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PODĚKOVÁNÍ  

 

„Pocházím z kraje, který je proslavený pěstováním a zpracováním chmele. 

Tato rostlina mě provází od mládí. Od klukovských her v chmelnicích, přes chmelo-

vé brigády, až po stáž ve Chmelařském institutu v Žatci. Téma chmel se často obje-

vovalo ve slohových pracích na základní i střední škole a tak jsem si něco přečetl i o 

zdejších chmelařských tradicích, typické architektuře chmelařských staveb a také 

jsem poprvé narazil na tehdy pro mě úplně neznámé pojmy jako silice, polyfenoly 

nebo třeba xanthohumol.  

Při hodinách botaniky mě zaujalo, jak botanicky blízko k sobě jsou chmel a 

konopí, které se v současnosti začíná ve farmacii legislativně prosazovat. Možná, i 

když nepřímo, stál chmel na prahu mého rozhodnutí pokusit se studovat farmacii. 

Teprve v roce 2012 jsem si přečetl v novinách článek doc. MUDr. Pavla 

Čermáka, CSc. popisující jeho výzkumy spojené s inhibicí Helicobacter pylori účin-

nými látkami obsažených v paskalizovaném chmelu. Po delším váhání jsem pana do-

centa kontaktoval a navštívil v jeho laboratoři v Thomayerově nemocnici. Nabídl mi 

možnost pracovat u něj v laboratoři v návazném výzkumu a použít některé výsledky 

pro mou diplomovou práci. Chtěl bych mu za jeho nabídku, ochotu a čas strávený se 

mnou, poděkovat. Můj dík patří i vedení katedry biologických a lékařských věd naší 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za pochopení při registraci zvoleného téma-

tu a především chci poděkovat doc. RNDr. Vladimíru Buchtovi, CSc., vedoucímu mé 

diplomové práce, za cenné rady při psaní a korekturách diplomové práce a jeho bez-

meznou trpělivost při konzultacích. Nesmím zapomenout ani na ing. Vladimíra Ne-

svadbu, Ph.D. a ing. Karla Kroftu, Ph.D. z Chmelařského institutu v Žatci, kteří mi 

poskytli informace týkající se šlechtění nových odrůd chmele a způsobu jejich ná-

sledného zpracování.“ 
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ANOTACE 

       

Chmel je jednou z tradičních kulturních rostlin úspěšně pěstovaných ve 

vhodných lokalitách České republiky. Je šlechtěn moderními způsoby s cílem zvýšit 

obsah účinných látek využitelných v potravinářství a farmacii. Nejnovější výzkumy 

účinků obsahových látek v paskalizovaném chmelu prokazují jejich silné antibakteri-

ální účinky a naznačují cestu dalšího farmaceutického výzkumu chmele jako alterna-

tivního zdroje látek pro terapii infekčních onemocnění. 

Klíčová slova: chmel, inhibice, xanthohumol, α-hořké kyseliny, β-hořké kyseliny, 

Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium difficile 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Hops are one of the traditional cultural plants grown in favourable locations 

in the CR. They are bred in the modern ways in order to increase the amount of ac-

tive substances usable in food processing and pharmaceutical industry. Latest re-

searches of the effects of constituents in pascalized hop demonstrate its strong anti-

bacterial activity and indicate the path of a further pharmaceutical research of hop as 

an alternative source of compounds important for the treatment of infectious diseas-

es. 

Keywords: hop, inhibition, xanthohumol, α-bitter acids, β-bitter acids, Bacteroides 

fragile, Clostridium perfringens, Clostridium difficile 
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Název práce:   Účinky chmele na růst podmíněně patogenních bakterií 

 

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovení citlivosti vybraných kmenů anaerobních   

bakterií (Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium difficile) na látky 

izolované z chmelového extraktu (α-hořké kyseliny, β-hořké kyseliny, xanthohumol). 

 

Metoda: Ke stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) anaerobních kmenů 

byla použita makrodiluční metoda v Schaedlerově bujonu, do kterého byly přidány 

izoláty z chmelového extraktu. Minimální baktericidní koncentrace (MBC) byla   

stanovena na Schaedlerově krevním agaru a na Columbia krevním agaru. 

 

Výsledky: Provedený výzkum prokázal inhibiční účinek všech studovaných extraktů 

proti testovaným kmenům bakterií. Naměřené koncentrace MIC a MBC se pohybo-

valy v  rozmezích:  

α-hořké kyseliny 1024 -128 mg/l 

β-hořké kyseliny 527 - 4 mg/l 

xanthohumol 128 – 8 mg/l 

 

Závěr: U všech testovaným kmenů bakterií vykazoval xanthohumol nízké a stabilní 

hodnoty MIC a MBC. Z hořkých kyselin dosáhly nízkých MIC a MBC pouze          

β-hořké kyseliny a to pouze u kmenů C. difficile. 
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Title of Diploma thesis: The effect of hop on the growth of facultative        

pathogenic bacteria 

Background: The aim was to determine the sensitivity of selected strains of 

anaerobic bacteria (Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium 

difficile) to compounds isolated from hop extract (α-bitter acids, β-bitter acids, 

xanthohumol). 

Method: To determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of anaerobic 

strains used in the macrodilution method, known as Schaedler Broth, to which were 

added isolates from hop extract. Minimal bactericidal concentration (MBC) was 

determined at Schaedler blood agar and Columbia blood agar. 

Results: The research carried out demonstrated inhibitions within all the selected 

strains. The measured concentrations of MIC and MBC moved subsequently within 

the ranges:  

α-bitter acids 1024 -128 mg/l 

β-bitter acids 527 - 4 mg/l 

xanthohumol 128 - 8 mg /l 

 

Conclusion: The results obtained showed xanthohumol to be the best. All strains 

tested showed low and stable xanthohumol MIC and MBC values. From the bitter 

acids, only beta acids reached low MIC and MBC values, and only for strains of 

C. difficile. 
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1. ÚVOD  

 

  Staleté tradice a zkušenosti s pěstováním a zpracováním chmele na našem 

území přetrvaly do současnosti a přerostly v moderní zemědělské odvětví využívající 

nové pěstební, zpracovatelské a šlechtitelské postupy. Česká republika je čtvrtým 

největším pěstitelem chmele a v produkci aromatického chmele je na místě prvním. 

Šlechtění nových odrůd českého chmele je zaměřeno především na zvýšení obsahu 

technologicky i farmaceuticky využitelných látek. Díky moderním způsobům     

zpracování a skladování chmele je možno zachovat větší obsah a udržet vyšší      

účinnost těchto látek. 

      Konzervační a léčivé účinky chmele jsou známy od starověku. V současnosti 

jsou odborně popsány sedativní, antioxidační, antikarcinogenní, antibakteriální         

a estrogenní účinky chmele. Vědecké prokázání dalších léčebných účinků látek obsa-

žených v českém chmelu může mít druhotný národohospodářský efekt z hlediska 

zvýšení jeho produkce a následného exportu vyrobených preparátů. Nejnovější, stá-

tem podporované výzkumy s využitím paskalizovaného chmele, prokázaly antibakte-

riální účinky při inhibici Helicobacter pylori a naznačily směr dalšího výzkumu ob-

sahových látek jako možné náhrady antibiotik při inhibici patogenů v lidském těle. 

To je z hlediska stoupající rezistence bakterií velmi důležité, jelikož je nutné 

v předstihu objevovat nové účinné látky s následným klinickým využitím.  

Výzkum, kterého jsem se mohl díky pochopení vedení mé katedry účastnit, 

byl zaměřený zejména na antimikrobiální aktivitu látek obsažených v chmelu     

(Humulus lupulus). Byly zkoumány účinky xanthohumolu a chmelových pryskyřic 

(α-hořkých kyselin a β-hořkých kyselin) na anaerobní bakterie typu Bacteroides 

fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, které mohou být pro lidský 

organismus patogenní. 
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2. ZADÁNÍ PRÁCE 

 

      Cílem práce bylo stanovení in vitro citlivosti vybraných kmenů anaerobních 

bakterií (Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Clostridium difficile) k půso-

bení účinných látek obsažených v chmelu (α a β-hořké kyseliny, xanthohumol) 

v anaerobním prostředí na základě stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC), 

minimální baktericidní koncentrace (MBC). 

 

Název práce:   
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3. CHMEL OTÁČIVÝ  

 

3.1.     MINULOST LÉČENÍ ROSTLINAMI VE ZKRATCE 

      Veškerý život na planetě Zemi je podle evoluční teorie chápán jako soupeření 

jednotlivých druhů o přežití. Smyslem veškerého života je přizpůsobit se podmínkám 

a zachovat existenci druhu a výběrem přejít k lepším a dokonalejším formám života. 

O zachování svého druhu musela lidská populace usilovat nepřetržitě. Nebyla to jen 

obrana proti dravcům, šelmám nebo příslušníkům jiných kmenů. Tyto viditelné     

nepřátele dokázal člověk zahnat nebo porazit různými nástroji či zbraněmi, ale     

překonávání nemocí, způsobených neviditelnými nepřáteli, bakteriemi či viry, bylo 

dlouhou dobu neúspěšné.  

      Nejstarší předchůdci člověka se živili tím, co jim okolní příroda dokázala po-

skytnout. S postupně nabývanými zkušenostmi lidé poznávali vlastnosti a účinky 

rostlin. Zjistili, že po konzumaci určitého rostlinného druhu mohou zemřít nebo se 

naopak uzdravit, začali rostliny blíže poznávat, rozlišovat a přisuzovat jim tajemné 

síly a kouzelnou moc. K schopným jedincům, kteří účinky rostlin znali a dokázali 

s nimi nakládat, pak přicházeli pro radu a pomoc. Předchůdci dnešních lékařů, kteří 

nic netušili o funkci tělesných orgánů, posuzovali nemoci empiricky podle vnějších 

projevů, často nešetřili fantazií a léčbu doprovázeli přidáním omamných drog, prvky 

sugesce doplněné magií a legendami o démonech [33]. 

      Se vznikem písma začali lidé svoje zkušenosti a poznatky o účincích léčivých 

rostlin, zapisovat. Snad nejstarší dochovaný písemný text o rostlinných léčivech    

pochází z čínského herbáře u období kolem roku 2700 př.n.l. Již v 17. stol. př.n.l. 

dokázali Asyřané popsat účinky 65 druhů léčivých rostlin[33]. Doklady o používání    

rostlinných léčiv po sobě zanechali slavní řečtí lékaři, filosofové a přírodovědci.    

Hippokrates (466-377 př.n.l.), jehož vliv zasahuje hluboko do středověku, byl lékař-

skou autoritou s hlubokými znalostmi anatomie. Dokazoval, že neléčí lékař, ale jeho 

prostřednictvím sama příroda, v níž přední místo zaujaly léčivé rostliny a prostředí 

člověka. Hippokrates se snažil osvobodit lékařskou vědu od mysticismu a nábožen-

ství. I jeho následovník – Aristoteles, filosof a vynikající lékař, autor 400 spisů o lid-

ských orgánech, byl považovaný za systematického botanika. Byl učitelem 
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Theophrasta, jehož díla O dějinách rostlin a Působení rostlin sloužila jako příručka o 

rostlinných léčivech až do konce středověku [33]. 

      Kromě uvedených řeckých lékařů, arabského genia Avicenny a egyptského 

zázračného lékaře Imhotepa se léčením rostlinami zabývali i další osobnosti. Mezi 

nimi i římský Plinius a Gallenos z Pergamu, jehož učení se rovněž tradovalo ve stře-

dověkém dogmatu až do 16. století, kdy se začala prosazovat tzv. Parascelova škola. 

Tento reformátor lékařství žádal od ostatních učenců méně konzervatismu a více 

vlastního pozorování a výzkumu. Nevyvracel přímo lékařské učení starověkých řec-

kých a arabských škol, ale sám hledal zkušenosti a nové pohledy na léky u prostých 

lidí, sedláků, pastevců i katů. Sbíral jejich recepty a vyvíjel nové léčebné postupy, 

léky, masti obsahující výtažky z rostlin a dokázal, že zdejší příroda je místní lékár-

nou a není nutno dovážet léčiva z dalekých exotických zemí [33]. 

 

3.2.  LÉČIVÉ ROSTLINY - INSPIRACE SYNTETICKÉ CHEMIE 

 

Názvy jednotlivých bylin v lidovém léčitelství vznikaly často podle nemoci, 

kterou látky obsažené v rostlině dokázaly ovlivňovat. V češtině známe například Ja-

terník, Zeměžluč, Plicník, Průtržník, Jitrocel… Nejstarší dochovaný herbář 

v Čechách, Knieha lekarska, sestavil lékař Jan Černý z Litomyšle v roce 1517 a po-

pisuje v něm 380 rostlinných druhů. Herbář přispěl k rozvoji lidového samoléčitel-

ství v našich zemích [33]. 

  Lidové léčitelství bylo z dnešního pohledu relativně nebezpečné, jelikož se 

rostlinná droga užívala jen na základě odhadovaných příznaků bez zjištění příčiny 

onemocnění. Účinná droga, obsažená v rostlinách, se musí, stejně jako jiná léčiva, 

užívat cíleně a na podkladě diagnózy, kterou v současnosti stanoví lékař. Ten také 

určí druh užité byliny a její dávku. Dnešní laboratorní postupy a moderní technologie 

ve spojení s rozvinutou vědou umožňují zkoumat dochované poznatky a archiválie a 

znovu je vědecky hodnotit. Pomáhají tak vyloučit některé domněnky a tradované 

omyly. Věda a výzkum prověřují mechanismus účinku látek a s pomocí soudobých 

technologií zpřesňují indikace pro určité nemoci a dokážou převzít zkoumanou drogu 

k průmyslové výrobě a širokému použití [33]. 



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ - KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE               

16 
 

      Všechny léčivé rostliny a jejich účinné látky nebyly doposud podrobeny dů-

slednému rozboru a experimentálně zdůvodněny, což vede občas i k nedůvěře 

a podceňování jejich léčebných účinků. Přesto můžeme léčivé rostliny do určité míry 

považovat za „zdroje“ moderní chemie, která se často snaží podle účinného a histo-

ricky prověřeného modelu v laboratorních podmínkách připravit a zdokonalit obdob-

né nebo stejné látky tak, aby vznikl lék s ještě vhodnějším a silnějším účinkem.    

Původní rostlina přitom zůstává tak dlouho výrobní surovinou, dokud se nepodaří  

laboratorně připravit účinnou látku synteticky, levněji a hospodárněji [33]. 

      Příkladem může být postup čínské chemičky a farmakoložky Tchu Jou-jou, 

které byla v roce 2015 udělena Nobelova cena. Dokázala izolovat hořčin artemisin 

z pelyňku. Její výzkum probíhal od roku 1967. Na počátku se věnovala sběru infor-

mací a hovořila s lékaři, kteří se zabývali tradiční medicínou. Závěry vydala v knize 

nazvané  Sbírka jednotlivých praktických předpisů proti malárii, ve které bylo více 

než 600 lékařských předpisů. V roce 2006 byl zveřejněn postup, jak správně přenést 

odpovídající geny pelyňku do kvasinek a vytvořit tak vhodný prekurzor artemisinu 

v bioreaktorech. Tím byly nastoleny podmínky pro zahájení průmyslové výroby 

(2014) a zvýšení produkce účinné látky o desítky tun ročně, což odpovídalo nárůstu 

v řádu desítek milionů dávek [69]. 

Předpokládá se, že jen v tropických oblastech roste několik tisíc druhů rostlin, 

které by mohly v budoucnu sloužit k přípravě léčiv. Příroda, skýtající známý i dopo-

sud nepoznaný rostlinný materiál, bude pro farmacii i syntetickou chemii vyvíjející 

moderní typy účinných léčiv, stále nevyčerpatelným zdrojem inspirace [33]. 

      I na našem území se setkáváme s celou řadou bylin a zemědělských plodin, 

které jsou předmětem podrobnějších výzkumů. Jednou z takových rostlin, po staletí 

úspěšně pěstovaných a šlechtěných v našich klimatických a geologických podmín-

kách, je chmel otáčivý (Humulus lupulus), který obsahuje škálu potencionálně účin-

ných látek v podobě prenylflavonoidů a chmelových pryskyřic.  

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradi%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_medic%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prekurzor_(chemie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioreaktor
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3.3.    CHMEL A JEHO PŮVOD 

 

      Téma práce je zaměřené především na popis účinků vybraných obsahových 

látek v chmelu a není možné se podrobně zabývat botanickým popisem chmele jako 

rostlinného druhu, jeho odrůdami, pododrůdami, historií, šlechtěním, zpracováním    

a ani nelze detailně popisovat všechny látky a sloučeniny, které chmel obsahuje a ja-

ké mají využití v praxi. Následující pasáž proto vytváří jen stručný teoretický rámec 

k dalším kapitolám. 

Za pravlast chmele jsou považovány úrodné nížiny v podhůří Kavkazu a    

oblasti kolem Černého moře [49]. Ve volné přírodě je ovšem rozšířen téměř po celé 

Evropě [29], kde roste ve vlhkých křovinách, u potoků a řek a v lužních lesích [52].     

Už ve starověku se chmel využíval jako léčivá rostlina. U nás je jeho pěstování dolo-

ženo od 11. století především z oblasti Žatecka a Rakovnicka.     

 

 

                              

 

Obrázek 1  Vyobrazení chmele z herbáře Jana Černého, Knieha lekraska (1517) 

Zdroj obrázku: sbírka Chmelařského muzea v Žatci 
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Chmel otáčivý (Humulus lupulus) je dvoudomá, vytrvalá (20 - 25let), pravo-

točivá a na světlo náročná bylina tvořící až 7m dlouhé liány. Nadzemní část je pod-

porována mohutným kořenovým systémem [40].  

Samičí pestíkové květenství je označováno jako osýpka a plodenstvím je 

chmelová hlávka, která je 3 - 4 cm dlouhá. Její osu tvoří středové vřeténko nesoucí 

krycí listeny, na nichž se v bazální části tvoří lupulinové žlázky [49] vylučující prysky-

řičná zrnka lupulinu, jež obsahuje cenné složky chmele [35]. Ty se pro svoje konzer-

vační a aromatické vlastnosti používají v pivovarnictví, ale jsou i předmětem zájmu 

moderní farmacie.  

Plodem samčí rostliny je nažka s pohárovitými žlázkami, které rovněž vylu-

čují silice a třísloviny [49]. Na chmelnicích se pěstují pouze samičí rostliny. Samčí 

rostliny se v blízkosti chmelnic ničí, protože chmel, vzato z hlediska historického 

požadavku pivovarnictví, ztrácí po opylení na jakosti [12]. Šlechtění a výzkum chmele 

jsou tedy přirozeně zaměřeny převážně na účinky látek obsažených v odrůdách sami-

čích rostlin.  

 

 

 

Obrázek 2        Vyobrazení chmele z knihy Flora von Deutschland (1886) 

       Zdroj obrázku: sbírka Chmelařského muzea v Žatci 
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3.4.   VLIV ŠLECHTĚNÍ CHMELE NA OBSAH ÚČINNÝCH LÁTEK 

 

      Zpočátku se chmel šlechtil v rámci regionu pouze přirozeným výběrem z nej-

lepších planě rostoucích chmelů. Množením pro následné výsadby postupně vznikaly 

krajové odrůdy chmele (žatecký, úštěcký, dubský, hřebčí chmel) [49]. Nejrozšířenější 

byl Žatecký chmel, který prokazoval nejlepší pivovarské hodnoty. Starožatecký   

červeňák, z kterého vychází všechny pozdější české odrůdy, vznikl z náhodné gene-

tické mutace jednoho chmelového keře díky první klonové selekci provedené 

v polovině 19. století Kryštofem Semšem. Další klony vznikaly cílenou klonovou  

selekcí doc. Karla Osvalda od 30.let 20.století. Od 60.let začaly vznikat nové odrůdy 

aromatických chmelů i metodou křížení [49]. 

 

 

Tabulka 1 Taxonomická klasifikace chmele otáčivého (Humulus lupulus) [8].  

ŘÍŠE Rostliny Plantae 

PODŘÍŠE Cévnaté rostliny Tracheobionita 

ODDĚLĚNÍ Krytosemenné Magnoliophyta 

TŘÍDA Vyšší dvouděložné Rosopsida 

ŘÁD Kopřivotvaré Urticales 

ČELEĎ Konopovité Cannabaceae 

ROD Chmel Humulus 

DRUH 

Chmel otáčivý 

Chmel japonský 

Chmel junnaský 

Humulus lupulus 

Humulus japonicus Sieb. et Zucc 

Humulus yunnanensis Hu. 

PODDRUH 

Chmel evropský 

Chmel srdčitolistý 

Chmel novomexický 

Humulus lupulus L. ssp. europeus 

Humulus lupulus L. ssp cordifilius 

Humulus lupulus L ssp. neomex. 

                                           Zdroj: Chmelařská ročenka (2003) 

 

Šlechtitelské úsilí kopíruje poptávku trhu a potřeby odběratelů. Zpočátku 

byla rozhodující poptávka pivovarnictví po příjemné hořkosti a konzervačních 

schopnostech chmele. Moderní šlechtění chmele pomocí molekulárně-genetických 

metod je zaměřováno na obsah pryskyřic a tříslovin pro využití ve farmacii [38][24].  
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Tabulka 2 Odrůdy českého chmele seřazených podle obsahu xanthohumolu [3] 

Chmelová 
odrůda 

Rok 
regis-
trace 

chmelové polyfenoly   (%hm.) chmelové pryskyřice  (% hm.) 
silice 

(g/100g) celkem xanthohumol DMX celkem 
α kyseli-

ny 
β kyseli-

ny 

Agnus 2001 4,0 - 5,0 0,70 - 1,10 0,01 - 0,02 26 - 32 9,0-12.0 4,0 - 6,5 2,0 - 3,0 

Sládek 1994 3,5 - 5,0 0,50 - 0,75 0,01 - 0,20 17 - 24 4,5-8,0 4,0 - 7,0 1,0 - 2,0 

Bohemie 2010 3,5 - 4,5 0,50 - 0,75 0,01  -0,02 22 - 26 5,0-8,0 6,0 - 9,0 1,0 - 1,5 

Vital 2008 3,5 - 4,5 0,40 - 0,75 0,23 - 0,40 25 - 30 12,0-16,0 6,0 – 10 1,5 - 2,5 

Harmonie 2004 3,5 -4,5 0,40 - 0,75 0,01 - 0,15 22 - 26 5,0-8,0 5,0 - 8,0 1,0 - 2,0 

Rubín 2007 3,0 - 4,5 0,40 - 0,70 0,05 - 0,10 22 - 27 9,0-12,0 3,5 - 5,0 1,0 - 2,0 

Bor 1994 3,5 - 5,0 0,40 - 0,60 0,08 - 0,16 18 - 25 6,0-9,0 3,0 - 5,5 1,2 -2,0 

Žatecký PČ 1952 5,5 - 7,0 0,30 - 0,50 0,05 - 0,12 13 - 20 2,5-4,5 4,0 - 6,0 0,4 - 0,8 

Saaz Late 2010 5,0 - 6,0 0,30 - 0,50 0,07 - 0,12 15 - 22 3,5-6,0 4,0 - 6,5 0,5 - 1,0 

Premiant 1996 4,0 - 5,0 0,30 - 0,50 0,07 - 0,15 19 - 25 7,0-10,0 3,5 - 5,5 1,0 - 2,0 

Kazbek 2008 3,5 - 4,5 0,30 - 0,45 0,01 - 0,02 17 - 22 5,0-8,0 4,0 - 6,0 0,9 - 1,8 

                                                                          Zdroj: NESVADBA, V. a kol.: Vývoj a tradice českých odrůd chmele (2013) 

 

 

Tabulka 3 Porovnání obsahu vybraných polyfenolů v Žateckém chmelu a významných 

odrůdách německého chmele - zjednodušená verze tabulky [12]. 

 

ODRŮDA   CHMELE 

Žatecký polo-
raný červeňák 

Tettnang Hallertau 
Hallertau 
Tradition 

Hallertau 
Magnum 

aromatický 
klasik 

aromatický 
klasik 

aromatický 
klasik 

aromatický 
nová odrůda 

α hořké látky 
nová odrůda 

pěstební oblast Žatec Tettnang Hallertau Hallertau Hallertau 

rok sklizně 1997 1997 1997 1997 1997 

LÁTKA 

hydroxyskořic. kys. 433 323 335 349 124 

hydrobenzoové kys. 10 9 9 7 5 

flavanoly 191 137 99 113 32 

proantokyanidiny 598 448 330 372 108 

quercentinflavonoidy 226 185 206 132 68 

campherolflavonoid 304 235 264 197 71 

ostatní flavonoidy 4 4 10 8 8 

celkový součet 2068 1609 1507 1473 532 

                                        Zdroj: FORSTER, A., Polyfenoly v Žateckém chmelu (1998)      
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Z tabulky je patrný vliv cíleného šlechtění na vznik nových odrůd chmele 

s vysokým obsahem účinných látek. Tettnangský chmel patří k okruhu chmelů    

žateckého typu a i v německé odrůdě Hallertauer Tradition je v jejím genetickém 

základu zastoupen Žatecký chmel [16].  Nová odrůda Žateckého chmele (Agnus) ješ-

tě není zahrnuta v uvedeném porovnání (viz tabulka 3) z provedeného výzkumu  

Dr. ing. Forstera (1998), protože byla registrována až v roce 2001. 

      Mnoho rostlin vykazuje vysoký obsah polyfenolů. Chmel, pěstovaný ve 

vhodných půdních a klimatických poměrech, má však z hlediska praktického využi-

tí velkou výhodu v tom, že obsahuje i další synergické sloučeniny a lze jej v našich 

podmínkách pěstovat a šlechtit s využitím vícegeneračních zkušeností a návazně 

průmyslově zpracovávat ve velkém množství [50].  
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3.5.    ZÁKLADNÍ ÚČINNÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V CHMELU 

 

3.5.1.     CHMELOVÉ PRYSKYŘICE 

Chmelové pryskyřice jsou velmi složitým komplexem většinou špatně roz-

pustných nepolárních [28 látek, z nichž jen u některých je známo chemické složení a 

struktura. Vykazují antiseptické vlastnosti a jsou zdrojem typické hořkosti piva. Ke 

specifickým složkám chmelových pryskyřic patří α a β-kyseliny. V přirozených smě-

sích α-kyselin převládají humulon, izohumulon, kohumulon a adhumulon a jejich 

mnohé analogy [41]. β-kyseliny jsou směsí nejrůznějších analogů lupulonu [49]. Tři 

nejdůležitější složky tvoří lupulon, adlupolon a kolupulon. Nespecifické chmelové 

pryskyřice (tzv. měkké) jsou odvozeninami α-hořkých (α-resupony) nebo β-hořkých 

kyselin (β-resupony). Dělí se několika dalších skupin [43].   

 

 

Obrázek 3 Strukturní vzorec α-hořké kyseliny  

Zdroj: Chmelařská ročenka (2009) 

 

 

 

Obrázek 4 Strukturní vzorec β-hořké kyseliny  

Zdroj: Chmelařská ročenka (2009) 
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3.5.2.      CHMELOVÉ SILICE  

Chmelové silice jsou směsí několika set přírodních obsahových látek různého 

chemického složení. Společně vytvářejí typické aroma chmele. Zjednodušeně je lze 

rozdělit do tří frakcí. Terpenické sloučeniny uhlovodíku tvoří 70-80% hmotnosti silic 

(myrcen, karyofylen, humulen, farnesen) [28]. Kyslíkaté sloučeniny (alkoholy, alde-

hydy, ketony, epoxidy, estery) jsou zastoupeny v 20-30%. Sirné frakce nepřekračují 

1% celkové hmotnosti. Žatecký chmel je typický vyšším obsahem farnesenu [49].    

 

 

3.5.3.    CHMELOVÉ TŘÍSLOVINY  

Chmelové třísloviny jsou rostlinné polyfenoly. Jedná se o amorfní látky tvo-

řené v lupulinových žlázkách listenů chmelových hlávek. Jsou charakteristické řadou 

zevních společných vlastností. Například jsou dobře rozpustné ve vodě, a proto se 

dostávají až do konečného produktu [64]. Jsou to vesměs reaktivní látky, snadno pod-

léhající oxidačně-redukčním přeměnám a vykazují vysokou reaktivitu vůči bílkovi-

nám [35].   Dříve byly tyto látky nazývány tříslovinami, dnes převažuje označení poly-

fenoly či polyfenolové látky, ale používají se i další názvy jako fenolické látky,    

flavonoidní látky, fenolové kyseliny aj. 

Flavonoidy 

Tyto sloučeniny jsou hlavními představiteli polyfenolových látek v chmelu. 

Mezi ně se zahrnují například i kumarinové deriváty, chininy, deriváty kyseliny chlo-

rogenové nebo volné fenolové kyseliny. Chmelové flavonoidy se obvykle rozdělují 

do čtyř podskupin na chalkony, flavanoly, flavonoly a anthokyanidiny [53].   

Flavonoidy patří do rozsáhlé skupiny rostlinných fenolů odvozených od hete-

rocyklického flavanu. V molekule obsahují dvě benzenová jádra spojená tříuhlíko-

vým řetězcem v uspořádání C6-C3-C6. Přírodní flavonoidy se podle stupně oxidace 

C3 spojovacího můstku dělí na 3-flavanoly (katechiny), flavony, 3-4-flavandioly 

(leukoanthokyanidiny), flavonoly, flavanoly a anthokyanidiny. Doprovodné produkty 

biosyntézy a katabolismu flavonoidů jsou pak chalkony, dihydrochalkony a aurony. 

K řídce se vyskytujícím strukturně modifikovaným flavonoidům patří isoflavonoidy 

a neoflavonoidy [8]. Zvláštní skupinu obsahových látek v chmelu tvoří prenylované 

flavonoidy (prenylflavonoidy). 
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Prenylflavonoidy 

Pouze několik málo vyšších rostlin umí syntetizovat prenylované flavonoidy 

a asi 5% doposud známých prenylovaných flavonoidů pochází z chmele. Svou struk-

turou i některými vlastnostmi spíše připomínají chmelové pryskyřice. Skutečnost, že 

se jedná o látky na pomezí polyfenolových sloučenin a chmelových pryskyřic lze 

dokumentovat tím, že na rozdíl od jiných polyfenolových sloučenin nedochází          

k jejich syntéze v nespecifických buňkách pletiv chmelové rostliny, ale téměř vý-

hradně (stejně jako je tomu u pryskyřic) pouze v lupulinových žlázkách na tricho-

mech listenů chmelových hlávek [31][6]. Prenylflavonoidy chmele zatím nejlépe     

prozkoumali Stevens a kol [66]. Ve více než 120 vzorcích chmele z 52 odrůd objevili 

22 prenylflavonoidů. Ze zkoumaných chmelových odrůd obsahoval Žatecký chmel 

nejvíce desmethylxanthohumolu [66]. Obsah a složení chmelových prenylflavonoidů 

závisí nejen na odrůdě chmele, ale i na jeho zralosti, skladovacích podmínkách a co 

je důležité, i na způsobu zpracování po sklizni [10].     

 

Xanthohumol 

Xanthohumol byl objeven již v roce 1892, ale pojmenován a získán ve větším 

množství byl až v roce 1913. Přestože byla struktura xanthohumolu a jeho izomerů 

popsána týmem profesora Verzela již v roce 1957 [24][71], nebyla mu po dlouhou do-

bu, na rozdíl od jiných složek chmele, věnována větší pozornost. Teprve nástup mo-

derní vědy, spojený v posledních desetiletích se snahou o nalezení nových zdraví 

prospěšných látek v přírodních zdrojích, umožnil důkladné ověření celé řady jeho 

pozitivních vlastností.  

Xanthohumol a jeho izomery patří mezi vůbec nejvýznamnější zástupce pre-

nylflavonoidů (chalkonů) v chmelu [9], jejichž obsah v chmelu může činit až 1 % 

z celkového množství polyfenolů [26]. Je to žlutooranžová krystalická opticky neak-

tivní látka obsažená v chmelových hlávkách na pomezí mezi polyfenoly a chmelo-

vými pryskyřicemi. Molekulový vzorec xanthohumolu je C21H22O5 a jeho molekulo-

vá hmotnost je 354,4 g/mol. Číslo v databázi CAS je (6754-58-1). Maximální absor-

bance xanthohumolu v UV je při 367,8 nm (1mg XN/100ml methanolu) [26].      
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  Obrázek 5   Vzorec xanthohumolu  

Zdroj: Chmelařská ročenka (2011) 

 

      Typické polyfenoly mají polární charakter, a proto jsou dobře rozpustné 

v horké vodě. Nepolární xanthohumol však tvoří výjimku. Hromadí se spolu 

s tvrdými pryskyřicemi a oleji pouze v lupulinových žlázkách a nikoliv v listenech 

chmelových hlávek. V superkritickém CO2 (30MPa, 50°C) je xanthohumol rozpust-

ný pouze stopově. V ethanolu se rozpouští 90% všech prenylflavonoidů chmele a  

xanthohumol je tak zastoupen v ethanolových extraktech chmele a jeho koncentrace 

zde může dosáhnout až k 10% hm [15]. Spolu s xanthohumolem se ve chmelu vysky-

tuje i řada dalších příbuzných sloučenin, jejichž obsahy jsou ovšem o jeden až dva 

řády nižší. Jedná se zejména o desmethylxanthohumol a odpovídající flavanony    

(isoxanthohumol, 6-prenylnaringenin, 8-prenylnaringenin) [65].  

  

 

 

Obrázek 6   Vzorec desmethylxanthohumolu  

Zdroj: Chmelařská ročenka (2011) 
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Obrázek 7   Vzorec isoxanthohumolu  

Zdroj: Chmelařská ročenka 2011 

 

 

 

 

3.6. ÚČINKY LÁTEK OBSAŽENÝCH V CHMELU 

 

3.6.1.  OBECNĚ ZNÁMÉ ÚČINKY LÁTEK OBSAŽENÝCH V CHMELU 

 

      Chmel byl v minulosti nejprve využíván jako léčivá bylina a až později se stal 

pro své bakteriostatické účinky konzervační a aromatickou látkou při výrobě piva. 

Obecně známy jsou sedativní účinky chmele využívané proti nespavosti, pro uklid-

nění, při depresi, hysterii a jiné nervové podrážděnosti. Chmel se v lidovém léčitel-

ství používal i pro uvolnění křečí, při nechutenství, pro úpravu menopauzy i jako 

diuretikum. Pro antiseptické vlastnosti byl chmel používán pro očistu pleti a regene-

raci pokožky, při zánětech močového ústrojí a byl i účinnou přísadou do hojivých 

mastí.  

      Ani v současnosti se chmel jako zdroj léčivých látek nepřestal využívat. Mo-

derní chemii se podařilo popsat mnoho účinných látek obsažených v chmelu a vě-

decky tak potvrdit empirické zkušenosti lidového léčitelství. Zdaleka však nebyly ob-

jeveny a pojmenovány všechny látky a jejich účinky. Souhrnně nejúčinnějšími lát-

kami obsaženými v chmelu jsou pryskyřice a polyfenoly. Mají jednotlivě i synergic-

ky široké spektrum příznivých účinků na lidské zdraví (antikancerogenní, antimikro-

biální, imunomodulační a protizánětlivé). Kromě toho se účastní procesů regulace 

krevního tlaku a hladiny glukózy v krvi [8].   
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3.6.2.   ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY 

      Příznivý vliv polyfenolových složek chmele na lidské zdraví se přisuzuje pře-

devším jejich antioxidačním účinkům, kterými jsou schopny částečně eliminovat  

negativní účinky volných radikálů v krvi. Antioxidanty v těchto procesech buď za-

braňují oxidaci nenasycených mastných kyselin a tvorbě alkylových radikálů nebo 

jako „lapače“ volných radikálů reagují s peroxidovými radikály a blokují tak řetězo-

vou reakci vzniku dalších alkylových radikálů [8].    

Některé přírodní polyfenolové složky jsou silnějšími antioxidanty, než jsou 

prokázané antioxidačně účinné vitamíny C,E a provitamin β - karoten [31]. V tomto 

směru jsou polyfenoly chmele, a z nich zejména flavonoidy, považovány za jedny 

z nejúčinnějších. Hlavní prenylchalkon, xanthohumol, vykazuje vyšší antioxidační 

aktivitu při inhibici oxidace low density lipoprotein (LDL) než α-tokoferol i flavonol 

quercetin [8]. V chmelu přítomné prenylované flavonoidy jsou schopné inhibovat oxi-

daci LDL, hrající klíčovou roli při vývoji aterosklerózy [31]. Toto onemocnění je způ-

sobeno oxidací některých typů lipidových sloučenin, jejichž příčiny oxidace mohou 

flavonoidy omezit. Toto zjištění může v případě zajištění dostatečného množství a 

účinku prenylflavonoidů zajistit ochranu LDL  před oxidací a napomoci k vyšší pre-

venci vzniku arterosklerózy [31][65]. Experimentálně bylo prokázáno, že xanthohumol 

je už v koncentraci 1µM  v pohlcování hydroxylového, peroxidového i superoxido-

vého radikálu účinnější než Troxol, derivát vitaminu E, který je považován za refe-

renční antioxidant [31][17].   

 

 

3.6.3.   PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY  

 

      Moderní farmacie hledá látky s antikarcinogenními účinky, které jsou schop-

ny inhibovat děje, které iniciují vznik nádorových onemocnění. Gerhäuser (2005) 

uvádí, že prenylflavonoidy jsou schopny i v pokročilé fázi nádoru tento proces zpo-

malit prostřednictvím inhibice DNA a navozením apoptózy (řízená buněčná smrt) 

nádorových buněk prakticky bez žádných vedlejších účinků [31][18]. J.A. Ross zase 

popisuje účinky xanthohumolu na zpomalení tvorby repliky DNA a omezení dělení 

nádorových buněk (omezení funkce DNA-topisomerasy EC 5.99.1.2, která katalyzu-



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ - KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE               

28 
 

je změny DNA) [31][54]. Profesor Miranda vyvozuje, že xanthohumol a některé chme-

lové prenylflavonoidy mohou inhibovat již při relativně nízkých koncentracích akti-

vity celé řady enzymů patřících do skupiny cytochromu P-450, které přeměňují pro-

karcinogeny v karcinogenní sloučeniny. Studie ukazují, že xanthohumol má efektivní 

protinádorové účinky na buňky karcinomu prsu (MCF-7), tlustého střeva (HT-29)     

a vaječníků (A-2780) [31][45].        

 Několik dalších studii provedených mezi lety 1998 - 2008 za účelem 

zhodnocení potenciální chemoprotektivní aktivity chmele vyzdvihuje význam 

xanthohumolu z hlediska jeho schopnosti inhibovat iniciaci, podporu a progresivní 

stavy karcinogeneze [31][73].  

 Dosavadní studie prováděné in vivo poukázaly na schopnost xanthohumolu, 

významně indukovat inhibici angiogeneze u myší implantovanými Matrigelovou 

houbou, kdy byl podáván xanthohumol v pitné vodě v koncentraci 2 µM bez 

nežádoucích účinků na zdraví zvířete. Ve stejné studii, při perorální aplikaci, 

xanthohumol o koncentraci 2 µM, významně inhiboval tempo růstu na KS - IMM 

nádorů [31][73]. 

 

 

 

3.6.4.  FYTOESTROGENNÍ ÚČINKY 

 

     Estrogeny jsou ženské pohlavní hormony, které se tvoří především ve vaječ-

nících, ale také v kůře nadledvin a v tukové tkáni. Estrogen je zodpovědný za růst 

pohlavních orgánů a vývoj pohlavních znaků. Estrogeny patří mezi steroidní hormo-

ny a regulují další funkce v lidském těle, z nichž lze uvést například zadržování vody 

v těle, kostní metabolismus, hladinu cholesterolu v krvi a další. Estrogenní aktivita 

chmelových polyfenolů byla rozpoznána již před několika desítkami let [3] a je přisu-

zována především 8-prenylnaringeninu, kterého se do organismu dostává v přirozené 

podobě jen nepatrné množství (vzniká přeměnou isoxanthohumolu) [31][24].                     

8-prenylnaringenin (8PN), který je v současné době považován za jeden z nejúčin-

nějších fytoestrogenů [31][26].      
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Obrázek 8    Vzorec 8-prenylnaringeninu  

  Zdroj: Chmelařská ročenka (2011) 

 

 

Obrázek 9    Vzorec 6-prenylnaringeninu  

Zdroj: Chmelařská ročenka (2011) 

 

 

3.7. ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY CHMELE 

 

3.7.1.    OBECNĚ O ANTIMIKROBIÁLNÍCH ÚČINCÍCH CHMELE 

Chmel otáčivý (Humulus lupulus) obsahuje mnoho látek a sekundárních 

metabolitů, které se zásadně podílejí na obraně rostliny před mikroorga-

nismy. Tyto látky jsou předmětem dlouholetých odborných výzkumů z 

hlediska jejich využití v potravinářském průmyslu a farmacii. 

3.7.2. PŘEHLED REŠERŠÍ  

V níže uvedené tabulce č.4 je zobrazen stručný přehled výzkumů zaměřených 

na antibakteriální účinky chmele s uvedením autora, testované látky a mikroorganis-

mu, u kterého byla inhibice vyvolána. 
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Tabulka 4 Přehled výzkumů zaměřených na antibakteriální účinky chmele 

Autor Rok 

Inhibiční účinky 

hořkých kyselin 

+ derivátů 

Inhibiční účinky 

 xanthohumolu 

+ derivátů 

Chmelový  

extrakt 
Metoda 

Teuber et al. 
1970 

[42] 

Staphylococcus aureus, 

Micrococcus lysodeicticus 

Bacillus subtilis 

— — Dil, Dif 

Schmalreck  
et al.  

1975 

[59] 

Bacillus subtilis 

Micrococcus lysodeicticus 

Sthaphylococcus aureus  

Mycobacterium phlei 

— — Dil, Dif 

Simpson et al. 
1993 

[60] 

Lactobacillus sp  

(Lactobacillus brevis) 
— — Dil  

Smith et al. 
1993 

[62] 

Bacillus subtilis 

 
— — Dil  

Haas  
&  
Barsoumian 

1994 

[20] 

Staphylococcus aureus Streptococcus 

salivarius  

Bacillus subtilis  

Bacillus megaterium   

Escherichia coli 

— — Dil  

Oshugi et al. 
1996 

[51] 
Helicobacter pylori 

  
Dif 

Sanchita  
Bhattaacharya 
et al. 

2003 

[56] 

Streptococcus mutans, Streptococcus  

sanguis, Streptococcus salivarius 

S. mutans 

S. sanguis, 

S. salivarius 

— Dil, Dif 

Srinivasan  
et al.  

2004 

[63] 

Chaos sp 

Plasmodium sp 

Paramecium caudatum, 

Plasmodium sp 
— 

Dil, Dif 

 

Justé et al. 
2007 

[30] 
Tetragenococcus halophilus — — Dif 

Natarjan et al. 
2008 

[48] 

Proteus vulgaris 

Proteus mirabilis 

Serratia marcescens 

P. vulgaris 

P. mirabilis 

S. marcescens 

— Dil, Dif 

Shen et al. 
2008 

[58] 
Listeria monocytogenes — — Dil  

Siragusa et al. 
2008 

[61] 
Clostridium perfringens — — Dil, Dif 

Flythe  
et al.  

2009 

[13] 
— — 

Streptococcus 

bovis 
Dil  

Yamaguchi  
et al. 

2009 

[72] 

Propionibacterium acne, Staphylo-

coccus epidermidis 

Staphylococcus aureus, Kocuria 

rhisophila Streptococcus pyogenes 

P. acne 

S. epidermidis 

S. aureus 

K. rhisophila 

S. pyogenes 

— Dil  

Shapouri et al. 
2010 

[57] 
— — 

Brucella abortus 

Brucella meliten-

sis 

Dil, Dif 

Tilman et al. 
2011 

[70] 
Clostridium perfringens — — 

přímo 

jedinci 

Rozalski et al. 
2013 

[55] 
— 

S. aureus 

E. faecalis 

S. aureus 

E. faecalis 
Dil, Dif 

Harlow et al. 
2014 

[22] 
Streptococcus bovis — — Dil  

Dil – diluční metoda, Dif – difuzní metoda 
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3.8. ZVÝŠENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH ÚČINKŮ VYUŽITÍM  

PASKALIZOVANÉHO CHMELE 

 

      Při sušení bylin dochází vlivem oxidačních procesů a působením mikroorga-

nismů ke snižování obsahu a účinnosti některých obsažných látek. Stejně tak je tomu 

i při zpracování chmele [10]. Původně se chmel sušil přirozeným způsobem. Později 

byly vyvinuty způsoby umělého procesu sušení, síření, následného granulování a va-

kuového balení. V poslední době se využívají chmelové extrakty. Připravují se po-

mocí fyzikálních úprav se pomocí různých rozpouštědel, například s využitím etano-

lu (extrakt chmelových polyfenolů a pryskyřic) nebo kysličníku uhličitého (vyšší 

koncentrace pryskyřic, minimalizace obsahu polyfenolů) [43][32].  Chemickou úpravou 

se dále z extraktů získávají další izoprodukty [43][34]. 

      Nový experimentálně zkoušený způsob zpracování a skladování chmele,   

který souvisí s použitými materiály v experimentální části mojí diplomové práce, je 

jeho pasterace vysokým tlakem – tzv. paskalizace. Tato metoda využívá vysokého 

tlaku v řádech několika set Mpa ve vodním prostředí, vychází z využití Pascalova 

zákona a byla pod zkratkou HPP (High Pressure Proccesing) objevena již v 19. stole-

tí. Průmyslové využití paskalizovaných produktů však bylo obecně aplikováno až na 

konci 20. století.  

Paskalizace čerstvých hlávek chmele je zkoumána teprve několik posledních 

let [10] na odrůdách Vital, Žatecký červeňák a Agnus.  Identicky zabalené a uskladně-

né vzorky paskalizovaného a sušeného chmele (8h/55°C) byly po 12 měsících skla-

dování podrobeny analýzám. Ukázalo se, že skladovatelnost chmele pasterizovaného 

pod vysokým tlakem je v bariérových obalech srovnatelná s chmelem sušeným, při-

čemž homongenáty obsahují větší množství oxidovatelných látek, β-hořkých kyselin 

a silic. U xanthohumolu se prokázal výrazný antibakteriální účinek i po delším skla-

dování [10]. 

Doc. P. Čermák z Thomayerovy nemocnice provedl sérii testů na antimikro-

biální účinek výše uvedených vzorků chmele (MIC 0,15-1,03 g/l), 32 vzorků paska-

lizovaného homogenátu na 31 kmenů Helicobacter pylori.  Zjištěnou skutečností byl 

inhibiční synergický efekt v okolí buněk Helicobacter pylori způsobený kombinací 

účinku α a β-hořkých kyselin a prenylflavonoidů dochovaných ve vyšší koncentraci 
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díky provedené paskalizaci. Tento inhibiční efekt byl silný a naměřené hodnoty MIC 

se daly srovnávat s účinky antibiotik [10]. Chmel tak lze chápat jako perspektivní al-

ternativní zdroj účinných látek pro terapii infekčních onemocnění [10].  
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4. ANAEROBNÍ BAKTERIE 

 
 4.1.    KLOSTRIDIE (Clostridium) 

 

4.1.1. Clostridium - OBECNÉ INFORMACE 

Klostridie patří do staré skupiny bakterií vycházející z vývojové větve arche-

bakterie. V přírodě jsou klostridie všudypřítomné. Můžeme je nalézt v půdě, v bahně 

u vodních ploch, ale i na vegetaci. V lidském těle jsou za rovnovážného stavu pří-

tomny například v anaerobním prostředí tlustého střeva, vagíny či v dásních. 

Klostridie jsou přirozenou součástí biocenózy lidského organismu, ale za určitých 

podmínek dochází k jejich podmíněné patogenezi, která může být smrtelně nebez-

pečná v případě infekce kmeny produkujících toxiny [4]. 

Klostridie jsou anaerobní gram-pozitivní bakterie, které můžeme dle tvaru řa-

dit mezi sporulující anaerobní tyčky rodu Clostridium (viz tabulka 5). Rod obsahuje 

přibližně 80 různorodých i geneticky nehomogenních druhů. Klostridie jsou saprofi-

té, což znamená, že se živí rozkládajícími částmi nebo výměšky hostitelů.  

 

 

 

Tabulka 5 Taxonomické zařazení rodu Clostridium 

Nadříše Bacteria 

Říše Firmicutes 

Třída Clostridia 

Řád Clostridiales 

Čeleď Clostridiaceae 

Rod Clostridium 

Významné druhy 

C. acetobutylicum, C. baratii, C. butyricum, C. botulinum,  

C. cellobioparum, C. difficile, C. fallax, C. histolyticum,  

C. novyiC. pasteurianum, C. perfringens, C. ramosum,  

C. sacharolyticum, C. septicum, C. sordellii,  

C. sporogenes, C. tertium, C. tetani, C. thermocellum 

 

Zdroj: http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2009/kumm_jakl/classification.htm 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Clostridia&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Clostridiales&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Clostridiaceae&action=edit&redlink=1
http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2009/kumm_jakl/classification.htm
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Tvar vegetativní formy klostridie je variací většinou rovných, různě dlouhých 

a širokých tyčinek. K pohybu některých klostridií slouží peritrichálně uložené bičíky, 

jiné pohyb nemají (např. C. perfringens). Odolnost klostridií zvyšuje tvorba rezis-

tentních spór přežívajících v podmínkách, které nejsou pro vegetativní formu přija-

telné. Ze spor se za vhodných podmínek aktivuje vyklíčení nové vegetativní formy. 

Schopnost sporulace se mění v závislosti na druhu a místě výskytu klostridie. Zatím-

co ve střevech je sporulace vydatná, na kultivačních půdách některé druhy nesporu-

lují vůbec nebo jen slabě. Na povrchu spor se nachází pestrá mozaika antigenů, které 

je možné využít pro identifikaci jednotlivých druhů [4].  

      Pro rod Clostridium je typický anoxibiotický metabolismus s mimořádnou 

citlivostí na kyslík. Rozsah citlivosti se může lišit, ale žádný druh se nemnoží při 

kontaktu se vzduchem za standardního atmosférického tlaku. V základním principu 

je mechanismus senzitivity klostridií ve vazbě kyslík prostou absencí některých en-

zymů (kataláza, cytochrom, cytochromoxidáza, superoxidomutáza), což způsobuje, 

že vzniklé peroxidy a superoxidy nemohou být rozloženy. Pro klostridie jsou typické 

oxidoredukční enzymy Fe
2+

 nazývané ferodoxiny, které začínají pracovat až při zá-

porném oxidoredukčním potenciálu (eH) v rozmezí -100 až -200 mV [4]. 

     Anaerobní glykolýza, jinak také fermentace, je základním procesem pro zís-

kávání energie. V důsledku absence Krebsova cyklu je energeticky méně výhodná 

proti aerobní respiraci. Podle zdroje energie lze klostridie dělit na fermentující sacha-

ridy, štěpící aminokyseliny z bílkovin a peptonů, využívající sacharidy či bílkoviny a 

využívající puriny a pyrimidiny. V praxi se však zkoumá pouze tvorba glukózy nebo 

hydrolýza želatiny. K diagnostice chromatografie se využívají produkty biochemic-

kých procesů klostridii (nižší mastné kyseliny a alkoholy, plyny, indol, skatol) [4]. 

      Klostridie syntetizují v bakteriální buňce toxiny. Tyto exoprodukty se uvolňu-

jí do prostoru plynule jednak při růstu a množení (toxin α C. perfringens), ale i 

v průběhu rozpadu (botulotoxin, tetanospasmin, toxiny C. difficile). Toxiny se mo-

hou vyskytovat i ve sporách. Toxiny, které jsou příčinou toxicity, nazýváme letální 

toxiny (toxiny α). Mají účinek nerkotizační, hemolyzujicí a mohou mít povahu en-

zymu - například lecithináza C (C. perffringens A). Exotoxiny jsou povahy polypep-

tidů nebo bílkovin, na což organismus reaguje tvorbou protilátek (antitoxinů). Tyto 
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protilátky lze využít k léčbě a profylaxi onemocnění způsobené klostridiemi a k iden-

tifikaci toxinů in vitro a in vivo [4].   

Klostridie jsou původci 3 typů onemocnění. Prvním je neurointoxikace  

(C. tetani, C. botulinum), druhým je nekrotizující infekce měkkých tkání a nitrobřiš-

ních orgánů obsahující svalovou hmotu (histotoxické klostridie) a třetím jsou cho-

robné procesy odehrávající se v GIT, konkrétně ve střevě (enterokolitida, pseudo-

membranózní kolitida, průjmy). 

Patogenezi onemocnění způsobené klostridiemi umocňují nekrotizující a le-

tální toxiny, ale také méně důležité látky jako jsou hemolyziny proteinázy, hyaluron-

idáza, DNAáza a nedávno objevená ADP ribosyl – transferáza. Na tomto procesu se 

mohou dále podílet i produkty metabolismu jako je histamin, serotonin, čpavek, siro-

vodík. 

      Vhodné podmínky pro vznik infekce, vyklíčení spor a množení bakterií tvoří í 

záporné oxidoredukční prostředí (eH) -300 až -400 mV ve střevech, vagině nebo úst-

ní dutině [4].  

Nejčastější epidemiologickou příčinnou exogenní infekce jsou otevřené rány 

a sporami nebo toxiny infikované potraviny. Endogenním zdrojem je přirozená mi-

kroflóra tlustého střeva či vagíny. Jednou z forem endogenní infekce je tzv. autoin-

fekce, ke které může dojít například během operace infikací otevřené rány sporami 

C. perfringens. Bylo zmapováno, že četnost spor C. perfringens se zvyšuje směrem k 

řitnímu otvoru (nozokomiální infekce) [4]. 

Citlivost k antibiotikům je u klostridií různá. Možná rezistence vůči amino-

glykosidům platí pro všechny druhy klostridií. Tento typ resistence je způsoben inhi-

bicí oxidativní fosforylace, což znamená, že nemají dostatek energie pro přenos ami-

noglykosidu do bakterie. Citlivost klostridií je prokázána především vůči antibioti-

kům β-laktámového typu (cefalosporiny) i vůči klindamicinu a vankomycinu. Inhi-

biční látky typu tetracyklinu, erytromycinu a chloramfenikolu jsou limitovány svými 

bakteriostatickými účinky [4].  
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 4.1.2.   PATOGENITA HISTOTOXICKÝCH KLOSTRIDIÍ  

Patogenní procesy jsou původcem klostridiových infekcí měkkých tkání, 

střeva, dělohy a stěn žaludku.  Nejnebezpečnějším příkladem klostridiové infekce je  

klostridiová myonekróza (plynatá sněť) [4]. 

Klostridiová myonekróza  

Původci této nemoci jsou  např. C. perfringens, C. septicum, C. novyi, 

C. histolycum, C. sordelii. Jedná se o proces probíhající prvotně v živém svalstvu, 

které může být při otevřeném poranění infikováno klostridiemi, jejichž průnik může 

lokálně usnadnit i působení toxinu způsobujícího místní nekrózu. U invazních druhů 

C. perfringens a C. septicum pronikají bakterie do krevních a lymfatických cév [4].  

Klostridiová celulitida - plynatá flegmora 

Původcem je C. perfringens A. Infekce neprobíhá ve svalstvu, ale v podkoží a 

mezi svaly. Při delším přetrvávání onemocnění se může k původní klostridii přidat    

i sekundární mikroflora [4]. 

Viscerální plynaté sněti 

Původcem je C. perfringens A. Klostridiová myonekróza (klostridie portál-

ním oběhem ze střeva infikuje žlučník). Myonetritis emphysematoza (infekce stěny 

dělohy). Nekrotizující enterokolitida (u kojenců při poruše peristaltiky a dilataci střev 

nebo i po požití kontaminovaného mléka sporami C. perfringens) [4]. 

 Enterotoxemie 

 Původcem je  C. perfringens A. Infekce se vyskytuje u jedince vystavenému 

dlouhodobému hladovění, který pozřel vařené maso kontaminované sporami 

C. perfringens. Onemocnění ve většině případů končí úmrtím [4]. 

Pseudomembranozní enterokolitida 

Původcem je C. difficile a jeho toxiny z endogenního zdroje. Vyskytuje se až 

u čtvrtiny pacientů léčenými antibiotiky. Průběh onemocnění je charakterizován lé-

zemi, které se vyskytují v terminálním ileu. Onemocnění má benigní průběh, ale mů-

že vést k proděravění nebo zeslabení stěny střeva (toxický megakolon) končící smr-

tí.[4]. 

 

 

 



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ - KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE               

37 
 

Průjmy vyvolané C. difficile 

Onemocnění je provázeno krvavým průjmem a bolestmi břicha. Nejvíce se 

patogeneze projevuje po podání antibiotik, kdy jsou odstraněny ze střevní biocenózy 

tzv. bariérové druhy bakterií. Pokud dojde k eliminaci těchto druhů antibiotiky, dojde 

pomnožení C. difficile [4]. 

 

4.1.3.   CLOSTRIDIUM DIFFICILE A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

Clostridium difficile 

Uvedené bakterie jsou středně striktní anaeroby. Jejich výskyt se mění v prů-

běhu ontogeneze člověka. Zatímco u dětí a kojenců se množství pohybuje kolem 

40% střevního mikrobiomu, u dospělého jedince je to pouze kolem 3-5 % [4].  

C. difficile jsou G+ tyčinky o velikosti 1,2-1,6 x 6-16 mikrometrů tvoří spory 

v subterminální poloze. Tyto spory jsou málo termorezistentní a při zvýšené teplotě u 

nich dojde k poškození lytických a germinačních enzymů. C. difficile je producentem 

dvou termolabilních bílkovinných toxinů. Toxin A (Enterotoxin), složený z jednotky 

hemaglutinu a enterotoxické jednotky, způsobuje etiopatogenezi vodnatých a hemo-

ragických průjmů. Toxin B, zastoupený nekrotizujícím cytotoxinem, je tvořený 1 

jednotkou hemaglutinu a 6 kopiemi cytoxických jednotek [4].  

K typizaci C. difficile se využívá ribotypizace, diagnostické molekulární me-

tody. Provádí se amplifikace prostoru mezi geny pro 16S a 23S rRNA.  Některé dia-

gnostikované typy jsou hypervirulentní. Pro ně je typická vysoká produkce toxinu A 

a B a snadné rozšíření v nemocničním prostředí v důsledku zvýšené tvorby spor. U 

těchto hypervirulentních kmenů převažuje, v porovnání s běžnými zástupci, těžší 

průběh infekce s častými smrtelnými komplikacemi [39]. 

U C. difficile jsou popsány např. ribotypy 001, 005, 014, 017, 027, 078, 176. 

Epidemiologicky nejrozšířenější ribotyp v západní Evropě je 027 (v ČR 176), který 

je nejčastějším původcem nozokomiálních infekcí [39]. Ke kultivaci C. difficile se po-

užívají selektivní půdy infikované stolicí. Izolace se dosáhne cefuxotinem a cyklose-

rinem, který potlačí původní mikroflóru [4]. 
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Clostridium perfringens 

      C. perfrigens jsou G+ nepohyblivé tyčinky o velikosti 1 × 4-10 μm. U těchto 

bakterií probíhá sporulace dobře ve střevech, in vitro je nutná speciálně selektivní 

půda. Spory těchto bakterii jsou termorezistentní [4]. 

Jedná se o aerotolerantní snadno kultivovaný druh bakterií. Některé kmeny 

tvoří mutanty, jež jsou schopny na mírně redukovaném agaru růst i za přítomnosti 

kyslíku díky neflavinproteinové peroxidáze. Při kultivaci vznikají na krevním agaru 

charakteristické kolonie s dvojitou zónou hemolýzy. C. perfringens štěpí želatinu a 

také sacharidy při okyselení půdy pod pH 4,5 [4]. 

C. perfringens je producentem celé řady biologicky aktivních molekul. Nej-

důležitější jsou letální a nekrotizující toxiny. Dle jejich obsahu v surovém toxinu, 

můžeme kmeny C. perfringens rozdělit do skupin A – E (viz tabulka 6).  Například 

za myonekrozu je u člověka zodpovědná toxická lecitináza, (toxin alfa), který produ-

kuje typ kmene C. perfringens A. Etiopatogeneze nekrotizující enterotoxemie je způ-

sobena toxiny beta, které produkují bakteriální kmeny typu B, C. Toxin epsinlon 

produkují kmeny typu D [4].  
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Tabulka 6 Přehled toxinů produkovaných C. perfringens 

Toxiny Clostridium perfringens       

Toxin Zastoupení v typech aktivita      

  A B C D E NEK LET   jiná       

α +++ ++ ++ + ++ + +  Lýza buněčných membrán, hemolýza 

β - ++ ++ - - + +  Zvyšuje permeabilitu kapilár až do nekróz, působí 
cytotoxicky, snižuje krevní tlak 

         

ε - ++ - ++* - + +  Poškozuje ledviny, cévy, enterocyty 

δ - - ++ - - - ?  Hemolýza 

ι - - - - ++ + +  Zvyšuje permeabilitu kapilár 

θ ++ ++ ++ ++ ++ - +  
Lýza buněčných membrán, hemolýza, poškozuje 
srdce 

κ ++ ++ ++ ++ ++ + +  poškozuje pojivo 

λ - - - + ++ - -  Poškozuje intracelulární substanci v pojivu 

μ ++ - - ++ + - -  Poškozuje intracelulární substanci v pojivu 

ν 
++ ++ 

++ 
† 

++ ++ - -  
Poškozuje leukocyty 

ENT ++ - -           Zvyšuje permeabilitu kapilár, poškozuje enterocyty 

++* zjištěn u kmenů, které vyvolaly struck 

++ † zjištěn u kmenů, které vyvolaly enterotoxemii u lidí v Hamburku 

+ zjištěn jen u některých kmenů 

++ zjištěn u většiny kmenů 

+++ zjištěn u všech kmenů 

Toxiny epsilon a iota jsou do půd vylučovány jako protoxiny, Aktivní jsou až po rozštěpení trypsinem 

Toxin alfa je lecithináza, toxin mi hyaluronidáza, toxin ný deoxiribonukleáza, toxin kapa kolagenáza 

Toxin lambda proteináza 
Toxiny delta a theta jsou hemolyziny 

Toxin ENT je enterotoxin 
 
 
 
 
 

Zdroj: BEDNÁŘ, M., Lékařská mikrobiologie (1996) [4]   
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4.2.   BAKTEROIDY (Bacteroides) 

 

4.2.1.   Bacteroides - OBECNÉ INFORMACE  

Tlusté střevo osidlují především anaerobní druhy bakteroidů žijící bez přístu-

pu vzdušného kyslíku (Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium a Peptostrepto-

coccus) v koncentracích mezi 108 a 1011 cfu*/g. Nejpočetnějším druhem jsou Bac-

teroides [67], které mají symbiotický vztah s hostitelem a podílí se na katabolizaci 

složitějších molekul živin. Bakteroidy vyvolávají nekrotické záněty a v případě rozší-

ření z gastrointestinální oblasti (např. do viscerální dutiny) způsobují zhoršení absce-

sů a vznik infekcí [1].  

 

Tabulka 7 Taxonomické zařazení rodu Bacteroides 

Nadříše Bacteria 

Říše Bacteroidetes 

Třída Bacteroidetes 

Řád Bacteroidales 

Čeleď Bacteroidaceae 

Rod Bacteroides 

Významné druhy 
B. acidifaciens, B. gracilis, B. fragilis, B. oris, B. ovatus, B. putre-
dinis, B. pyogenes, B. stercoris, B. suis, B. tectus, 
B.thetaiotaomicron, B. vulgatus 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy 

 

Rod Bacteroides jsou gram-negativní, nesporulující, anaerobní bakterie ty-

činkovitého tvaru, které se vyskytují v lidském těle hlavně ve sliznici horních dýcha-

cích cest, trávicího traktu nebo vagíny. V trávicím traktu jsou rezistentní ke žluči [5]. 

Metabolickými produkty anaerobního metabolismu bakteroidů jsou kyselina 

octová, iso-kyselina valerová a kyselina jantarová, které jsou zapojeny do mnoha dů-

ležitých metabolických procesů tlustého střeva (fermentace sacharidů, biotransfor-

mací žlučových kyselin a metabolismus dusíkatých látek) [1]. 

 

 

Citlivost k antibiotikům je proměnlivá. Bakteroidy jsou díky produkci          

β-laktamázy rezistentní na samostatně podávaná  β-laktámová antibiotika (penicilin). 
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Tato rezistence je často křížená a zasahuje i Cefalosporiny. Vysoké dávky                

β-laktámových antibiotik (např. piperacilin, karbenicilin) nebo cefalosporinu (např. 

cefoxitin) v kombinaci s inhibitory β-laktamáz bývají účinné a jsou využívány 

k léčbě infekce [47]. Bakteroidy vykazují rezistenci vůči klindamicinu a díky transpor-

tu molekuly léčiva dovnitř bakterie i vůči aminoglykosidu a prokazují dobrou citli-

vost vůči metronidazolu a chloramfenikolu [47]. 

Patogeneze většinou začíná unikem bakterii mimo střevní pasáže a následným 

vznikem infekcí a abscesů v celém organismu. Obecný model břišních infekcí před-

pokládá narušení střevní stěny a následný průnik bakteriální flóry do břišní dutiny, 

kde aerobní bakterie, nejčastěji typu E. coli, zapříčiní předběžnou destrukci tkáně     

a sníží tak oxidačně-redukční potenciál okysličených tkání, čímž podpoří růst a mno-

žení anaerobních bakterií. Bakteroidy se tak začnou replikovat a dominovat v další 

progresi infekce. Bakteroidy mohou být v kombinaci s enterokolitidou možnou příči-

nou dětské meningitidy a představují velké riziko i v průběhu operací gastrointesti-

nálního traktu [1]. 

 

 

 

4.2.2.     BACTEROIDES FRAGILIS 

B. fragilis sdílí obecné morfologické vlastnosti s ostatními bakteroidy (viz ka-

pitola 3.2.3 - 1) a lze je nalézt v jakémkoliv infikovaném materiálu, současně 

s ostatními  anaerobními a fakultativně anaerobními bakteriemi. Tento druh je však 

výjimečný svým polysacharidovým pouzdrem způsobujícím jeho virulenci a tím 

tvorbu abscesů [5]. B. fragilis způsobuje závažné infekce měkkých tkání, kůže a intra-

abdominální infekce. Ve vzácných případech může být i původcem menigitidy, en-

dokarditidy, osteomyelitidy [47]. B. fragilis byla dlouho považována za spolehlivě cit-

livou vůči několika širokospektrálním antibiotikům, ale prokázalo se, že obdobně, 

jako ostatní druhy tohoto rodu, je rezistentní vůči betalaktamům, aminoglykosidům a 

v nedávné době se objevily i druhy rezistentní k erytromycinu a tetracyklinu. Rovněž 

některé další antibiotické režimy, které byly běžné v minulosti, dnes nejsou považo-

vány za dostatečně účinné. Rezistence patogenu se však regionálně liší [27].  

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Betalaktamov%C3%A1_antibiotika
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Aminoglykosidy
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Erytromycin
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tetracyklin
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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5. MATERIÁL A METODIKA 

Testované látky 

Při měřeních byly použity tři testované látky, α-hořké kyseliny a β-hořké ky-

seliny a xanthohumol. Všechny uvedené látky byly získány z jednoho zdroje od fir-

my Hopsteiner (Nürnberg, Německo). Čistý izolát xanthohumolu (95% w/w) z vý-

zkumné laboratoře Hopsteiner byl připraven k přímému použití. Hořké kyseliny, izo-

lované z CO2 chmelového extraktu, který obsahoval α a β-hořké kyseliny v poměru 

32.7% a15.9% w/w, byly následně separovány a připraveny k použití v Chmelař-

ském institutu v Žatci v souladu s patentovaným postupem. (Krofta et al.,2012) [71]. 

Následně byly testované látky rozpuštěny v 1 ml DMSO (dimethylsulfoxid) a zředě-

ny v bujonu (Schaedlerův vývar, OXOID LTD.) na požadovanou koncentraci. 

Testované látky byly po celou dobu uchovávány ve zmraženém stavu rozpuš-

těné v kultivační půdě s nízkým redoxním potenciálem. Působení kyslíku byly vysta-

veny jen velmi omezeně během přípravy jednotlivých ředění. Po dobu pokusu byly 

testované látky naopak v anaerobním prostředí s velmi nízkým tlakem kyslíku. 

Testované kmeny 

Anaerobní bakterie, konkrétně kmeny Bacteroides fragilis (n=7) a Clostridi-

um perfringens (n=5), byly získány z Oddělení mikrobiologie Thomayerovy nemoc-

nice v Praze. Kmeny Clostridium difficile (n=29) byly opatřeny a ribotypizovány ve 

Fakultní nemocnici v Motole. Získané hypervirulentní kmeny C. difficile byly ribo-

typy 176 (n=13), 001 (n=10), 014 (n=2), 078 (n=1), 005 (n=1) a 017 (n=1). Testova-

né bakterie byly kultivovány po dobu 48 hodin při teplotě 35°C v anaerobní pracovní 

stanici (BUGBOX, Ruskin, UK) na Schaedlerově krevním agaru (OXOID LTD.)  

Stanovení MIC a MBC 

Pro stanovení MIC a MBC chmelových izolátů byla zvolena makrodiluční 

bujónová metoda. Zásobní roztoky chmelového extraktu byly naředěny v kultivač-

ním bujónu (Schaedlerův vývar, OXOID LTD.) ve skleněných zkumavkách za pou-

žití dvojkového zředění tak, aby se koncentrace sloučenin pohybovala 

v rozmezí 0,002-2 mg/ml. Všechny kultivační bujóny ve zkumavkách byly regenero-

vány 20 minut ve vodní lázni a následně rychle ochlazeny na pokojovou teplotu. 
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Zkumavky byly poté naočkovány mikrobiální suspenzí testovaných bakteriálních 

kmenů. Mikrobiální suspenze o densitě 0,5 McFarlanda (10
6
 CFU / ml) byly připra-

veny v 5 ml pufru fyziologického roztoku. Do každé testované zkumavky bylo při-

dáno 100 ηl mikrobiální suspenze. Zkumavky inokulované testovaným bakteriálním 

kmenem, avšak bez chmelových extraktů, byly použity jako pozitivní kontrola. Nao-

pak zkumavky obsahující testované chmelové extrakty, bez bakteriálních kmenů, by-

ly použity jako negativní kontrola. Zkumavky byly inkubovány po dobu 48 hodin při 

35 °C v anaerobní pracovní stanici (BUGBOX, Ruskin, UK). Poté byly všechny 

zkumavky vyočkovány na Schaedlerův anaerobní agar a Columbia krevní agar (BIO 

RAD, Francie). Anaerobní agarové plotny byly inkubovány po dobu 48 hodin při 

teplotě 35 °C v anaerobní pracovní stanici. Columbia krevní agarové plotny byly in-

kubovány po dobu 24 hodin při teplotě 35°C / 5% CO2. 

MIC se stanovila jako nejnižší testovaná koncentrace daného chmelového ex-

traktu, tj. první zkumavky s absencí viditelného růstu (zákal nebo sediment). Zároveň 

musel být prokázán růst testovaného kmene po vyočkování na anaerobních agaro-

vých půdách ve zkumavkách se zákalem nebo sedimentem při vyloučení kontamina-

ce (negativní aerobní kultivace). 

MBC se stanovila jako nejnižší testovaná koncentrace daného chmelového 

extraktu, tj. první zkumavky, ve které nebyl prokázán růst testovaného kmene po vy-

očkování na anaerobní půdě a zároveň v ní byla negativní aerobní kultivace. 

Statistika 

Pro vyhodnocení MIC a MBC testovaných látek byl použit aritmetický prů-

měr tři validních měření pro jeden kmen. Z hodnot získaných pro daný kmen byl se-

staven aritmetický průměr a směrodatná odchylka pro každý testovaný druh anae-

robní bakterie. Statistické vyhodnocení výsledků analýzou rozptylu u C. difficile 

(Anova) bylo provedeno pomocí programu QC. Expert verze 3.1. 
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6. VÝSLEDKY 

 

Průměrné inhibiční koncentrace byly získány makrodiluční metodou.  

 

B. fragilis  

Hodnoty MIC pro α-hořké kyseliny 640 mg/l (128 - 1024 mg/l ), β-hořké kyseliny 

244,4 mg/l (32 - 527 mg/l), xanthohumol 46,9 mg/l (32 - 64 mg/l).  

Podrobněji jsou údaje patrné z tabulky 8. 

C. perfringens  

Hodnoty MIC u α-hořkých kyselin 716,8 mg/l (512 - 1024 mg/l), β-hořkých kyselin 

204,8 mg/l (128 - 256 mg/l), xanthohumol 30,4 mg/l (8 - 48 mg/l).  

Podrobněji viz tabulka č.9.   

C. difficile  

Hodnoty MIC, u α-hořkých kyselin 654,6 mg/l (256 - 1024 mg/l), β-hořké kyseliny 

26,2 mg/l (4 - 64 mg/l), xanthohumol 57,1 mg/l (26,67 - 128).  

Podrobněji viz tabulky č. 10, 11, 12.  

Nebyly zjištěny rozdíly mezi ribotypy 176 a 001 na hladině významnosti p = 0,005 u 

MIC a MBC beta kyselin, xanthohumolu a u MBC alfa kyselin. Statisticky význam-

ný rozdíl byl zjištěn u MIC alfa kyselin (P = 0,01). 
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Tabulka 8 Antibakteriální aktivita (MIC a MBC) α-hořkých kyselin, β-hořkých kyselin 

a xanthohumolu na anaerobní kmen Bacteroides fragilis (n=7) 

 

 
Chmelové izoláty [mg/l] 

 

 alfa kyseliny beta kyseliny xanthohumol  

kmen MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

B. fragilis 1 128 128 128 512 48 96 

B. fragilis 4 512 1024 256 256 64 96 

B. fragilis 11 512 1024 256 256 32 32 

B. fragilis 24 1024 2048 527 527 48 48 

B. fragilis 26 1024 2048 256 527 40 40 

B. fragilis 35 256 512 256 512 32 32 

B. fragilis 489 MTR/CLI  1024 1024 32 128 64 64 

AM 640,0 1115,4 244,4 388,3 46,9 58,3 

SD 355,51 665,86 140,95 156,68 12,41 25,91 

 

- MIC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která viditelně inhibovala růst bakterií  
- MBC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která ničila bakterie  
- SD – směrodatná odchylka 
- AM – aritmeticky průměr 

 

 

 
 

 

Graf 1 Porovnání aritmetických průměrů hodnot MIC a MBC u testovaných chme-

lových izolátů na kmeny B. fragilis. 
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Tabulka 9 Antibakteriální aktivita (MIC a MBC) α-hořkých kyselin, β-hořkých kyselin  

a xanthohumolu na anaerobní kmeny Clostridium perfringens (n=5) 

 

 
Chmelové izoláty [mg/l] 

 

 alfa kyseliny beta kyseliny xanthohumol  

kmen MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

C. perfringens 28 512 1024 256 256 8 12 

C. perfringens 53 1024 2048 256 1054 32 32 

C. perfringens 54 512 2048 256 256 32 32 

C. perfringens 57 512 1024 128 128 32 64 

C. perfringens 532 1024 1024 128 128 48 48 

AM 716,8 1433,6 204,8 364,4 30,4 37,6 

SD 250,83 501,66 62,71 376,18 12,80 17,45 
 
 
 
MIC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která viditelně inhibovala růst bakterií  

- MBC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která ničila bakterie  
- SD – směrodatná odchylka 
- AM – aritmeticky průměr 

 

 
 
 

 

Graf 2 Porovnání aritmetických průměrů hodnot MIC a MBC u testovaných 

chmelových izolátů na Clostridium perfringens (n=5) 
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Tabulka 10 Antibakteriální aktivita (MIC a MBC) α-hořkých kyselin na       

anaerobní kmeny Clostridium difficile (n=26) 

 

α - hořké kyseliny 
 

Koncentrace [mg/l] 

kmeny MIC MBC 

      C. difficile 12 510,3 1020,6 

C. difficile 1810 (176) 256 768 

C. difficile 1811 (014) 512 768 

C. difficile 1812 (001) 512 768 

C. difficile 1813 (001) 512 768 

C. difficile 1814 (078) 597,3 1280 

C. difficile 1815 (014) 766,73 768 

C. difficile 1821 (017) 512 1024 

C. difficile 1828 (176) 512 512 

C. difficile 1829 (176) 384 766,3 

C. difficile 1835 (176) 1020,6 768 

C. difficile 1836 (001) 1024 1024 

C. difficile 1837 (005) 1024 1024 

C. difficile 1838 (001) 319,58 384 

C. difficile 2057 (176) 256 510,3 

C. difficile 2058 (176) 510 1020,6 

C. difficile 2062 (176) 512 1024 

C. difficile 2066 (176) 368 640 

C. difficile 2083 (176) 768 1024 

C. difficile 2084 (176) 510,3 510,3 

C. difficile 2118 (176) 768 1024 

C. difficile 2132 (001) 1024 1024 

C. difficile 2134 (001) 768 1024 

C. difficile 2137 (001) 1024 1024 

C. difficile 2140 (001) 1024 1024 

C. difficile 2142 (001) 1024 1024 

AM 654,6 866,0 

SD 261,44 216,89 

 

- MIC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která viditelně inhibovala růst bakterií  
- MBC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která ničila bakterie  
- V () závorce za číslem kmene je uveden příslušný ribotyp 
- SD – směrodatná odchylka 
- AM – aritmeticky průměr 
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Tabulka 11 Antibakteriální aktivita (MIC a MBC), β-hořkých kyselin na anae-

robní kmeny Clostridium difficile (n=26) 

 

 

β - hořké kyseliny 
 

Koncentrace [mg/l] 

kmeny MIC MBC 

       C. difficile 12 32 32 

C. difficile 1810 (176) 16 16 

C. difficile 1812 (001) 48 64 

C. difficile 1813 (001) 16 16 

C. difficile 1814 (078) 72 106,67 

C. difficile 1815 (014) 16 16 

C. difficile 1820 (001) 16 16 

C. difficile 1821 (017) 32 32 

C. difficile 1828 (176) 16 16 

C. difficile 1829 (176) 16 32 

C. difficile 1835 (176) 32 32 

C. difficile 1838 (001) 64 64 

C. difficile 2057 (176) 8 16 

C. difficile 2058 (176) 16 64 

C. difficile 2059 (176) 32 32 

C. difficile 2062 (176) 16 16 

C. difficile 2066 (176) 4 16 

C. difficile 2083 (176) 16 16 

C. difficile 2084 (176) 8 8 

C. difficile 2085 (176) 53,3 128 

C. difficile 2118 (176) 32 32 

C. difficile 2132 (001) 16 16 

C. difficile 2134 (001) 8 32 

C. difficile 2137 (001) 32 32 

C. difficile 2140 (001) 32 32 

C. difficile 2142 (001) 32 32 

AM 26,2 35,2 

SD 17,02 28,24 

 

- MIC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která viditelně inhibovala růst bakterií  
- MBC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která ničila bakterie  
- V () závorce za kmene uveden příslušný ribotyp 
- SD – směrodatná odchylka 
- AM – aritmeticky průměr 
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Tabulka 12 Antibakteriální aktivita (MIC a MBC)  xanthohumolu na anaerobní 

kmeny Clostridium difficile (n=28) 

 

Xanthohumol 
 

Koncentrace [mg/l] 

kmeny MIC MBC 

       C. difficile 12 16 32 

C. difficile 1811 (014) 64 64 

C. difficile 1812 (001) 64 64 

C. difficile 1813 (001) 64 64 

C. difficile 1814 (078) 64 64 

C. difficile 1815 (014) 64 64 

C. difficile 1820 (001) 128 128 

C. difficile 1821 (017) 32 64 

C. difficile 1828 (176) 85,3 128 

C. difficile 1829 (176) 48 64 

C. difficile 1835 (176) 48 64 

C. difficile 1836 (001) 74,67 128 

C. difficile 1837 (005) 85,3 128 

C. difficile 1838 (001) 26,67 32 

C. difficile 2057 (176) 48 48 

C. difficile 2058 (176) 32 48 

C. difficile 2059 (176) 48 48 

C. difficile 2062 (176) 32 64 

C. difficile 2066 (176) 32 48 

C. difficile 2083 (176) 64 64 

C. difficile 2084 (176) 64 64 

C. difficile 2085 (176) 64 64 

C. difficile 2118 (176) 64 64 

C. difficile 2132 (001) 48 48 

C. difficile 2134 (001) 64 64 

C. difficile 2137 (001) 64 64 

C. difficile 2140 (001) 64 64 

C. difficile 2142 (001) 48 64 

AM  57,1 68,0 

SD  21,65 26,23 
- MIC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která viditelně inhibovala růst bakterií  
- MBC se stanovila jako nejnižší koncentrace testované sloučeniny, která ničila bakterie  
- V () závorce za kmene uveden příslušný ribotyp 
- SD – směrodatná odchylka 
- AM – aritmeticky průměr 
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-   

  

Graf 3 Porovnání aritmetických průměrů hodnot MIC a MBC u testovaných    

chmelových izolátů na kmeny C. difficile  

 

 

 

Graf 4 Porovnání aritmetických průměrů hodnot MIC a MBC u testovaných    

chmelových izolátů na ribotypizované kmeny C. difficile [176] (n=13)  a 

[001] (n=10) 

654,57 

866,01 

26,2 35,18 57,14 68 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

alfa kyseliny
MIC

alfa kyseliny
MBC

beta kyseliny
MIC

beta kyseliny
MBC

xanthohumol
MIC

xanthohumol
MBC

K
o

n
ce

n
tr

ac
e

 [
m

g/
L]

 

Clostridium difficile 

560,9 

779,9 803,5 

896 

20,8 34 29,3 33,8 52,4 64 64,5 72 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC

[176] [001] [176] [001] [176] [001]

alfa kyseliny beta kyseliny xanthohumol

K
o

n
ce

n
tr

ac
e

 [
m

g/
L]

 

Clostridium difficile (ribotypy) 



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ - KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE               

52 
 

7. DISKUSE 

 

Infekce vyvolané anaerobními bakteriemi většinou představují závažné one-

mocnění vyžadující antibiotickou terapii. V současnosti se zvyšují počty rezistent-

ních kmenů, včetně těch anaerobních. V našem výzkumu jsme se zaměřili na zjištění 

citlivosti vybraných kmenů anaerobních bakterií na účinky izolátů z chmelového ex-

traktu.  

Výsledky naznačují, že testované látky (α-hořké kyseliny, β-hořké kyseliny, 

xanthohumol) vykazují bakteriostatické i baktericidní účinky na C. difficile, 

C. perfringens a B. fragilis. Hodnoty směrodatných odchylek (viz tabulky 8 - 12) na-

značují široký rozptyl hodnot MIC a MBC testovaných látek na jednotlivé kmeny 

vybraného druhu anaerobní bakterie.   

Pro měření jsme zvolili zkumavkovou diluční metodu pro anaerobní bakterie 

in vitro, která v předešlých pracích nebyla použita. Siragusa et al. (2008) [61] a Til-

man et al. (2011) [70] stanovovali účinky β-kyselin na střevní flóru kuřat kvantitativní 

detekcí genomu C. perfringens ve vzorcích střevního obsahu. Prokázali celkový úči-

nek β-kyselin in vivo na populaci anaerobních bakterií. Použitá metoda ale nemohla 

přinést konkrétní poznatky o účincích na jednotlivé kmeny C. perfringens ani jejich 

kvantitativní vyjádření. V tomto směru jsou výsledky, které jsme získali, primární. 

Vzhledem k charakteru výzkumu, lze získaná měření porovnat s již zjištěný-

mi účinky běžných antimikrobiálních látek. Srovnání MIC chmelových izolátů 

s referenčními ATB vybraných kmenů je uvedeno v následujících tabulkách. V nich 

uvedené hodnoty MIC (viz tabulky 16,14,15) referenčních antibiotik a testovaných 

látek se od sebe liší v závislosti na antibiotiku přibližně o 2 - 4 řády. Stabilně nejniž-

ších hodnot dosáhl xanthohumol, jehož účinky se v některých případech blíží účin-

kům referenčních antibiotik. Nízkých hodnot MIC dosáhly rovněž beta kyseliny a to 

u kmenů C. difficile a B. fragilis. 
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Tabulka 13 Porovnání hodnot MIC antibiotik s MIC izolátu z chmelového extraktu  

na B.  fragilis. 

 

Bacteroides fragilis 

ATB MIC (µg/mL) Testovaný izolát MIC (µg/mL) 

Ampicilin 3 Xanthohumol 64 - 32 

Cefalotin 1 α - Hořká kyselina 1024 - 128 

Gentamicin 30 β - Hořká kyselina 257 - 32 

Ofloxacin 1   

Tetracyklin 10   

Vancomycin 3   

Kultivace C. difficile 48h při 36 °C. Velikost bakteriální suspenze 1-5 x 10
5
 CFU/ml).  

Zdroj: https://www.eurofinspanlabs.com/Catalog/Products/ProductDetails.aspx?prodId=yvQQe8aLpzk%3d 

 

 

 

 

 

Tabulka 14 Porovnání hodnot MIC antibiotik s MIC izolátu z chmelového extraktu  

na C. perfringens 

 

Clostridium perfringens  

ATB MIC (µg/mL) Testovaný izolát MIC (µg/mL) 

Ampicilin  0.03 Xanthohumol 48 - 8 

Cefalotin  1 α - Hořká kyselina 1024 - 512 

Gentamycin  >100 β - Hořká kyselina 256 - 128 

Ofloxacin  1   

Tetracyklin  0.1   

Vancomycin  0.3   

Kultivace C. difficile 48h při 36 °C. Velikost bakteriální suspenze 1-5 x 10
5
 CFU/ml). 

Zdroj: https://www.eurofinspanlabs.com/Catalog/Products/ProductDetails.aspx?prodId=NfbfnbdlVXo%3D 

  

 

https://www.eurofinspanlabs.com/Catalog/Products/ProductDetails.aspx?prodId=yvQQe8aLpzk%3d
https://www.eurofinspanlabs.com/Catalog/Products/ProductDetails.aspx?prodId=NfbfnbdlVXo%3D
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Tabulka 15 Porovnání hodnot MIC antibiotik s MIC izolátu z chmelového extraktu  

na C. difficile 

 

Clostridium difficile 

ATB MIC (µg/mL) Testovaný izolát MIC (µg/mL) 

Cefalotin  1 Xanthohumol                128 – 26,67 

Gentamycin  >100 α - Hořká kyselina 1024 - 256 

Ofloxacin  1 β - Hořká kyselina 64 - 4 

Tetracyklin  0.1   

Vancomycin  0.5   

Kultivace C. difficile 48h při 36 °C. Velikost bakteriální suspenze 1-5 x 10
5
 CFU/ml).  

Zdroj: https://www.eurofinspanlabs.com/Catalog/Products/ProductDetails.aspx?prodId=yvQQe8aLpzk%3d 

 

 

Účinky testovaných látek na C. perfringens popsali pouze Siragusa et al. 

(2008) [61] a Tilman et al. (2011) [70]. V obou pracích se ale jednalo o zjišťování účin-

ku látek na střevní mikrobiom. Siragusa et al. (2008) [61] popsal inhibici 

C. perfringens v jejunu a v ceacum infikovaných kuřat, kterým byl podáván orálně 

vodný roztok β-hořké kyseliny po dobu 22 dní v koncentracích (62,5 - 250 ppm). 

K obdobným závěrům dospěl Tilman et al. (2011) [70]. Ten popsal účinek β-hořké ky-

seliny na infikovanou drůbež C. perfringens. Měření sledovalo působení β-kyselin na 

střevní mikrobiom drůbeže obsahující také C. perfringens. Výsledkem byla signifi-

kantní inhibice C. perfringens při koncentraci 125 mg/l. Obě studie byly provedeny 

metodou in vivo a nelze tedy plně srovnat dosažené výsledky s námi naměřenými 

inhibičními hodnotami. 

Výsledky MIC a MBC kmenů C. difficile jsou prioritní. Mezi nejčastějšími 

ribotypy 176 a 001 nebyl s výjimkou MIC u α-kyselin zjištěn statisticky významný 

rozdíl. Vzhledem k tomu, že není zcela objasněn mechanismus účinku hořkých kyse-

lin a xanthohumolu, není možné dělat z těchto výsledků hlubší závěry. Zdá se, že ri-

botyp  C. difficile nemá vztah k citlivosti kmene na testované látky. V každém přípa-

dě je ale velmi významný z hlediska epidemiologie.  

Námi naměřené hodnoty MIC a MBC anaerobních kmenů byly ovlivněny 

použitou metodikou. Dosažení nízkého oxido-redukčního potenciálu v tekuté půdě 

https://www.eurofinspanlabs.com/Catalog/Products/ProductDetails.aspx?prodId=yvQQe8aLpzk%3d
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nutného pro kultivaci anaerobních bakterií bylo dosaženo mimo jiné i vypuzením 

zbytkového kyslíku pomocí varu (98-100 °C). To se ale muselo provádět ve fázi, kdy 

půda již obsahovala testované látky. Za těchto podmínek dochází k izomerizaci xant-

hohumolu a α-hořkých kyselin za vzniku  isoxanthohumolu a iso-α-hořkých kyse-

lin [11][14]. β-hořké kyseliny jsou po zahřátí za nepřístupu vzdušného kyslíku relativně 

stabilní sloučeniny. Se vzdušným kyslíkem za zvýšené teploty se z β-kyseliny stávají 

rozkladné produkty [37], což nelze v rámci použité metodiky vyloučit. Předmětem pro 

další studie by tedy bylo změření množství vzniklých produktů v původním objemu 

testovaných látek. Dále by bylo vhodné provést porovnání antimikrobiální účinnosti 

nově vzniklých látek (iso-xanthohumol, iso-α-hořké kyseliny, rozkladné produkty β-

kyselin) s výchozími testovanými látkami. Důležité bude i prověření vztahu nových 

látek k původním, zda jejich účinek není ovlivněn vzájemnou synergii nebo antago-

nismem. Pouze u iso-α-hořkých kyselin byla prokázaná nižší antibakteriální účinnost 

v porovnání s α-hořkými kyselinami [60].  

Naměřené MIC izolátů u kmenů C. difficile se jeví perspektivně v případě pe-

rorální aplikace při pseudomembranozní kolitidě.  Potenciálně účinnou látkou, by 

mohl být xanthohumol, který nízkými MIC a minimem odchylek dopadl v měřeních 

nejlépe (viz tabulka 12). Xanthohumol se ve střevě vstřebává velmi málo. Farma-

kokinetika xanthohumolu byla popsána na zvířecím modelu Ming liu (2015) [44]. Xa-

nthohumol se částečně mění na izomer isoxanthohumol, který je prekurzorem pro     

8 PN se silnými  fytoestrogeními účinky. Orální aplikací se  xanthohumol vstřebává 

přibližně v 11 %. V jaterních buňkách je dále přeměněn na glukorinidy a další hyd-

roxylované metabolity. Přesto 89 % xanhohumolu zůstává v nezměněném stavu ve 

střevě. Pokud by se popsaná farmakokinetika xanthohumolu podobala lidské, dalo by 

se předpokládat, že by bylo možné dosáhnout koncentrace xanthohumolu ve střevě 

v hodnotách převyšujících hodnoty MIC toxigenních kmenů. 

Další potencionální aplikovatelnou látkou jsou β-hořké kyseliny. Jejich hlavní 

výhodou jsou nízké hodnoty MIC (viz tabulka 11). Možnost orálního podávání β-

kyselin  byla ověřena na drůbeži Siragusa et al. (2008) [61] a Tilman et al. (2011) [70]. 

Námi zjištěné hodnoty MIC u C. difficile byly nižší než hodnoty MIC u testovaných 

kmenů C. perfringens. Lze se tedy domnívat, že účinky β-kyselin na vegetativní for-

my C. difficile ve střevě budou ještě výraznější, než zjistili Siragusa et al. (2008) [61] 

a Tilman et al. (2011) [70]. 
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Výsledky prováděného výzkumu a tato získaná měření lze považovat za pod-

klad pro další studie. Vzhledem k nízké rozpustnosti chmelových izolátů 

z chmelového extraktu [44][11], můžeme předpokládat potenciální využití chmele a lá-

tek v něm obsažených pouze pro lokální aplikace. Pro využití v klinické praxi je nut-

ný další vývoj způsobu podávání eventuálně lékové formy obsahující testované látky. 

Dosavadní využití chmele v potravinářském průmyslu s sebou nese vysoké tepelné 

zatížení, které společně s dalšími postupy způsobuje degradaci hořkých kyselin         

a xanthohumolu na látky s velmi nízkou antimikrobiální účinností. Bylo prokázáno, 

že iso-α-kyseliny jsou sice lépe rozpustné ve vodě, ale jejich antimikrobní účinky 

jsou podstatně nižší [59].  

Jednou z možných variant, jak využít chmel v potravinářství jsou doplňky 

vyvinuté Výzkumným ústavem potravinářským v Praze. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o produkty obsahující čerstvý homogenizovaný a tlakově ošetřený chmel (viz 

kapitola 3.8.) dostávají se tak do lidského organismu kromě hořkých kyselin a xant-

hohumolu i další sekundární metabolity obsažené v chmelu, jako jsou například fyto-

estrogeny. Jejich obsah tak limituje použití potravinových doplňků v praxi. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem výzkumu bylo prokázání inhibice anaerobních kmenů (C. difficile, 

C. perfringens, B. fragilis) pomocí látek izolovaných z chmelového extraktu        

(xanthohumol, alfa hořké kyseliny, beta hořké kyseliny). Pro stanovení MIC byla 

zvolena makrodiluční bujónová metoda in vitro. Předpokládaná inhibice se u všech 

anaerobních kmenů prokázala (viz. tabulky 8-12). 

Hodnoty MIC a MBC se lišily od sebe maximálně o jedno ředění. Lze tedy 

říci, že inhibiční koncentrace můžeme považovat za baktericidní. Dosažené výsledky 

prokazují potenciální antimikrobiální aktivitu u testovaných látek. α-hořké kyseliny 

prokázaly nižší účinnost v porovnání xanthohumolem a β-hořkými kyselinami.  

Zvláště účinek xanthohumolu u všech testovaných kmenů stabilně vykazoval velmi 

nízké hodnoty MIC (128 - 8 mg/l) a MBC (128 - 12 mg/l). Z hořkých kyselin dosáh-

ly nízkých hodnot MIC (64 - 4 mg/l) a MBC (128 - 8 mg/l) pouze β-hořké kyseliny u 

kmenů C. difficile.  
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