.solen.cz) 

 

Fluoridy 

Ze stomatologického hlediska můžeme fluoridy zařadit mezi fakultativní složky zubních 

past, tzn. Složky, které by měly zvýšit odolnost tvrdých zubních tkání vůči kazu a 

působit proti zubnímu plaku. Nejlépe zvyšují odolnost proti zubnímu kazu. Mají 

bakteriostatický účinek a ve vysoké koncentraci i baktericidní. Pasty pro dospělé by 

měly mít větší množství fluoru, než zubní pasty určené pro děti. Nejvyšší procento 

sloučenin fluoru tvoří pasty terapeutické, které jsou doporučovány po omezenou dobu 

mládeži a dospělým s vysokou kazivostí zubů (Bencko a kol., 2006). 

 

Fluor je alternativou hydroxylové skupiny, která je součástí apatitu zubů.  

http://www.solen.cz/
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Tvorbě zubního kazu nelze stoprocentně zabránit, díky fluoru však  lze jejich vznik 

eliminovat. Lidé, kteří přijímali velké množství fluoridů, měli zuby sice se skvrnami, 

ale málokdy s kazy. Právě to bylo motivem pro testování vlivu fluoridů na četnost 

zubního kazu. Výsledkem bylo zjištění, že pravidelný příjem 1 mg této látky v 1 litru 

vody od narození do konce dentice , vede k  výraznému snížení kazivosti zubů 

 (Lüllmann a kol., 2004). 

 

       4.3.2 Ústní vody 

 

Ústní vody obsahují řadu látek fluoridových, antimikrobiálních, dále látky 

adstringentní, kosmetické a deodorační (Bencko a kol.,  2006). 

Ústní vody působí na zubní plak, který má však mimořádné vlastnosti. Jedná se o 

konglomerát grampozitivních a gramnegativních bakterií,vytvářející symbiotický útvar. 

Mezi jednotlivými mikroby je velmi úzká vazba a navzájem se vyživují. Tímto 

způsobem, jako celek získávají vysokou rezistenci vůči antibiotikům a desinfekčním 

látkám obsažených v ústních vodách. Vyžadujeme-li tedy od těchto prostředků ústní 

hygieny účinnost, je nutné zubní plak nejprve mechanicky rozrušit. Teprve pak nabývají 

ústní vody účinnosti. Je-li plak rozrušen, ztrácí svou odolnost vůči dezinfekčním 

roztokům. K rozrušení dojde při použití zubního kartáčku. Mikroby jsou pak rozptýlené 

volně ve slině a díky tomu snadno podlehnou účinku desinfekční látky ústní vody.  

Použití ústní vody je tedy efektivní pouze tehdy, předchází-li mu vyčištění chrupu 

zubním kartáčkem (http://www.solen.cz/pdfs/med/2011/05/10.pdf). 
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5 Praktická část 

Cílem praktické části této práce bude ověřit míru působení účinných látek v 

antibiotikách, desinfekčních prostředcích a přípravcích ústní hygieny. Trojice těchto 

zmiňovaných látek se od sebe sice zásadním způsobem liší, avšak jejich používání 

spočívá v jednom a tom samém principu. Důsledkem všech je likvidace nežádoucích 

bakterií. Tyto prostředky působí jednak bakteriostaticky, přičemž je inhibováno 

množení bakterií, a jednak baktericidně, kdy dochází k usmrcení bakterie. Obě varianty 

omezení bakterií nám antibiotika, desinfekce i zubní pasty a ústní vody zabezpečí. 

 

Přestože v této práci se bude jednat spíše o „bakteriálním diagnostikování“ na ne zcela 

vědecké půdě, ale v prostředí laboratoře školní, pro které je metodika v následujících 

kapitolách určena, je i zde třeba dbát na přesnost postupů při přípravě agaru a práci s 

bakteriemi. Nebudeme sice znát konkrétní druhy testovaných bakterií, ale jelikož 

budeme sledovat jejich růst a rezistenční schopnosti, bude tomu kultivace, očkování a 

přeočkovávání na agarových plotnách předcházet. 

 

Ve školní laboratoři na fakultě proběhlo praktické  vytipování metod vhodných pro 

školní prostředí, které lze následně uplatnit například při biologických praktikách na 

středních školách. Výzkum probíhal s  v několika etapách v určitém: 

1. Testování citlivosti bakterií na antibiotika zahrnovalo: 

-    Kontaminaci agaru 

            -    Kultivaci bakterií 

            -    Přeočkování bakterií 

            -    Získání čisté kultury  

            -    Položení antibiotických disků 

            -    Vyhodnocení 

 

2. Testování citlivosti bakterií na prostředky ústní hygieny: 

- Kontaminace agaru 

- Aplikace past a ústních vod 

- Vyhodnocení 
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3. Testování citlivosti bakterií k dezinfekčním prostředkům: 

- Kontaminace agaru 

- Aplikace dezinfekčních prostředků 

- Vyhodnocení 

 

Průběh práce není  v absolutně sterilním prostředí a k výzkumu budou použit materiál, 

který bude pro takové podmínky snadno dostupný.  

 

       5.1 Vyšetření citlivosti bakterií  na ATB použitím diskové metody 

Prvním krokem bylo infikování klasického agaru bakteriemi z různých stěrů 

 

Pomůcky: Petriho misky s agarem – agarové plotny, vatové tyčinky 

 

Pracovní postup: Potřebujeme 10 agarových ploten, které jednotlivě budeme infikovat 

mikroorganismy ze  stěrů okolního prostředí. Tuto sérii agarových ploten označíme jako 

1. sérii. Je důležité si takto popsat každou s agarových ploten. Druhé číslo na Petriho 

misce, za lomítkem za „první“ sérií, bude očíslovávat konkrétní plotnu s daným stěrem. 

Já jsem své agarové plotny infikovala takto: 

 

1/1 – otisk prstu na agar 

1/2 – na agar jsem položila vlas 

1/3 – provedla jsem stěr z úst vatovou tyčinkou a potřela agar 

1/4 – pár kapek vody z akvária 

1/5 – vzduch – s agarovou plotnou se několikrát „zamává“ v prostoru. Cílem je, aby se   

agar infikoval mikroorganismy volně se vznášejícími ve vzduchu. 

1/6 – stěr z podlahy 

1/7 – bílý jogurt 

1/8 – stěr kliky na WC 

1/9 – stěr z kaktusu 

1/10 – stěr z ocasu laboratorního potkana 
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Tímto způsobem lze tedy agarovou plotnu infikovat, abychom v dalších krocích mohli 

dále pracovat s bakteriálními koloniemi, které se na agaru budou po určitou dobu 

množit. Stěry či otisky je možné dělat z čehokoli, co kolem sebe vidíme. Atraktivní pro 

studenty budou zejména  otisky vlastních prstů, vlasy, kýchnutí na plotnu, stěry z dutiny 

ústní  a další záležitosti vlastního těla, kdy pak při dalších praktikách mohou vlastní 

bakteriální kolonie a jednotlivé bakterie pocházející z vlastního organismu pozorovat 

pod mikroskopem. 

 

Všechny infikované a dobře označené agarové plotny uložíme a necháme po dobu 

jednoho týdne při pokojové teplotě.  

Po týdnu, kdy předpokládáme namnožení bakterií  a zřetelný hojný porost agaru 

bakteriálními koloniemi, můžeme s materiálem dále pracovat. 

 

Výsledky: Po jednom uplynulém týdnu je téměř každá agarová plotna pokryta nejen 

bakteriálními koloniemi rozmanitého tvaru i barvy, ale i různými druhy plísní a 

kvasinek. My se zaměřujeme pouze na kolonie bakteriální. Pouze jedna plotna zůstala 

prázdná,  a to agarová plotna 1/5 - infikovaná vzduchem. K nárůstu mikroorganismů 

může dojít po delší době. Pro studenty ve školním prostředí budou vhodnější k infikaci 

výše zmíněné otisky a stěry. Ovšem k porovnání by bylo dobré zkusit i tento typ . 

Zjímavé je pozorovat, které stěry byly na bakterie nejbohatší a uvědomit si proč tomu 

tak je. Například po stěru z potkaního ocasu  příliš bakterií nevyrostlo. To znamená, že 

bakterie, které se na zvířeti nacházejí vyžadují ke své existenci teplotu těla. Při nižší, 

pokojové teplotě hynou. Vzhledem k různorodosti předchozích stěrů a různým typům 

mikroorganismů můžeme pozorovat na agaru zajímavosti např. v podobě do agaru 

difundující zelené látky bakterie z akvária, atd. 

 

Přeočkování agaru 

Pomůcky: Agarové plotny s čistým agarem, naočkované plotny s bakteriemi z 

předchozího týdne, klička, kahan 

 

 Cílem je nyní vypěstovat na nových agarových plotnách čistou kulturu bakterií, 

vzhledem k tomu, že na jedné plotně je většinou několik druhů bakterií. 
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Pracovní postup: Nové, čisté agarové plotny si označíme čísly stejně jako u první 

kontaminace. Nyní máme ale druhou sérii, proto budou Petriho misky označeny 2/1  - 

2/10. Čistou agarovou plotnu si rozdělíme na dva – tři díly. A to buďto pomyslně, nebo 

Petriho misku označíme zespodu fixem a popíšeme čísly. Kličku desinfikujeme  nad 

plamenem a necháme pár vteřin vychladnout, případně vychladíme kontaktem s čistým 

agarem, abychom zkoumané bakterie vysokou teplotou nezničili. Poté kličkou 

nabereme malé množství daného druhu bakterie a přeneseme na vyznačený díl na nové 

agarové plotně. Každý díl agarové plotny bude tedy obsahovat jeden druh bakterií. 

Dobré je mít na jedné plotně (v rámci dílů) bakteriální kolonie rozdílných barev, např. 

má plotna označená 2/1 (otisk prstu) obsahuje 3 bakteriální kolonie, a to bílou, žlutou a 

oranžovou. 

 

Po každé přeočkované bakteriální kolonii nesmíme zapomenout kličku sterilizovat nad 

plamenem, abychom si nepřeočkovali na plotnu i bakterie, které na dané části agaru 

nechceme. 

 

Přeočkované agarové plotny, opět dobře označené necháme uložené jeden týden při 

pokojové teplotě. 

 

Výsledky: Na agaru vyrostly čisté bakteriální kultury. Agarová plotna je rozdělená na tři 

části. Každá část agarové plotny disponuje jedním druhem bakterie určité barvy, 

s kterými dále budeme pracovat. 

 

Položení antibiotických disků 

Po týdnu máme každou agarovou plotnu druhé série s čistými kulturami bakterií. A po 

14 dnech se na plotně z první série 1/5 (vzduch) objevila plíseň zvláštního vzhledu (viz 

přílohy). 

Dále budeme pracovat s bakteriálními koloniemi druhé série.  

Cílem je zjistit účinnost šesti typů antibiotik. 

 

Pomůcky: HM – Hinton - Müller agar, destilovaná voda, pipeta, klička, hokejka, 

zkumavky, ATB disky s dávkovačem 
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Pracovní postup: Je potřeba 6 ploten s HM agarem, tzn. 3. série. Petriho misky 

označíme  

3/1 – 3/6. Nad plamenem si sterilizujeme zkumavku. Zkumavky si očíslujeme čísly od 1 

– 6. Pipetou nabereme 1,5 ml destilované vody a naplníme jí zkumavku. Kličkou 

nabereme daný druh bakteriální kolonie a to rozmícháme ve zkumavce s vodou. Já jsem 

ke zhotovení suspenze použila tři druhy bakterií z otisku prstu, a to žluté, bílé a 

oranžově zbarvené. Dále bakteriální kolonii ze stěru z dutiny ústní a dva druhy bakterie 

původem z potkana – oranžové a bílé. 

Máme tak šest zkumavek se suspenzí bakterií, v každé zkumavce jiný druh. 

Poté na agarovou plotnu obsah zkumavky vylejeme a rozetřeme hokejkou po celém 

povrchu. Necháme zaschnout. K urychlení zasychání můžeme agarové plotny dát do 

blízkosti plamene. Pozor však na extrémní blízkost, bakterie se můžou vysokou teplotou 

zničit! 

Po zaschnutí pokládáme na agar šest disků napuštěné antibiotiky: Sulfoamid, 

Tetracyklin, Nitrofurantion, Polymixin, Erytromycin a Penicilin. Snažíme se aplikovat 

antibiotické  disky do kruhu.  

Agarové plotny s antibiotiky opět uložíme do tmavého a chladného prostředí. 

 

Výsledky: Účinné látky antibiotik začaly působit již 24 hodin po aplikaci, proto bylo 

nutné přemístit agarové plotny z pokojové teploty do chladu. Tím se zpomalil růst 

bakterií i proces inhibičních účinků antibiotik a tím bylo umožněno hodnocení stavu 

agarových ploten  po jednom týdnu. 

 

Na agaru kolem antibiotických disků jsou patrny inhibiční zóny. Podle typu ATB 

různého rozsahu i struktury. Pozorovat lze tři typy inhibičních zón, a to s pravidelnou 

linií kolem PB, s nepřesným okrajem například u Nitrofurantionu a s nepatrným 

okrajem většinou u dalších typů ATB. Dalším vypozorovaným faktem je nejvyšší 

účinnost ATB u bakterií z otisku prstu a z ocasu potkana. To znamená, že bakterie 

povrchu těla (kožní) jsou vůči většině ATB nejméně rezistentní. Oproti tomu bakterie z 

dutiny ústní byly antibiotiky téměř nezahubeny. 
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Těmito pokusy mohou tedy studenti pozorovat a porovnávat, které antibiotikum bylo 

nejúčinnější, bakterie kterého původu byla nevíce rezistentní a naopak, za jak dlouho 

začne účinná látka difundovat do agaru a působit na bakterii… 

 

       5.2 Desinfekční a hygienické prostředky 

Cílem je otestování působení účinných látek desinfekčních a hygienických prostředků 

na bakteriální kolonie.  

 

Pomůcky: Čisté bakteriální kultury, nový HM agar (10 Petriho misek které označíme 

jako 5. sérii), hokejka, klička, vatové tyčinky, destilovaná voda, zkumavky, plamen, 

pinzeta, brčko,  

antibakteriální gel, dětský antibakteriální gel, sprchový gel, mýdlo na ruce, Savo, 

přípravek  na čištění oken. 

 

Pracovní postup: Nejprve je nutné udělat si suspenze z čistých kultur (viz výše). 

Nesmíme zapomenout na desinfikování zkumavek i kádinky nad plamenem. 

Každou suspenzi vylijeme na agar a necháme pár minut vsáknout a zaschnout, případně 

zbytek vody z plotny slijeme. Brčkem, které předtím také mírně necháme projít 

plamenem, vytvoříme do agaru důlek, do kterého aplikujeme daný desinfekční 

prostředek. Z minulého pokusu jsme se přesvědčili, že tímto způsobem je možné 

aplikaci efektivně provádět, proto ji využijeme i tentokrát. Na agaru můžeme vytvořit 3 

vyhloubeniny, každou s jiným typem desinfekce. Má práce vypadá následovně: 

 

5/1 agarová plotna s bílou bakterií z otisku prstu – aplikován antibakteriální gel, dětský 

ant. gel, Savo. 

5/2 žluté bakterie z prstu – ant. gel, Draft na okna, mýdlo na ruce 

5/3 oranžové bakterie z prstu – ant. gel, dětský ant. gel, Savo 

5/4 bakterie z akvária – Draft, sprchový gel, ant. gel 

5/5 žluté bakterie ze stěru z kliky u WC – antibakteriální gel, antibakteriální gel dětský,  

mýdlo na ruce 
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5/6 béžové bakterie z kliky u WC  -  antibakteriální gel, antibakteriální gel dětský,  

mýdlo na ruce            

             

5/7 bílé  bakterie z kliky u WC -     antibakteriální gel, antibakteriální gel dětský,  mýdlo 

na ruce      

                      

5/8 béžové bakterie ze stěru z ocasu potkana – antibakteriální gel, Savo, mýdlo na ruce 

5/9 oranžové bakterie z kaktusu – antibakteriální gel, mýdlo na ruce, sprchový gel 

 

Záměrně jsem vybrala kombinaci bakterií z daných stěrů a běžných desinfekčních a 

hygienických prostředků běžně používaných. Pokud bude pokus úspěšný, budeme moci 

zhodnotit, jaký výrobek je nejvhodnější  pro dekontaminaci rukou požít např. po hraní si 

s potkanem, nebo po zavření dveří na WC. 

Agarové plotny s desinfekčními prostředky opět uložíme a necháme pár dní při 

pokojové teplotě. 

 

Výsledky: Po třech dnech můžeme hodnotit působení prostředků a rezistenci daných 

bakterií. Podle dobře viditelných  inhibičních zón na agaru pozorujeme, že nevětší 

účinnost má savo. Přesně vidíme, jak některé druhy bakterií jsou rezistentní vůči 

účinným látkám v mýdlu na ruce, oproti bakteriím jiné kolonie, ale ze stejného stěru. To 

poznáme díky čistým zónám s absencí bakterií kolem jamky s aplikovaným 

prostředkem na agarové plotně. Účinná látka z produktu aplikovaného v jamce 

difunduje do agaru a inhibuje tak růst a množení bakterií, proto kolem desinfekčního 

prostředku nejsou. Záleží však na účinnosti látek a na míře rezistence dané bakterie. 

Pokud je bakterie rezistentní,  inhibiční zóna se kolem jamky nevytvoří, nebo se vytvoří 

jen nepatrně. Záleží na úrovni schopnosti bakteriální rezistence. (viz příloha). 

 

       5.3 Prostředky ústní hygieny 

Aplikace zubních past a ústních vod na agarové plotny  

 

Cílem je zjistit účinnost těchto výrobků ve vztahu s čistými kulturami bakterií. 
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Pomůcky:  8 Petriho misek s HM agarem, agarové plotny s bakteriálními koloniemi 

z druhé série, destilovaná voda, pipeta, 8 zkumavek, plamen, klička, hokejka, brčko, 

vatové tyčinky, několik druhů zubních past – v mém případě se jedná o pasty značky 

Vademecum, Odol, Lacalut dětský, Elmex, Parodontax a ústní vdy Meridol a Protect 

Plus. 

 

Pracovní postup: Nejprve je třeba udělat suspenzi z osmi druhů bakterií druhé série. 

Stejným způsobem jako u pokusu s antibiotiky. Já jsem zvolila 3 typy bakterií z otisku 

prst(žlutá, oranžová a bílá), 2 druhy z ocasu potkana (oranžová a bílá), bakterie z 

jogurtu a ze stěru kliky na WC. Suspenze se vlije na plotnu a rozetře se pomocí hokejky 

po celé její ploše. Po zaschnutí vytvoříme brčkem uprostřed agaru důlek, do kterého 

aplikujeme danou zubní pastu či ústní vodu. A to za pomoci kličky či vatové tyčinky. 

Každá agarová plotna disponující jedním druhem bakterií je ,,naočkovaná“ jedním 

druhem pasty nebo ústní vody. 

 

Výsledky: Díky difundaci působily prostředky ústní hygieny za poměrně krátkou dobu. 

Druhý den již bylo možné zhodnotit, které pasty či vody byly nejúčinnější. Zubní pasta 

výrobní značky Odol, Parodontax a ústní voda Protect Plus vyšly v tomto pokusu jako 

nejefektivnější. Vzhledem k rozmanitosti vybraných druhů bakterií však nemůžeme 

přesně určit, které bakterie jsou nejvíce rezistentní a které naopak nejvíce podléhají 

účinným látkám těchto přípravků. Tento pokus nám však potvrdil fakt, že tuto  

improvizovanou  testovací metodu lze v praxi ve školním prostředí při praktikách bez 

problémů  využít. Proto podobnou metodu můžeme uplatnit v následujícím pokusu. 

Cílem tohoto testu byla celková funkčnost, zda takový postup (způsob aplikace 

přípravků) vůbec funguje a bude tedy možné ho opakovat v dalších pracích. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

6 Diskuse 

Testování citlivosti bakterií za použití realizovaných postupů  ve školních podmínkách 

se osvědčilo. Ukázalo se, že může být využito ve školním prostředí. 

Jelikož nemůžeme určit konkrétní druhy bakterií, nelze přesně určit, která účinná látka 

přesně inhibuje jakou bakterii. Pro praktika ve školní laboratoři nám však postačí 

poznání, že pokus lze využít. Pro studenty bude atraktivní zejména porovnávání účinků 

různých druhů produktů, které používají. Každý si může přinést libovolné přípravky, 

které doma má a které denně používá a otestovat tak, alespoň relativně,  jejich účinnost.  

Těmito pokusy mohou tedy studenti pozorovat a porovnávat, které antibiotikum, 

desinfekční prostředek, ústní voda či zubní pasta byla nejúčinnější, bakterie kterého 

původu byla nevíce rezistentní a naopak, za jak dlouho začne účinná látka difundovat 

do agaru a působit na bakterii. 

Velice rychle působily účinné látky v antibiotikách, kdy jsme si již po 24 hodinách po 

jejich aplikaci na živné médium s bakteriemi mohly všimnout na agarových plotnách 

výrazných změn. Při použití diskové metody v rámci školních praktik je tedy třeba začít 

s vyhodnocováním citlivosti bakterií na dané antibiotikum nejlépe druhý den, nikoliv  

týden po aplikaci, jako je to možné u pokusů s prostředky ústní hygieny a 

s desinfekčními přípravky. 
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 7 Závěr 

Díky tématu této bakalářské práce jsem měla možnost otestovat účinné látky a 

pozorovat jejich působení na bakteriálních kolonií, které jsem kultivovala.   

Mým cílem, kromě vlastního zjištění a přiučení se při práci s bakteriemi a 

s používanými látkami, jejich aplikací a sledování jejich účinku, bylo díky této práci 

zvážení, zda použité metody budou vhodné pro využití ve školní laboratoři, zdali se 

postupy a práce s mnohdy ne zcela profesionálními pomůckami osvědčí.  

Všechny metody, které byly uvedeny v praktické části této práce se ukázaly jako 

vhodné a použitelné pro biologická praktika studentů na středních či vysokých školách. 

Umožňují to nenáročné postupy i podmínky školní laboratoře.  
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9 Přílohy 

 

Obr. Č. 1 Kolonie bakterií na otisku prstu,( foto V. Švehlová) 

 

 

 

Obr. č. 2 Bakteriální kolonie na vlasu, (foto V.  Švehlová) 
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Obr.3 Bakteriální kolonie ze stěru z jogurtu (foto V.  Švehlová) 

 

Obr. č. 4 Bakteriální kolonie ze stěru z ocasu laboratorního potkana (foto V.  Švehlová) 
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Obr. č. 5 Tři čisté kultury bakterií z otisku prstu (foto V.  Švehlová) 

 

Obr.č. 6  Čistá kultura bakterií z vlasu (foto V. Švehlová) 
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Obr.č. 7  Dvě čisté kultury ze stěru ocasu laboratorního potkana (foto V. Švehlová) 
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Obr. č. 8  Hinton-Müller  agar s antibiotickými disky (foto V.  Švehlová) 
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Obr.č. 9  Antibiotické disky působící na kolonie bakterií ze stěru ocasu laboratorního 

   potkana (foto V. Švehlová) 

 

Obr.č. 10  Inhibiční zóny kolem antibiotických disků působící na bakteriální kolonie 

z otisku prstu (foto V. Švehlová)     
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Obr.č.11  Agarové plotny s aplikovaným prostředkem ústní hygieny uprostřed 

(foto V. Švehlová) 
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Obr.č. 12 Inhibiční zóna kolem zubní pasty Odol, působící na bakterie z otisku prstu 

(foto V. Švehlová) 

 

Obr.č.13 Inhibiční zóna kolem ústní vody MERIDOL PROTECT PLUS, působící na 

bakterie ze stěru z kliky (foto V. Švehlová) 
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Obr.č.14 Agarová plotna s dezinfekčními prostředky působící na bakterie z otisku prstu, 

nahoře: antibakteriální gel, vpravo: dětský antibakteriální gel, vlevo: Savo s největším 

účinkem (foto V. Švehlová) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


