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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Prahe 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lekárskych vied 

 

Kandidát: Bc. Veronika Švirlochová 

Školiteľ: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 

Názov diplomovej práce: Vyhodnotenie aktivity potencionálne antibakteriálnych látok 

pomocou mikrodilučnej bujónovej metódy 

 

Cieľ práce 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhodnotiť antibakteriálnu aktivitu 

u päťdesiatich dvoch novosyntetizovaných látok.   

Metódy 

Látky boli testované pomocou mikrodilučnej bujónovej metódy a bolo použitých 

jedenásť rôznych koncentrácií. Testovanie prebiehalo na ôsmych bakteriálnych kmeňoch, 

medzi ktorými boli aj pôvodcovia významných nozokomiálnych infekcií.  

Výsledky 

Testované látky boli podľa chemickej štruktúry rozdelené do siedmych skupín. 

Najúčinnejšou bola skupina sulfónamidov. Dve skupiny sa prejavili len s minimálnou 

alebo nulovou účinnosťou.  

Záver 

Na základe výsledkov bol vyhodnotený najcitlivejší bakteriálny kmeň, ktorým bol 

kmeň Staphylococcus epidermidis, a najmenej citlivý kmeň, ktorým bol  Pseudomonas 

aeruginosa. Taktiež sa pri jednotlivých skupinách uvažovalo o prítomnosti rôznych 

substituentov a ich vplyve na účinnosť látok. 
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Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

 

Candidate: Bc. Veronika Švirlochová 

Supervisor: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 

Diploma thesis title: Evaluation of activity of potentional antibacterial substances through 

the use of microdilution broth method 

 

Background 

The aim of this diploma thesis was to evaluate antibacterial activity of fifty-two 

newly synthetized substances. 

Methods 

Substances were tested through the use of microdilution broth method with eleven 

different concentrations. There were used eight bacterial strains and there were also used 

agents of nosocomial infections. 

Results 

Tested substancies were divided into seven groups by their chemical structure. The 

most effective group were sulphonamides. There were two groups with mininal or zero 

antibacterial activity. 

Conclusion 

The results showed that the most sensitive strain was Staphylococcus epidermidis 

and the least sensitive strain was  Pseudomonas aeruginosa. There was also consideration 

about the presence of different substituents in different groups and their influence of 

antibacterial activity. 
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ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK 

 

Ala alanín 

ALT alanínaminotransferáza 

DMSO dimetylsufoxid 

EC Escherichia coli 

EF Enterococcus sp. 

G- gramnegatívne baktérie 

G+ grampozitívne baktérie 

Glu kyselina glutámová 

KP Klebsiella pneumoniae 

KP-E Klebsiella pneumoniae ESBL pozitívna 

Lys lyzín 

MBC minimálna baktericídna koncentrácia 

MH Mueller-Hinton 

MIC minimálna inhibičná koncentrácia 

MRSA meticilín rezistentný Staphylococcus aureus 

MurNAc kyselina N-acetylmurámová 

PBP penicillin-binding-proteins (proteíny viažúce penicilín) 

UDP-GlcNAc  uridín difosfát N-acetylglukózamín 

UDP-Mpp UDP-N-acetylmuramyl-pentapeptid 

SA Staphylococcus aureus 

SE Staphylococcus epidermidis 

PA Pseudomonas aeruginosa 
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1 ÚVOD 

“Od ich uvedenia do medicíny v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia, boli 

antibiotiká zásadné pre modernú zdravotnú starostlivosť. Ich úloha sa rozšírila od liečenia 

závažných infekcií, k prevencii infekcií pre chirurgických pacientov, chráneniu 

onkologických pacientov a ľudí s oslabeným imunitným systémom, a propagovaniu rastu 

a prevencii ochorení u dobytka a iných zvierat chovaných pre potravu“ (Gelband, et al., 

2015, s. 8). 

Rezistencia na antibiotiká je jedným z najzávažnejších problémov zdravotníckej 

starostlivosti v súčasnosti. Rezistencia je jedným z dôvodov, prečo sa niekedy ľahko 

liečiteľné infekcie dnes liečia ťažko, s čím sú spojené zvýšené náklady na zdravotnú 

starostlivosť a zvýšila sa aj mortalita pacientov.  Tento problém vznikol nadmerným 

používaním antibiotík a spôsobujú ho dva hlavné faktory, a to: 

1. zvýšený finančný príjem zabezpečuje sprístupnenie antibiotík a následné 

zvýšenie vhodného a nevhodného požívania antibiotík, 

2. zvýšený dopyt zvieracích proteínov, čo zapríčiňuje väčšiu produkciu 

živočíšnych jedál (Gelband, et al., 2015; The Johns Hopkins Hospital, 2015). 

Táto diplomová práca je zameraná na hodnotenie účinnosti látok, ktoré boli 

syntetizované na Katedre anorganickej a organickej chémie na Farmaceutickej fakulte 

v Hradci Králové. Toto testovanie bolo prevedené pomocou mikrodilučnej bujónovej 

metódy a boli použité následné bakteriálne kmene: Staphylococcus aureus, meticilín 

rezistentný Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus sp., 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumonniae ESBL pozitívna 

a Pseudomonas aeruginosa. 

Testovanie týchto látok ukázalo, že účinné látky môžu v budúcnosti slúžiť ako nové 

antimikrobiálne látky. 
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2 ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE – CIEĽ PRÁCE 

1) Rešerš literatúry 

2) Zvládnutie základných mikrobiologických laboratórnych techník 

3) Vypracovanie postupu vyhodnotenia antibakteriálnej aktivity in vitro pomocou 

mikrodilučnej bujónovej metódy 

4) Vlastné experimenty 

5) Spracovanie výsledkov 

6) Vyhodnotenie výsledkov, ich interpretácia a diskusia s využitím teoretických 

a praktických znalostí danej problematiky 
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3 TEORETICKÁ ČASŤ 

3.1 Antimikrobiálna terapia 

Antimikrobiálna terapia je komplex postupov, ktorý sa používa na zlikvidovanie 

vybraného mikroorganizmu a následné vyliečenie ochorenia, ktoré tento mikroorganizmus 

spôsobil. Podľa charakteru mikroorganizmu sa terapia delí na: 

- antibakteriálnu (proti grampozitívnym (G+), gramnegatívnym (G-) baktériám, 

riketsiám a mykobaktériám), 

- antimykotickú (proti plesniam a kvasinkám), 

- antiprotozoárnu (na parazitárne červy, améby a prvoky), 

- antivírusovú (na zastavenie replikácie a šírenia vírusov). 

Pre praktické používanie sa antimikrobiálne látky (antibiotiká, antimykotiká) 

klasifikujú podľa: 

1. Účinku na cieľový mikroorganizmus – baktericídne (mikroorganizmus zabíjajú), 

bakteriostatické (zastavujú rast mikroorganizmu) 

2. Spektra účinnosti – širokospektrálne, úzkospektrálne 

3. Mechanizmu účinku – inhibícia syntézy bunkovej steny, plazmatickej membrány, 

nukleových kyselín, proteínov, atď. 

Medzi látky s účinkom proti mikroorganizmom patria i dezinfekčné prostriedky. 

Ich účinok na mikroorganizmy je rovnaký ako účinok antibiotík, ale ich toxicita  

pre makroorganizmus je oveľa vyššia (Nováková, 2010). 

3.2 Antibiotiká 

Antibiotiká sú látky, ktoré sú produkované hubami a baktériami. Už pri nízkych 

koncentráciách majú na mikroorganizmy účinok statický alebo cídny. 

Syntetické, v prírode sa nevyskytujúce látky s antimikrobiálnym účinkom,  

sa nazývajú chemoterapeutiká. 

Semisyntetické antibiotiká sú látky, ktoré majú pôvod v prírode, no boli vytvorené 

alebo upravené chemicky. 
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V prírode sú zdrojom antibiotík: 

1. aktinomycéty (aminoglykozidy, tetracyklíny, makrolidy), 

2. mikroskopické huby (penicilíny), 

3. rastliny (fytoncidy), 

4. iné baktérie – hlavne bacily (bacitracín) (Nováková, 2010). 

3.3 Mechanizmus účinku antibiotík 

Ovplyvnenie integrity bakteriálnej bunky je charakteristickým znakom antibiotika. 

3.3.1 Inhibícia syntézy bakteriálnej bunkovej steny 

Peptidoglykánová vrstva poskytuje baktériám ich štruktúrnu oporu a ochrannú 

bariéru voči vonkajším vplyvom. Táto peptidoglykánová vrstva pozostáva 

z polysacharidov so striedajúcimi sa sacharidovými skupinami N-acetylglukozaminu a  

N-acetylmurámovej kyseliny (MurNAc). Medzi skupinami MurNAc je pripojený 

pentapeptid, niekedy aj tripeptid, so sekvenciou L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys (alebo –mezo- 

-diaminopimelová kyselina) –D-Ala-D-Ala. 

Syntéza peptidoglykánu sa odohráva v troch rozličných priestoroch bakteriálnej 

bunky – v cytoplazme, v cytoplazmatickej membráne a v periplazmatickom priestore. 

Začína v cytoplazme, kde sa syntetizujú nukleotidové prekurzory, ako napríklad  

UDP-GlcNAc, ktorý sa syntetizuje z fruktózy-6-fosfátu a glutámových enzýmov, alebo  

UDP-N-acetylmuramyl-pentapeptid (UDP-Mpp), ktorý sa syntetizuje murámovými 

enzýmami z UDP-GlcNAc.  

Druhá časť pozostáva v syntéze na membránu viazaného undecaprenyl fosfátu. 

Toto sa deje pomocou undecaprenyl pyrofosfát syntázy, ktorá katalyzuje za sebou 

nasledujúce kondenzačné reakcie farnesyl pyrofosfátu s ôsmymi izopentenyl pyrofosfátmi, 

pričom vznikajú nové cis-dvojité väzby. Vzniknutý undecaprenyl pyrofosfát je 

defosforylovaný undecaprenyl pyrofosfát fosfatázou pričom vzniká undecaprenyl fosfát. 

UDP-Mpp a undecaprenyl fosfát sú substráty zabudovaného membránového enzýmu 

fosfo-MurNAc-pentapeptid translokáza. Tento enzým katalyzuje prvý krok syntézy 

peptidoglykánu tým, že premiestňuje fosfo-MurNAc-pentapeptidovú polovicu z UDP-Mpp 

do undecaprenyl fosfátu a spája uridín-monofosfát a undecaprenyl-pyrofosforyl-MurNAc-

pentapeptid, čo sa častejšie označuje ako Lipid I. 

Po syntéze Lipidu I prenáša glykozyltransferáza polovicu GlcNAc z UDP-GlcNAc 

do Lipidu I a vzniká undecaprenyl-pyrofosforyl-MurNAc-(pentapeptid)-GlcNAc, 
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nazývaná Lipid II. Ten je následne prenášaný flipázou z vnútornej strany membrány  

na vonkajšiu, kde prebieha polymerizácia peptidoglykánovej väzby. Proteíny,  

ktoré katalyzujú konečné kroky syntézy peptidoglykánu sú bifunkčné proteíny viažuce 

penicilín – penicillin-binding-proteins (PBP). Transglykozylázová doména PBP 

polymerázuje cukrovú časť Lipidu II, čo produkuje glykánové vlákna, ktoré 

transpeptidázová doména spája a formuje do 3D siete (Liu, et al., 2016). 

3.3.1.1 β-laktámové antibiotiká 

β-laktámové antibiotiká sú skupinou látok, ktoré majú vo svojej molekule  

tzv. β-laktámový kruh. Ten sa skladá z troch atómov uhlíka a jedného atómu dusíka. 

Rozdielne typy β-laktámov závisia od zloženia sekundárneho kruhu, ktorý je pripojený  

na prvý kruh. Do tejto skupiny antibiotík patria penicilíny, cefalosporíny, monobaktamy, 

karbapenemy a inhibítory β-laktamáz. 

Tieto antibiotiká ovplyvňujú bunkovú stenu v poslednom kroku jej syntézy tým,  

že sa viažu na enzýmy PBP a blokujú transpeptidačné reakcie, ktoré stenu spevňujú. 

Taktiež ovplyvňujú enzýmy, ktoré slúžia k obnove peptidoglykánu, čo spôsobuje lýzu 

a smrť bakteriálnej bunky (Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 1: Chemická štruktúra β-laktámového kruhu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

1. PENICILÍNY 

Penicilíny sa získavajú z kultivačného média vhodných kmeňov plesní rodu 

Penicillium (Lüllmann, et al., 2002). Sú veľmi málo toxické a sú charakterizované dobrým 

prienikom do biologických tekutín a malým prienikom do buniek. Ich biologický polčas je 

krátky, približne jedna hodina, a sú prevažne vylučované obličkami. 

Po ich požití je časté riziko precitlivenosti, hlavne v podobe dermatologických 

alergických prejavov (popŕhlenie, exantémy alebo enantémy). Ojedinele dochádza aj 

k závažnejším nežiaducim účinkom ako napríklad závažnejšia alergická reakcia, ktorá 

môže prejsť do anafylaktického šoku. 

http://www/
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Penicilíny majú široké klinické využitie, a to hlavne vďaka rýchlemu nástupu 

účinku. Využívajú sa predovšetkým pri respiračných infekciách, nozokomiálnych 

infekciách alebo ako základ pri empirickej liečbe (Lincová, et al., 2007). 

Východisková látka pre výrobu početných druhov penicilínov je kyselina  

6-aminopenicilánová (Lüllmann, et al., 2002). 

 

Obr. 2: Chemická štruktúra kyseliny 6-aminopenicilanovej 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

2. CEFALOSPORÍNY 

Cefalosporíny sa získavajú z plesne Cephalosporium acremonium. Sekundárny 

kruh je šesťčlenný a obsahuje síru. Východisková látka pre polosyntetické látky je kyselina  

7-aminocefalosporanová (Lüllmann, et al., 2002). 

 

Obr. 3: Chemická štruktúra kyseliny 7-aminocefalosporanovej 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

Cefalosporíny sa rozdeľujú do piatich generácií podľa uvedenia do klinickej praxe 

alebo podľa určujúcich vlastností, ako napríklad spektrum antimikrobiálneho účinku, 

odolnosť voči β-laktamázam, veľkosť a rýchlosť prieniku cez bunkovú stenu baktérií.  

Sú veľmi málo toxické a sú charakterizované dobrým prienikom do biologických 

tekutín a malým prienikom do buniek. Ich distribučný objem je malý. Biologický polčas 

cefalosporínov je 0,5-3 hodiny. Výnimkou je ceftriaxon, ktorý má biologický polčas 

eliminácie osem hodín. Vylučovanie prebieha väčšinou obličkami. 

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky cefalosporínov patria kožné alergické prejavy 

(makulopapulózny exantém, urtikária), bolesti kĺbov, liekové horúčky. Taktiež sa 

vyskytuje riziko anafylaktického šoku a tromboflebitídy. Vyskytnúť sa môžu aj zmeny 

v krvnom obraze (eozinofília, neutropénia, hemolytické anémie, reverzibilné leukopénie 

http://www/
http://www/


16 

 

alebo trombocytopénie). Po perorálnom požití sa môžu pozorovať poruchy tráviaceho 

traktu (nevoľnosť, zvracanie, hnačky). Ovplyvnením črevnej mikroflóry môže dôjsť 

k dysmikróbii, superinfekcii alebo pseudomembranóznej enterokolitíde. 

Pri terapii cefalosporínmi sa dáva prednosť čo najnižším generáciám. Ich 

používanie môže byť terapeutické aj profylaktické, cielené i empirické. Empirické podanie 

je predovšetkým v prípadoch závažných akútnych infekcií, kde nie je možné čakať  

na výsledky mikrobiologického vyšetrenia. 

 Cefalosporíny 1. generácie 

Cefalosporíny 1. generácie majú charakteristickú účinnosť voči grampozitívnym 

mikroorganizmom, hlavne streptokokom a stafylokokom. Voči gramnegatívnym 

mikroorganizmom sú účinné len veľmi málo. 

Sú indukované pri grampozitívnych infekciách vyvolaných stafylokokmi. 

Pri infekciách vyvolanými gramnegatívnymi baktériami možno cefalosporíny 1. generácie 

podávať iba cielene. Podávajú sa aj ako krátkodobá profylaxia v chirurgických odboroch. 

Do tejto generácie patria antibiotiká cefazolin, cefalexin alebo cefalotin.  

 Cefalosporíny 2. generácie 

Na grampozitívne koky pôsobia cefalosporíny 2. generácie rovnako  

ako cefalosporíny 1. generácie. Majú však zvýšenú účinnosť voči gramnegatívnym 

baktériám. Stále však nedokážu prestúpiť bunkovou stenou pseudomonád. 

Indukujú sa predovšetkým pri bežných gramnegatívnych infekciách. Tiež  

sa používajú na liečbu väčšiny komunitných respiračných infekcií. Patrí tu napríklad 

cefuroxim, cefprozil alebo cefamandol. 

 Cefalosporíny 3.g 

Cefalosporíny 3. generácie majú oproti predchádzajúcim generáciám nižšiu 

účinnosť voči stafylokokom. Ich účinnosť voči gramnegatívnym baktériám je však zásadne 

vyššia. Patrí medzi ne dokonca aj skupina protipseudomonádových cefalosporínov. 

Medzi cefalosporíny 3. generácie patria antibiotiká cefotaxim, ceftriaxon alebo 

cefsulodin a indikujú sa pri rezistencii na nižšiu generáciu cefalosporínov. 

 Cefalosporíny 4. generácie 

Cefalosporíny 4. generácie majú vysokú účinnosť voči grampozitívnym 

i gramnegatívnym baktériám, vrátane Pseudomonas aeruginosa. 
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Indikujú sa pri ťažkých infekciách dýchacích ciest, močových ciest, meningitídach 

až sepsách. Sú to napríklad antibiotiká cefpirom alebo cefepim (Lincová, et al., 2007). 

Cefalosporíny 5. generácie 

Ceftarolín fosamil je novo schválený cefalosporín, ktorého aktívny metabolit sa 

používa na liečbu závažných infekcií. Doteraz však nebola ohodnotená účinnosť liečby 

na závažné infekcie spôsobené baktériou Staphylococcos aureus – meticilín rezistentný 

(Arshad, et al., 2017). 

3. MONOBAKTAMY 

Monobaktamy patria medzi novšie β-laktámové antibiotiká. Medzi najznámejšie 

patrí aztreonam, baktericídne antibiotikum s účinnosťou výhradne proti aeróbnym 

gramnegatívnym patogénom. Viaže sa na špecifické proteíny a je odolné voči  

β-laktamázam. Podáva sa výhradne parenterálne. 

Medzi najčastejšie negatívne účinky patria kožné alergické reakcie alebo  problémy 

gastrointestinálneho traktu. 

Indikuje sa pri počiatočnej liečbe sepsy a brušných infekcií (Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 4: Chemická štruktúra aztreonamu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

4. KARBAPENEMY 

Karbapenemy sú látky, ktoré pôsobia na väčšinu grampozitívnych  

i gramnegatívnych baktérií. Sú účinné voči aeróbnym aj anaeróbnym mikroorganizmom 

a aj voči vysoko rezistentným kmeňom Streptococcus pneumoniae. 

K ich vlastnostiam patrí dobré prenikanie do tkanív i telesných tekutín vrátane 

mozgomiešneho moku. Z tela sa vylučujú obličkami. Podávajú sa výhradne parenterálne. 

Medzi nežiaduce účinky karbapenemov patria kožné alergické prejavy a poruchy 

gastrointestinálneho traktu, ktoré v malom množstve prípadov môžu vyústiť až do kŕčov. 

http://www/
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Indikované sú pri cielenej liečbe, a to voči multirezistentným nemocničným 

infekciám, alebo pri ťažkých zmiešaných infekciách (Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 5: Základná chemická štruktúra karbapenemov 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

5. INHIBÍTORY Β-LAKTAMÁZ 

Inhibítory β-laktamáz sú látky antibakteriálne neúčinné, ale dokážu pôsobiť  

na bakteriálny enzým a inaktivovať ho. Pre terapeutické využitie sa zároveň podávajú 

s β-laktámovým antibiotikom. Väzba inhibítorov je  reverzibilno.  

“Kyselina klavulánová je β-laktámové antibiotikum so slabou antibakteriálnou 

účinnosťou, ktoré sa samostatne nepoužíva“ (Lincová, et al., 2007, s. 472). Je to 

antibiotikum s nízkou účinnosťou, ktoré inhibuje enzým penicilinázu.  

Medzi nežiaduce účinky tohto antibiotika patria nevoľnosť, zvracanie, hnačky. 

Indikuje sa pri liečbe infekcií dýchacích a močových ciest (Lüllmann, et al., 2002; 

Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 6: Chemická štruktúra kyseliny klavulánovej 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.1.2 Glykopeptidové antiobiotiká 

Glykopeptidy sú modifikované heptapeptidy prírodných produktov, ktoré sú 

vysoko účinné proti grampozitívnym baktériám tým, že zabraňujú správnemu sieťovaniu 

peptidoglykánovej bunkovej steny. Ich 3D štruktúra im umožňuje viazať sa na dipeptidový 

koniec Lipidu II, a tým narúšajú správnu tvorbu peptidoglykánu (Ulrich, et al., 2016). 

http://www/
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Medzi nežiaduce účinky patria ototoxicita až ohluchnutie, alergické reakcie alebo 

hypernatrémia. 

Indikuje sa pri liečbe stafylokokov rezistentných na oxacilín 

a pseudomembranóznej enterokolitíde. Najznámejším glykopeptidovým antibiotikom je 

vankomycín (Lüllmann, et al., 2002; Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 7: Chemická štruktúra vankomycínu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.1.3 Bacitracín 

Bacitracín patrí medzi polypeptidové antibiotikum, ktoré je účinné  

voči grampozitívnym kokom a paličkám. Syntézu peptidoglykánu inhibuje tým,  

že inhibuje defosforyláciu undecaprenylfosfátu.  

Medzi výhody bacitracínu patrí malý výskyt rezistencie a hypersenzitivity. Jeho 

nevýhodou je však nefrotoxicita, a preto sa nepoužíva systémovo ale iba lokálne (Lincová, 

et al., 2007). 

 

Obr. 8: Chemická štruktúra bacitracínu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

http://www/
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3.3.2 Porušenie bunkovej cytoplazmatickej membrány 

Antibiotiká, ktoré spôsobujú porušenie cytoplazmatickej membrány patria  

medzi baktericídne látky, ktoré svojou toxicitou môžu spôsobovať poškodenie obličiek.  

Ich účinok spôsobuje stratu selektívnej permeability a integrity buniek, čím zapríčiňujú ich 

zánik (Votava, 2005; Lincová, et al., 2007).  

3.3.2.1 Polyenové antibiotiká 

Polyenové antibiotiká sa častejšie klasifikujú ako antimykotiká so systémovým 

alebo lokálnym použitím. Inhibíciu cytoplazmatickej membrány spôsobujú väzbou  

na ergosterol, čo spôsobuje rozrušenie integrity membrány. 

Spektrum ich účinnosti je veľmi široké, zahŕňa kandidy, aspergily, kryptokoky, 

mukory,  Trichomonas vaginalis. Ich distribučný objem je veľký, a preto majú nízky 

prienik do telesných tekutín a prekrvených tkanív. Vylučovanie obličkami  je nízke, a preto 

sa vylučujú hlavne biliárnym systémom do stolice. 

Nežiaduce účinky týchto antibiotík sa delia na akútne a chronické. Akútne 

nežiaduce účinky sú spôsobené prostaglandínmi a spôsobujú horúčky, rigor, nauzeu, 

bolesti hlavy, svalov, kĺbov, hnačky, alergické alebo až anafylaktické reakcie. Chronické 

prejavy sú spôsobené nefrotoxicitou a neurotoxicitou, čo sa prejavuje elektrolytovou 

dysbalanciou alebo normocytárnou normochrómnou anémiou pri inhibícii erytropoetínu. 

V klinickej liečbe sa používajú pri mykotických infekciách, a to pri povrchových 

kandidózach (lokálne použitie) i život ohrozujúcich progresívnych infekciách (systémové 

použitie). Príkladom polyenového antibiotika je amfotericín B (Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 9: Chemická štruktúra amfotericínu B 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

http://www/
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3.3.2.2 Imidazoly (Flukonazol) 

Flukonazol je systémové antimykotikum. Štruktúrou je to bis-triazolový derivát 

propanolu. Spôsobuje inhibíciu enzýmov konečnej fázy syntézy ergosterolu, a preto má 

rovnaký efekt ako polyenové antibiotiká. Obmedzuje kolonizáciu slizníc a adhéziu kandíd 

na endotel a rôzne umelé povrchy. 

Jeho antimikrobiálne spektrum zahŕňa Candida spp., Blastomyces spp., ale 

i Plasmodium falciparum a Trypanosoma cruzii. Dobre preniká do všetkých tkanív  

a telesných tekutín. Dlho sa uchováva v koži a nechtoch. Jeho biologický polčas  

je 25-30 hodín. Primárne sa vylučuje obličkami. 

Nežiaduce účinky sú väčšinou nezávažné ako napríklad bolesti hlavy, brucha, 

zvracanie, hnačky, kožné exantémy alebo asymptomatické zvýšenie ALT. Iba ojedinele 

môže dôjsť k závažnému toxickému poškodeniu hepatocytov. 

Najvýznamnejšie indikácie použitia sú systémové kandidózy, kryptokokózy, 

dermatomykózy a systémové endemické mykózy (Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 10: Chemická štruktúra flukonazolu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.3 Inhibícia syntézy proteínov 

Antimikrobiálny účinok inhibíciou syntézy proteínov je založený na reverzibilnom 

alebo  reverzibilnom naviazaní antibiotických látok na rozličné receptory podjednotiek 

ribozómu, čím zablokujú jeho funkciu (Lincová, et al., 2007). 

3.3.3.1 Tetracyklíny 

Tetracyklíny sú bakteriostatické látky, z ktorých sa využívajú len semisyntetické 

deriváty doxycyklín a minocyklín. Inhibíciu spôsobujú reverzibilnou väzbou na receptor, 

ktorý sa nachádza na 30S podjednotke ribozómu, a tak blokujú väzbu aminoacyl-tRNA  

na akceptorové miesto komplexu ribozóm + mRNA. Ľahko vytvárajú komplexy 

s dvojmocnými katiónmi. 

http://www/
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Spektrum účinku zahŕňa grampozitívne aj gramnegatívne baktérie (okrem väčšiny 

gramnegatívnych aeróbnych tyčiniek), mykoplazmy, chlamýdie, spirochéty. Dobre 

prenikajú do tkanív i telesných tekutín. Prenikajú aj placentou. Väčšina sa vylučuje 

obličkami. Výnimkou je doxycyklín, ktorý sa vylučuje  žlčou a stolicou. 

Nežiaduce účinky zahŕňajú dráždenie sliznice tráviaceho traktu, inhibíciu enzýmov 

čriev a pankreasu. Negatívne ovplyvňujú mikroflóru čriev, ústnej dutiny a vagíny. Môžu 

vyvolať fotosenzibilizáciu kože, poškodenie nechtov a pečene. Môžu spôsobiť alergické 

reakcie. Vytvorením komplexov s vápnikom sa ukladajú v kostiach, a tak môžu spôsobiť 

poruchy rastu. Zuby môžu zafarbiť na žlto až hnedo. 

Indikujú sa pri liečbe rickettsií, ehrlichií, chlamýdií a brucel (Lüllmann, et al., 

2002; Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 11: Chemická štruktúra tetracyklínu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.3.2 Aminoglykozidy 

Aminoglykozidy sú látky s hexózovým jadrom, na ktorom sú glykozidovými 

väzbami pripojené aminosacharidy. Inhibíciu syntézy bielkovín spôsobujú ireverzibilnou 

väzbou na receptor na 30S podjednotke, čo je podobné ako fungovanie tetracyklínov. 

Mechanizmus účinku je zložitejší, no v tejto dobe však nie je ešte úplne objasnený. 

Ich účinnosť bola dokázaná na klinicky významných gramnegatívnych baktériách, 

stafylokokoch, listériách, brucelách. Voči prirodzene rezistentné sa radia všetky anaeróbne 

baktérie. Nízky je ich distribučný objem, väzba na bielkoviny i prienik do tkanív 

a telesných tekutín. Ich vylučovanie z tela prebieha obličkami a je veľmi rýchle  

(90% dávky približne do jedného dňa). 

Najdôležitejšie nežiaduce účinky sú nefrotoxicita, ototoxicita a neurotoxicita. 

Aminoglykozidy sa indukujú predovšetkým v prípadoch, pri ktorých zlyhala 

predchádzajúca, menej toxická liečba, a to hlavne pri sepsách, pyelonefritíde, 

endokarditíde, pneumónii, meningitíde, popáleninách alebo iných komplikovaných 

infekciách (Lüllmann, et al., 2002; Lincová, et al., 2007). 

http://www/
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Obr. 12: Základná chemická štruktúra aminoglykozidov 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.3.3 Amfenikoly (Chloramfenikol) 

Chloramfenikol je antibiotická látka, ktorej používanie bolo obmedzené  

pre dokázanie vzniku na dávke nezávislej aplastickej anémie. Inhibíciu syntézy proteínov 

spôsobuje reverzibilnou väzbou na receptor umiestnený na 50S podjednotke ribozómu 

a zároveň blokuje pôsobenie peptidyltransferázy. 

Účinnosť chloramfenikolu je vysoká pre grampozitívne i gramnegatívne, aeróbne aj 

anaeróbne baktérie. Má malý distribučný objem, veľmi dobre preniká do telesných tekutín, 

vrátane mozgomiešneho moku a materského mlieka. Obličkami sa vylučuje 

v metabolizovanej i nemetabolizovanej forme. Jeho biologický polčas je štyri hodiny. 

Nežiaduce účinky predstavujú útlm kostnej drene, a to hlavne pri dlhodobej liečbe 

vysokými dávkami. U malého množstva prípadov sa vyskytuje ťažká až letálna forma 

aplastickej anémie. U nezrelých novorodencov spôsobuje zníženie funkcie pečene 

a obličiek. 

Chloramfenikol sa indukuje ako rezervné liečivo v prípadoch, kde bola 

predchádzajúca liečba neúčinná, a to napríklad pri meningitídach alebo septických stavoch 

spôsobených salmonelami alebo gramnegatívnymi baktériami (Lüllmann, et al., 2002; 

Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 13: Chemická štruktúra chloramfenikolu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

http://www/
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3.3.3.4 Makrolidy 

Makrolidy sú antibiotiká s bakteriostatickým účinkom. Chemicky sa klasifikujú 

podľa počtu atómov uhlíka v laktámovom kruhu. Ich inhibičná schopnosť spočíva 

v reverzibilnej väzbe na receptor na 50S podjednotke ribozómu. Tento receptor  

sa nachádza blízko miesta, na ktoré sa viaže chloramfenikol. 

Účinnosť týchto antibiotík pokrýva širokú paletu grampozitívnych 

i gramnegatívnych baktérií, ako i intracelulárne patogény a spirochéty. Ich prenikanie  

do tkanív nie je spoľahlivé, no prenikanie do telesných tekutín, s výnimkou 

mozgomiešneho moku, je dobré. Vylučuje sa dvomi spôsobmi, stolicou a močom, pričom 

sa zabudováva hlavne do žlče. Biologický polčas je rozdielny pre všetky typy makrolidov. 

Nežiaduce účinky sa líšia od typu makrolidového antibiotika, ale patria tam hlavne 

poruchy gastrointestinálneho traktu vo forme nevoľností a hnačiek. Medzi ojedinelé patrí 

reverzibilná strata sluchu, pseudomembranózna kolitída alebo kožné alergické reakcie. 

Využitie v klinickej praxi spočíva predovšetkým k liečbe intracelulárnych 

patogénov a u infekcií spôsobených grampozitívnymi kokmi, kde bola zistená 

precitlivenosť na β-laktámové antibiotiká (Lüllmann, et al., 2002; Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 14: Základná chemická štruktúra makrolidov  

(www.researchgate.net) 

3.3.3.5 Linkosamíny 

Linkosamíny sú látky sacharidového charakteru, ktoré rovnako ako makrolidy 

inhibujú syntézu bielkovín väzbou na receptor na 50S podjednotke ribozómu (Gaillard, et 

al., 2016). 

Tieto antibiotiká sú účinné voči širokej škále grampozitívnych aj gramnegatívnych 

baktérií. Rezistentné sú enterokoky, hemofily, Clostridium difficile, Neisseria spp.. Ich 

distribučný objem je veľký. Dobre prenikajú do tkanív a telesných tekutín s výnimkou 

http://www.researchgate/


25 

 

mozgomiešneho moku. Biologický polčas je približne tri hodiny, no predlžuje sa  

pri obličkovej a pečeňovej insuficiencii. Vylučuje sa obličkami. 

V klinickej praxi sa používa ako preferenčné liečivo v empirickej terapii (Lincová, 

et al., 2007). 

 

Obr. 15: Chemická štruktúra linkomycínu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.3.6 Mupirocín 

Mupirocín je kyselina, ktorá je produkovaná baktériou Pseudomonas flourescens. 

Inhibíciu syntézy bielkovín spôsobuje väzbou na bakteriálnu izoleucyl-tRNA-syntetázu. 

Pôsobí na stafylokoky, streptokoky (výnimkou sú streptokoky skupiny D) 

a gramnegatívne baktérie spôsobujúce kožné infekcie. Používa sa výhradne ako lokálne 

antibiotikum k liečbe kožných infekcií alebo k dekolonizácií nosičov MRSA (Lüllmann, et 

al., 2002; Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 16: Chemická štruktúra mupirocínu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.4 Inhibícia syntézy nukleových kyselín 

Antibiotiká, ktoré zapríčiňujú inhibíciu syntézy nukleových kyselín sú látky 

baktericídneho charakteru (Votava, 2005). 

3.3.4.1 Chinolónové antibiotiká 

Chinolónové antibiotiká sú skupina látok, do ktorej patria nefluórované chinolóny 

a fluorochinolóny. Fluorochinolóny majú pripojený atóm fluóru v základnej molekule. 

Mechanizmus účinku je ale rovnaký pre obe skupiny a spočíva v inhibícii dvoch 

topoizomeráz (DNA-gyrázy a topoizomerázy IV). DNA-gyráza je bakteriálny enzým, 

http://www/
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ktorý je zodpovedný za správne reťazenie a rozpletenie superhelixu DNA počas procesu 

replikácie. Topoizomeráza IV spôsobuje odpájanie novoreplikovaných DNA, čo umožňuje 

správnu chromozómovú a plazmidovú segregáciu (Khodursky, et al., 1998). 

Spektrum účinku ja veľmi široké a zahŕňa grampozitívne a gramnegatívne koky, 

anaeróbne baktérie a intracelulárne patogény. Ich distribučný objem je veľký, dobre 

prenikajú do tkanív a telesných tekutín s výnimkou mozgomiešneho moku. Vylučujú sa 

prevažne močom. Biologický polčas je výrazne dlhší než pri ostatných druhoch antibiotík. 

Nežiaduce účinky sa vyskytujú iba zriedka a patria medzi ne problémy 

gastrointestinálneho traktu (nauzea, bolesti brucha, zvracanie, nechutenstvo), centrálneho 

nervového systému (bolesti  hlavy, poruchy spánku), kŕče, kožné alergické reakcie 

(fotosenzitivita) alebo poškodenie svalových šliach. 

Využívanie chinolónových antibiotík je bežné pri infekciách močových ciest, 

prostatitídach, infekciách kostí, kĺbov, kože, mäkkých tkanív a respiračného traktu 

(Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 17: Základná chemická štruktúra chinolónov 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.4.2 Rifampicín 

Rifampicín je makrocyklické antibiotikum, ktoré sa získava z baktérie Streptomyces 

mediterranei. Spôsobuje inhibíciu syntézy nukleových kyselín tým, že sa viaže  

na DNA-dependentnú RNA-polymerázu. 

Účinne pôsobí proti grampozitívnym baktériám, legionelám, chlamýdiám 

a mykobaktériám. Veľmi dobre preniká do tkanív a telesných tekutín. Len malé množstvo 

sa vylučuje obličkami. Primárne sa vylučuje žlčou. Jeho biologický polčas je 2-5 hodín. 

Dôležité je spomenúť, že pôsobí hepatotoxicky. Taktiež môže zafarbiť moč, pot, 

sliny a slzy na oranžovo. Toto zafarbenie je však neškodné. 
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Najčastejšie sa využíva pri liečbe tuberkulózy a lepry. Môže sa však indikovať aj 

pri osteomyelitíde, endokarditíde alebo pri liečbe legionelóz (Lüllmann, et al., 2002; 

Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 18: Chemická štruktúra rifampicínu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.5 Inhibícia metabolizmu bakteriálnej bunky 

Inhibíciu metabolizmu bakteriálnej bunky spôsobujú látky s bakteriostatickým 

účinkom, ktorých kombinácia môže pôsobiť baktericídne (Votava, 2005). 

3.3.5.1 Sulfónamidy 

Sulfónamidy sú štrukturálne analógy a kompetitívni antagonisti extracelulárnej 

kyseliny p-aminobenzoovej. Ich mechanizmus účinku spočíva v kompetícii o enzým 

dihydropteroátsyntetázu, čo vyústi do nedostatku syntézy kyseliny dihydrolistovej 

a následne spôsobí nedostatok kyseliny tetrahydrolistovej. Takto sa znižuje syntéza 

purínov a tymidínu, ktoré sú potrebné pri syntéze RNA a DNA. Pri nadbytku  

kyseliny p-aminobenzoovej sa tento proces môže zvrátiť. Na základe toho sú sulfónamidy 

účinné len na baktérie, ktoré nedokážu  kyselinu listovú syntetizovať. 

Sú účinné voči streptokokom, hemofilom, chlamydiám, aktinomycétam, 

Toxoplasma gondii, Neisseria meningitidis. Podávajú sa perorálne a majú vysokú 

biologickú dostupnosť. Podľa rýchlosti väzby na bielkoviny závisí rýchlosť eliminácie 

v pečeni (osem hodín – jeden týždeň). Vylučujú sa močom – glomerulárnou filtráciou aj 

aktívnou tubulárnou sekréciou. 

Z nežiaducich účinkov je dôležité spomenúť kožné prejavy, prejavy fototoxicity, 

poškodenie pečene, pečeňový ikterus, supresiu kostnej drene, čo môže spôsobiť anémiu, 

leukopéniu a trombocytopéniu. Pozor sa musí dávať aj na kryštalizáciu sulfónamidov 
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v močovom trakte. Sulfónamidy je zakázané podávať tehotným alebo kojacim ženám 

a novorodencom. 

Indikácia sulfónamidov je hlavne pri toxoplazmózach a nokardiózach (Lüllmann, et 

al., 2002; Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 19: Základná chemická štruktúra sulfónamidov 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

3.3.5.2 Diaminopyrimidíny (Trimetoprim) 

Trimetoprim je derivát 2,4-diaminopyrimidínu, ktorý pôsobí ako inhibítor 

reduktázy kyseliny listovej, čo zabráni redukcii na kyselinu tetrahydrolistovú. 

Antibakteriálne účinky sú tak rovnaké ako pri sulfónamidoch. Jeho biologický polčas je 

10-12 hodín. Vylučuje sa obličkami. 

Nežiaduce účinky sa prejavujú problémami gastrointestinálneho traktu, vznikom 

exantémov a poruchami krvotvorby pre nedostatok kyseliny tetrahydrolistovej. 

Trimetoprim sa používa perorálne v kombinácii so sulfónamidmi. Ako mono-

terapeutikum sa indikuje pri ľahkých močových infekciách a ako profylaktikum týchto 

infekcií (Lüllmann, et al., 2002; Lincová, et al., 2007). 

 

Obr. 20: Chemická štruktúra trimetoprimu 

(http://www.sigmaaldrich.com) 

 

  

http://www/
http://www/


29 

 

3.4 Testované kmene 

3.4.1 Rod Staphylococcus 

Baktérie rodu Staphylococcus sú fakultatívne anaeróbne G+ koky, ktoré majú 

priemer približne 1 µm. Ich usporiadanie môže byť rôzne. Buď sú to jednotlivé koky, 

inokedy sú v pároch, tetrádach, v krátkych retiazkach, ktoré majú najviac štyri bunky,  

no najčastejšie sú zoskupené v nepravidelných zhlukoch tvaru hrozna, podľa gréckeho 

staphylé = hrozno (Votava, 2006). Toto zoskupenie vzniká vďaka ich schopnosti deliť sa 

v dvoch rovinách. Podľa ich schopnosti koagulovať krv sa delia na koagulopozitívne 

(Staphylococcus aureus) a koagulonegatívne (Staphylococcus epidermidis) (Nováková, 

2010). Sú to nepohyblivé baktérie, ktoré nevytvárajú spóry a tvoria puzdro iba ojedinele. 

Pri stafylokokových infekciách sa využíva kultivácia na pôdach, mikroskopický 

obraz a hlavne priamy dôkaz sérologickými metódami, ako napríklad stanovenie 

plazmakoagulázy, antistafylolyzínu (Votava, 2006). 

3.4.1.1 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus (SA) je jeden z najdôležitejších ľudských a zvieracích 

patogénov. Má širokú škálu mechanizmov virulencie, ktoré sa  spájajú s produkciou 

toxínov a antimikrobiálnou rezistenciou (Ferreira, et al., 2016). Dodnes zostáva hlavnou 

príčinou bakterémií v komunálnom a nemocničnom prostredí na celom svete (Bassetti, et 

al., 2017).   

Bunky SA zahŕňajú viacero faktorov virulencie, ktoré sa delia na povrchové 

a extracelulárne. Medzi povrchové sa radí vrstva peptidoglykánu, proteín A, puzdro alebo 

iné povrchové proteíny, ako napríklad viazanú koagulázu, clamping factor. Sú známe ešte 

povrchové proteíny, ktoré sa viažu na kolagén, elastín alebo fibronektín. Extracelulárne 

faktory sa delia na enzýmy a toxíny. Medzi enzýmy patria koaguláza, kataláza, 

hyaluronidáza, fibrinolyzín, penicilináza, lipázy a nukleázy. Ku toxínom sa radia 

cytolyzíny, enterotoxíny, toxín syndrómu toxického šoku a exfoliatívne toxíny (Votava, 

2006). 

Vyvolané ochorenia sú z veľkej časti hnisavé, no nájdu sa aj prípady s celkovými 

toxickými účinkami alebo otravy z potravín. Obyčajné povrchové infekcie sa hoja 

spontánne alebo s chirurgickým odstránením hnisu. Pre liečbu ostatných infekcií sa 

využíva penicilín (Bednář, 2011). 
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Obr. 21: Staphylococcus aureus 

(https://www.flickr.com) 

3.4.1.2 Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus 

Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA) je prominentný ľudský  

patogén, ktorý spôsobuje hlavne infekcie kože, v nemocnici získané pneumónie, 

osteomyelitídy a abscesy (Joung, et al., 2016). Patrí medzi ne takmer 80% súčasných 

kmeňov SA. Sú to väčšinou nemocničné kmene, v ktorých je modifikovaný PBP2. Ten má 

síce zachovanú enzymatickú schopnosť, ale nedokáže sa viazať na penicilín. (Votava, 

2006; Bednář, 2011). 

Na terapiu sa ako základná liečba využívajú vankomycín a glykopeptidy (Choo, et 

al., 2016). 

3.4.1.3 Staphylococcus epidermidis 

“Staphylococcus epidermidis (SE) je typický oportúnny patogén, ktorý napáda 

oslabených pacientov (popáleniny, ťažké úrazy a chirurgické zákroky, imunologická 

nedostatočnosť“ (Bednář, 2011, s. 203). Ako súčasť mikrobiálnej flóry sa vyskytuje  

na povrchu kože a na sliznici nosohltanu. 

Dôležitým faktorom infekcie je prítomnosť cudzích telies (katéter, cievne náhrady, 

umelé chlopne, kontinuálna peritoneálna dialýza), ktoré umožňujú dobrú adherenciu  

a zapríčiňujú tvorbu slizovej vrstvy, ktorá zabraňuje prieniku antibiotík, protilátok 

a kontaktu s fagocytmi. 

Ochorenia spôsobené SE sa môžu objaviť hlavne v nemocničnom prostredí. Môžu 

spôsobovať chronické zaplavovanie organizmu, ktoré následne vedie ku endokarditídam, 
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meningitídam, endoftalmitídam, infekciám močových ciest alebo až k najzávažnejšiemu 

stavu – sepse (Bednář, 2011). 

 

Obr. 22: Staphylococcus epidermidis 

(http://www.bacteriainphotos.com) 

3.4.2 Rod Enterococcus 

Do rodu Enterococcus sa radia fakultatívne anaeróbne G+ kataláza negatívne 

pohyblivé koky, oválneho až pretiahnutého tvaru, ktoré sú usporiadané vo dvojiciach, 

menších zhlukoch alebo krátkych retiazkach. Do tohto rodu patrí dvanásť druhov, 

z ktorých sú pre človeka najdôležitejšie E. faeacalis, E. faecium a E. durans (Votava, 

2006; Bednář, 2011). 

Enterokoky netvoria toxíny a ako faktory virulencie sa uplatňujú secernované 

produkty (želatináza, substancie typu feromónov), kolonizačné faktory (agregačné 

substancie, sacharinové adhezíny) alebo bakteriocíny (cytolyzín). Virulenciu tiež 

ovplyvňujú aj bakteriálne gény, čo sa spája hlavne s rezistenciou na vankomycín. 

Enterokoky tvoria súčasť normálnej črevnej flóry a prejavujú sa iba ako 

podmienené patogény. Spôsobené ochorenia sú väčšinou nozokomiálne a môžu byť 

endogénneho alebo exogénneho charakteru. Medzi ochorenia vyvolanými enterokokmi 

patria infekcie močových a žlčových ciest, endokarditídy, meningitídy, perionitídy, 

osteomyelitídy alebo vznik katétrových sepsí. 

Diagnostika je založená na priamom dôkaze, a to kultiváciou, latexovou 

aglutináciou, PYR testu, ktorý je pozitívny, dôkazu leucinaminopeptidázy alebo iných 

biochemických testov (fermentačné reakcie) (Koukalová, 2011). 

Na terapiu infekcií sa využíva samotný ampicilín alebo v kombinácií s inhibítormi 

β-laktamáz, aminoglykozidov, glykopeptidov alebo flourochinolónov (Votava, 2006). 
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Obr. 23: Enterococcus faecium 

(http://atlas.sund.ku.dk) 

3.4.3 Rod Escherichia 

Rod Escherichia sa radí medzi enterobaktérie. Sú to nesporulujúce fakultatívne 

anaeróbne G- pohyblivé tyčinky s veľkosťou dva až tri µm. Dôležité sú ich biochemické 

vlastnosti, a to značí schopnosť fermentovať cukry, tvorba plynu a indolu a neschopnosť 

štiepiť močovinu. Najznámejším zástupcom tohto rodu je Escherichia coli (EC) (Bednář, 

2011). 

3.4.3.1 Escherichia coli 

Escherichia coli je bežnou súčasťou črevnej mikroflóry, kde pôsobí ako saprofyt  

aj ako symbiont. V tráviacom trakte zabraňuje pred prienikom patogénov a v hrubom čreve 

sa podieľa na tvorbe niektorých vitamínov, predovšetkým vitamínu D. Z týchto dôvodov 

ide o podmieneného patogéna, ktorý je mimo čreva takmer vždy patogénny. 

Patogenita EC podmieňuje vyvolávanie dvoch typov ochorení. Prvým typom  

sú extraintestinálne, väčšinou vyvolané komenzálnymi sérotypmi. Tieto infekcie sú 

endogénneho charakteru, napríklad infekcie močových ciest, septické ochorenia, hnisavé 

procesy alebo infekcie rán. Druhým typom sú infekcie v intestinálnom trakte, ktoré sú 

sprevádzané hnačkami. Sú za to zodpovedné rôzne mechanizmy, podľa ktorých sa EC 

delia na enteropatogénne, enterotoxigénne, enteroinvazívne a enterohemoragické. 

Kolónie EC rastú dobre na Endovom agare, kde sa často dajú rozpoznať vďaka  

ich charakteristickému kovovému lesku. Dôležitá  je však diagnostika pomocou ich 

biochemických vlastností a na rýchle rozlíšenie od klebsiel slúži PYR test, ktorý je pri EC 
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negatívny. U novorodencov sa na vylúčenie enteropatogénnych kmeňov využívajú analýzy 

antigénov, najčastejšie aglutináciou (Votava, 2006; Bednář, 2011; Koukalová, 2011). 

EC je citlivá na väčšinu antibiotík, výnimkou je benzylpenicilín, a u nemocničných 

kmeňov ale narastá sekundárna rezistencia. Pri intestinálnych ochoreniach je dôležité dbať 

na rehydratáciu (Bednář, 2011). 

 

Obr. 24: Escherichia coli na Endovom agare 

(http://omvcostarica.info) 

3.4.4 Rod Klebsiella 

Klebsiely sú nepohyblivé G- tyčinky, ktoré sú väčšinou opuzdrené 

polysacharidovým puzdrom. Najbežnejšími druhmi klebsiel sú Klebsiella pneumoniae 

(KP) a Klebsiella oxytoca.  

Klebsiely nie sú bežným črevným komenálom, najčastejšie sú pôvodcami 

nozokomiálnych nákaz na novorodeneckých oddeleniach a na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti. Spôsobujú  predovšetkým uroinfekcie, infekcie dýchacích ciest a sepsy.  

Diagnostika je jednoduchá hlavne kvôli charakteristickému rastu na krvnom agare, 

kde mávajú biele pigmentované kolónie, ktoré sú často mukózne. Dôležitý je tiež dôkaz 

produkcie β-laktamáz a PYR test (Votava, 2006; Bednář, 2011). 

3.4.4.1 Klebsiella pneumoniae 

“Klebsiella pneumoniae, bežný patogénny druh rozšírený celosvetovo, má viac než 

sedemdesiatosem sérotypov založených na kapsulárnych polysacharidových antigénoch“ 

(Wu, et al., 2017, s. 254). Jednotlivé kmene majú značnú variabilitu vo virulencii, čo je 

spôsobené hlavne puzdrovými antigénmi. 

http://omvcostarica/
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Terapia sa opiera hlavne o použitie cefalosporínov, chinolónov, tetracyklínov 

pretože tento kmeň je primárne rezistentný voči ampicilínu (Votava, 2006; Bednář, 2011). 

 

Obr. 25: Klebsiella pneumoniae 

(http://muhasab.info) 

3.4.4.2 Klebsiella pneumoniae ESBL pozitívna 

Infekcia Klebsiellou pneumoniae ESBL pozitívnou je závažný stav z dôvodu 

produkcie širokospektrálnych β-laktamáz (z angl. extended specter beta lactamase). Tieto 

β-laktamázy sú odolné voči antibiotikám, ktoré sú chránene kyselinou klavulánovou alebo 

sulbaktamom. 

Na terapiu týchto nozokomiálnych kmeňov sa používajú karbapenémy, 

cefalosporíny 4. generácie a niekedy aminoglykozidy (Votava, 2006). 

3.4.5 Rod Pseudomonas 

Pseudomonády sú aeróbne G- nefermentujúce tyčinky saprofytického charakteru, 

ktoré sa pohybujú pomocou bičíka. Tento rod obsahuje viac než 140 druhov a väčšina 

ochorení u ľudí je spájaná s oportúnnymi infekciami. Najznámejším ľudským patogénom 

je Pseudomonas aeruginosa (PA) (Baron, 1996). 

3.4.5.1 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa sa vyznačuje typickým vzhľadom (β-hemolýza, 

perleťový až kovový lesk, farebná pigmentácia a charakteristický zápach) (Votava, 2006).  

PA obsahuje viacero faktorov virulencie, ako napríklad extracelulárny sacharid 

a stenový lipopolysacharid, ktoré sa viažu na bakteriálnu bunku, alebo môže ísť o rozličné 

extracelulárne produkty (proteolytické enzýmy, toxíny, pigment). 

Vyskytuje sa v odpadových vodách, črevách zvierat a ľudí, na rastlinách, v pôde. 

“Kolonizuje sliznice, hlavne respiračného traktu a močových ciest, u hostiteľov  
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so zníženou obranou. Vo veľkých kvantách sa môže vyskytnúť v nemocničnom prostredí, 

hlavne na jednotkách intenzívnej starostlivosti, resuscitačných oddeleniach, novo-

rodeneckých oddeleniach, kde kontaminuje dýchacie prístroje, nebulizátory, katétre. Je 

často príčinou nemocničných nákaz“ (Bednář, 2011, s. 246). 

Laboratórne sa využíva priamy dôkaz kultiváciou z dôvodu charakteristického 

vzhľadu. Môže sa tiež využiť biochemická identifikácia a pre epidemiologické dôvody  

sa pristupuje ku sérologii a fagotypizácii izolovaných kmeňov. 

Výber antibiotík je obmedzený primárnou a sekundárnou rezistenciou. Užívajú sa 

antipseudomonádové penicilíny, aminoglykozidy, flourochinolóny alebo cefalosporíny III.  

a IV. generácie (Votava, 2006; Bednář, 2011).  

 

Obr. 26: Pseudomonas aeruginosa 

(http://atlas.sund.ku.dk) 
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3.5 Vyšetrenie antimikrobiálnej citlivosti 

Určenie citlivosti mikróba na antibiotikum patrí ku najvýznamnejším činnostiam 

mikrobiologického vyšetrenia a je dôležitým predpokladom kauzálnej antibioterapie. 

Výber najvhodnejšieho liečiva je podmienený dvoma základnými parametrami: 

a) vlastnosťami makroorganizmu a charakterom konkrétnej infekcie, 

b) vlastnosťami etiologického agens (rezistencia alebo citlivosť na liečivá). 

Tieto vyšetrenia sa uskutočňujú in vitro. U väčšiny patogénnych baktérií je 

potrebné aby sa vyhlo mrhaniu liečiv a financií a aby sa neohrozoval život pacienta. 

Metódy na stanovovanie citlivosti sa delia na kvalitatívne a kvantitatívne (Koukalova, 

2009; Votava, 2010). 

3.5.1 Kvalitatívne testy 

3.5.1.1 Diskový difúzny test 

Diskový difúzny test je najrozšírenejšia metóda v diagnostickej praxi, pretože 

umožňuje stanovenie citlivosti veľkého počtu bakteriálnych kmeňov na širokú škálu 

antibiotík (Votava, 2010). Je založený na princípe postupného uvoľňovania antibiotík  

do agarovej pôdy, na ktorej je naočkovaný vyšetrovaný mikrobiálny kmeň. Počas 

inkubácie antibiotikum difunduje a spôsobuje inhibíciu rastu citlivých baktérií, čím 

dochádza k vytvoreniu inhibičnej zóny. 

Na testovanie sa štandardne používajú papierové disky, ktoré sú nasýtené 

antibiotikom, ktorého množstvo je stanovené tak, aby jeho koncentračný gradient 

zodpovedal bežnému terapeutickému dávkovaniu v makroorganizme (Koukalova, 2009). 

“Veľkosť inhibičnej zóny je ovplyvnená nielen stupňom citlivosti mikrobiálneho kmeňa, ale 

i difuzibilitou antibiotika, pH pôdy, jej výškou a napučaním, koncentráciou agaru, živnými 

látkami a ďalšími substanciami obsiahnutými v pôde, ďalej aj veľkosťou inokula 

a rýchlosťou bakteriálneho množenia“ (Koukalova, 2009, s. 55). 

Pracuje sa s pevnou kultivačnou pôdou, najčastejšie pôda Mueller-Hinton (MH), 

alebo MH pôda s krvou. Na jednu pôdu sa väčšinou kladie maximálne šesť diskov, po čom 

nasleduje asi 16-18 hodinová inkubácia pri teplote 36-37°C. 

Kvalita metódy závisí od presnosti prevedenia, vrátane merania priemerov 

inhibičných zón. Kontrola metódy spočíva v použití referenčných kmeňov, pre ktoré sú  
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už vopred známe priemery inhibičných zón pre jednotlivé antibiotiká (Koukalova, 2009; 

Votava, 2010). 

 

Obr. 27: Difúzny diskový test 

(http://mikrobiologie.lf3.cuni.cz) 

3.5.2 Kvantitatívne testy 

3.5.2.1 Bujónový mikrodilučny test 

Pri stanovovaní citlivosti antibiotík ja najvhodnejšie stanovenie minimálnej 

inhibičnej koncentrácie (MIC), ktorá ukazuje mieru citlivosti baktérie voči konkrétnemu 

antibiotiku. Princípom testu je použitie odstupňovaných koncentrácií antibiotika v tekutých 

alebo pevných pôdach, na ktorých sú inokulované čisté kultúry testovaného kmeňa 

v štandardnom množstve o optickej hustote 0,5 McFarlandovej stupnice. Po následnej  

24 hodinovej inkubácií sa zisťuje najnižšia koncentrácia antibiotika, v ktorej došlo 

k potlačeniu rastu bakteriálneho kmeňa. Hodnota (MIC) sa udáva v mg/l alebo µg/ml. 

“Táto hodnotu (MIC) sa porovnáva s hraničnou hodnotou (tzv. break point) 

hladiny daného antibiotika, ktoré možno dosiahnuť v sére perorálnymi, intramuskulárnymi 

či intravenóznymi dávkami. Ak je MIC nižšia, poprípade rovná hraničnej hodnote (break 

pointu), je mikrób na antibiotikum citlivý. Ak je MIC vyššia, je mikrób k antibiotiku 

rezistentný“ (Votava, 2010, s. 206). 

Na stanovenie sa používajú mikrotitračné doštičky s 96 jamkami pre jeden kmeň. 

V pravom hornom rohu býva umiestnená kontrola rastu, obsahujúca iba testovaný kmeň 

a rastové médium (MH bujón). Vo zvyšných jamkách sa nachádza testovaný kmeň, rastové 

médium a dvanásť rôznych antibiotík v ôsmich koncentráciách. Na kontrolu kvality 

metódy sa využívajú referenčné kmene so známymi hodnotami MIC. 

http://mikrobiologie/
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Touto metódou sa môže stanoviť aj minimálna baktericídna koncentrácia (MBC). 

“Je to najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá je schopná všetky bakteriálne bunky 

(respektíve 99,9 %) usmrtiť“ (Votava, 2010; s. 207). Vychádza sa zo stanovenia MIC, 

pričom sa tekutina zo všetkých jamiek, v ktorých došlo k zábrane rastu, preočkuje na pôdu 

bez antibiotík a nechá sa kultivovať. Z koncentrácií bez viditeľného rastu sa určí hodnota 

MBC, ktorá môže byť rovnaká ako hodnota MIC, ale i mnohonásobne vyššia (Koukalova, 

2009; Votava, 2010). 

 

Obr. 28: Bujónový mikrodilučny test 

(http://old.lf3.cuni.cz) 

3.5.2.2 Agarový dilučny test 

Princípom agarového dilučneho testu je použitie agarových pôd obsahujúcich 

vzostupné koncentrácie antibiotika. Zvyčajne sa používa 12-15 koncentrácií, ktoré  

sú riedené geometrickým radom a na jednu pôdu sa môže rozočkovať viacero testovaných 

kmeňov. Po inkubácii sa hodnotí forma rastu kmeňa na pôde bez antibiotika a následne  

sa hodnotia pôdy s antimikrobiálnou látkou. Pri viditeľnej inhibícii rastu sa odčítavajú 

hodnotu MIC. Kvalita používaného antibiotika sa kontroluje referenčným kmeňom 

(Koukalova, 2009). 

3.5.2.3 E-test 

E-test vychádza z difúzneho diskového testu, pričom miesto antibiotických diskov 

sa používa papierový alebo plastový prúžok, ktorý je napustený exponenciálne stúpajúcou 

koncentráciou antibiotika. Hodnoty koncentrácií sú vyznačené na papieriku, ktorý  

sa ukladá na inokulovanú pôdu. Po 16-18 hodinovej inkubácii sa pri citlivých baktériách 

http://old/
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nachádza inhibičná zóna vajcovitého tvaru, ktorej okraj pretína prúžok v mieste 

udávajúcom hodnotu MIC. Výhodou tohto testu je možnosť použitia rozličných pevných 

pôd, a je teda vhodný pre mikróby s rôznymi rastovými nárokmi. 

 

Obr. 29: E-test 

(http://www.biomerieux-diagnostics.com) 

  

http://www/
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Pouţitý materiál 

Pomôcky: 

sterilná mikrotitračná dostička s viečkom, mikropipety, sterilné špičky,  

12-jamkový rezervoár na médium, sterilné skúmavky, stojany na skúmavky, očkovacie 

kľučky 

Prístroje: 

laminárny box, termostat, denzitometer, vortex 

Chemikálie: 

Mueller-Hinton bujón, dimetylsufoxid (DMSO), sterilná voda 

Testované kmene baktérií: 

Staphylococcus aureus SA 

Staphylococcus aureus – meticilín rezistentný MRSA 

Staphylococcus epidermidis SE 

Enterococcus sp. EF 

Escherichia coli EC 

Klebsiella pneumoniae KP 

Klebsiella pneumoniae ESBL pozitívna KP EBSL 

Pseudomonas aeruginosa PA 

Testované koncentrácie látok v µmol.l
-1

: 

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

Testované látky: 

Testované látky boli poskytnuté z katedry anorganickej a organickej chémie. 

Zadávateľmi látok boli prof. RNDr. Jarmila Vinšová, Ph.D. a Mgr. Martin Krátky, Ph.D.. 

1. Deriváty a analógy izoniazidu 

2. Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej 

3. Deriváty kyseliny 4-aminosalicylovej 

4. Deriváty kyseliny 5-aminosalicylovej 

5. Sulfónamidy 

6. Deriváty benzohydrazidu 

7. Deriváty pyrazínu a pyrazinamidu 



41 

 

4.2 Metodika 

Pracovný postup: 

1. Príprava suspenzie testovaných kmeňov baktérií 

Na prácu bolo pripravených 8 sterilných skúmaviek, ktoré boli označené skratkami 

testovacích kmeňov. Do každej skúmavky boli napipetované 3 ml  sterilnej vody. Následne 

z kultúry baktérií, ktoré narástli na živnom agare bola odobratá malá časť kolónie, ktorá 

bola resuspendovaná v sterilnej vode v skúmavke. Skúmavka bola poriadne premiešaná  

na vortexe a bola odmeraná hustota suspenzie, ktorá bola 0,5 stupňov McFarlanda. 

 

Obr. 30: Suspenzie testovaných kmeňov 

2. Príprava riediaceho radu testovanej látky 

Testovaná látka bola dodaná spoločne s informáciou o navážke a molekulovej 

hmotnosti. Navážka bola rozpustená v príslušnom objeme DMSO tak, aby prvá testovaná 

koncentrácia bola 500 µmol.l
-1

 a zároveň koncentrácia DMSO v jamke nepresiahla 1%.  

Na výpočet objemu DMSO bol použitý vzorec 

      
                     

                         
          , kde 

m.....navážka (g) 

c.....1. testovaná koncentrácia = 500 µmol.l
-1

 = 0,0005 mol.l
-1

 

M.....molárna hmotnosť 

Údaje o molekulovej hmotnosti a o hmotnosti návažiek sa nachádzajú v Prílohe  

č. 2. 
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Obsah skúmavky bol premiešaný na vortexe. Pokiaľ bola látka rozpustená alebo 

bola vytvorená homogénna suspenzia, bolo pristúpené k ďalšiemu kroku. Ak bola látka 

vyzrážaná alebo nebola rozpustená, bol pridaný druhý alebo tretí ekvivalent rozpúšťadla. 

Každým pridaním ekvivalentu rozpúšťadla bola posunutá prvá testovaná koncentrácia 

o jedno riedenie nižšie (z 500 µmol.l
-1

 na 250 µmol.l
-1

). 

Do sterilnej skúmavky, ktorá bola označená číslom 1 bolo napipetovaných 1,98 ml 

rastového média a bolo pridané 20 µl rozpustenej testovanej látky. Zmes bola premiešaná 

na vortexe a bolo skontrolované, či nebola látka v rastovom médiu vyzrážaná. Pokiaľ nie, 

bolo pristúpené ku ďalšiemu bodu. Pokiaľ áno, bol pridaný druhý alebo až tretí ekvivalent 

rastového média. Každým pridaním ekvivalentu rastového média bola posunutá  

prvá testovacia koncentrácia o jedno riedenie nižšie. Týmto spôsobom bol získaný 

pracovný roztok prvej testovacej koncentrácie, ktorý bol za veľmi sterilných podmienok 

premiestnený do prvej jamky 12-jamkového rezervoára. 

Do ďalších desiatich sterilných skúmaviek, ktoré boli označené 2 – 11, boli 

dvojkovým riediacim radom pripravené testované látky v DMSO. Do každej skúmavky 

bolo napipetovaných 0,5 ml DMSO. Do prvej skúmavky, ktorá bola označená číslom 2, 

bolo napipetovaných 0,5 ml testovanej látky rozpustenej v DMSO. Vzniknutý roztok  

bol premiešaný a bolo prenesené 0,5 ml roztoku zo skúmavky s označením 2 do skúmavky  

s označením 3. Roztok bol premiešaný a bolo prenesené 0,5 ml roztoku zo skúmavky  

s označením 3  do skúmavky s označením 4. Tento postup bol opakovaný až po skúmavku 

s označením 11. 

 

Obr. 31: Nariedená rada testovanej látky v DMSO 
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Do jamiek 2 – 12 jamkového rezervoára bolo napipetované 1,98 ml rastového 

média a bolo pridané 20 µl nariedenej testovacej látky (tzn. Zo skúmavky 2 do jamky 2 

atď.). Do poslednej dvanástej jamky bolo pridané 20 µl čistého DMSO. Táto jamka slúžila 

ako kontrola. Výsledkom celej prípravy bol rezervoár, kde sa v jamkách nachádzali 2 ml 

pracovného roztoku s príslušnou koncentráciou testovanej látky a kontrola. Údaje o riedení 

testovanej látky a o  príprave testovacieho média sa nachádzajú v Prílohe č. 3. 

 

Obr. 32: Pripravený roztok testovanej látky a rastového média 

3. Pipetovanie do doštičky 

Mikrotitračná doštička bola vyznačená dátumom, kódom testovanej látky a bola 

popísaná skratkami bakteriálnych kmeňov. Pomocou pipety bolo do všetkých riadkov 

mikrotitračnej doštičky napipetovaných 200 µl príslušného zásobného roztoku. 

Doštička bola prikrytá viečkom a inkubovaná v termostate na 35°C. Výsledok  

bol odčítavaný po 24 a 48 hodinách. 
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Obr. 33: Schéma mikrotitračnej doštičky 

4. Vyhodnotenie 

Po uplynutí inkubačnej doby bol hodnotený nárast v jamkách. Tento nárast  

bol prejavený zákalom, pričom jamka s inhibovaným rastom bola číra. Za inhibíciu rastu 

bola považovaná jamka, v ktorej došlo k potlačeniu rastu baktérie na 95%. 

Testované látky boli následne hodnotené a podľa hodnoty MIC boli rozdelené  

do štyroch skupín. 

1) Silne účinné látky – hodnoty MIC 3,906; 1,953; 0,977 a 0,488 µmol.l
-1

, 

2) Stredne účinné látky – hodnoty MIC 62,5; 31,25; 15,625 a 7,813 µmol.l
-1

, 

3) Slabo účinné látky – hodnoty MIC 500; 250 a 125 µmol.l
-1

, 

4) Neúčinné látky. 
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4.3 Výsledky 

V tejto diplomovej práci bolo hodnotených 52 látok, ktoré boli podľa chemickej 

štruktúry rozdelené do siedmich skupín. Všetky látky boli následne rozdelené do tabuliek, 

kde bola ohodnotená ich účinnosť voči testovaným bakteriálnym kmeňom počas 24 a  

48 hodinovej inkubácie. Názvy jednotlivých látok sa nachádzajú v Prílohe č. 1. 

4.3.1 Deriváty a analógy izoniazidu 

V dnešnej dobe sú izoniazidy základnou zložkou antituberkulotickej liečby 

(Souayed, et al., 2016). “Izoniazid je najsilnejšou antituberkulotickou látkou voči rýchlo 

deliacim sa organizmom, pretože má najvyššiu skorú baktericídnu aktivitu“ (Mahjoub, et 

al., 2016, s. 2475). 

4.3.1.1 Deriváty izoniazidu 

Táto skupina obsahovala päť testovaných látok, ktoré vykazovali len minimálnu 

účinnosť. 

 

 

 

Tabuľka 1: Deriváty izoniazidu 

 

Kód látky R

AN H

AN-ME CH3

AN-OME CH3O

AN-Cl Cl

AN-Br Br



46 

 

 

 

Látky zo  skupiny derivátov izoniazidu boli neúčinné. Jedinou výnimkou je slabá 

účinnosť látky AN-ME pre kmeň  Staphylococcus epidermidis. 

 

4.3.1.2 Analógy izoniazidu 

V tejto skupine boli testované iba dve látky. 

 

 

 

Tabuľka 2: Analógy izoniazidu 

 

AN AN-ME AN-OME AN-Cl AN-Br

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

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

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

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

24 h >500 500 >500 >500 >500

48 h >500 500 >500 >500 >500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EC

KP

KP-E

PA

EF

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)
ID

KMEŇ 

(kód)

SA

MRSA

SE

Kód látky R

BH - K-PYR H

4F-BH - K-PYR F
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Všetky látky zo skupiny analógov izoniazidu boli vyhodnotené ako neúčinné  

po 24 hodinách i po 48 hodinách. 

 

4.3.2 Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej 

Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej majú rozličné inhibičné zóny voči testovaným 

kmeňom, avšak kmeň Pseudomonas aeruginosa vykazuje vždy vysokú rezistenciu. Tieto 

odlišnosti mohli byť spôsobené štruktúrami liečiv (Dilmaghani, et al., 2009). 

Z tejto skupiny boli testované iba tri látky. 

 

 

 

 

 

BH - K-PYR 4F-BH - K-PYR

24 h >500 >500

48 h >500 >500

24 h >500 >500

48 h >500 >500

24 h >500 >500

48 h >500 >500

24 h >500 >500

48 h >500 >500

24 h >500 >500

48 h >500 >500

24 h >500 >500

48 h >500 >500

24 h >500 >500

48 h >500 >500

24 h >500 >500

48 h >500 >500

EF

EC

KP

KP-E

PA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA

MRSA

SE
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Tabuľka 3: Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej 

 

 

 

Látky zo skupiny derivátov kyseliny 4-aminobenzoovej mali variabilnú účinnosť. 

Kým látka PABA-1 bola slabo účinná len pre kmeň SE, látka PABA-2 bola stredne účinná 

pre kmene SA, MRSA a SE a slabo účinná pre kmene KP a KP-E. Účinnosť látky PABA-3 

bola najvýraznejšia, so strednou účinnosťou pre kmene SA, MRSA, SE, EF a EC a slabou 

účinnosťou pre kmene KP a KP-E. 

 

4.3.3 Deriváty kyseliny 4-aminosalicylovej 

Liečivá kyseliny p-aminosalicylovej (PAS) sú analógy kyseliny salicylovej.  

“PAS boli jedny z prvých antituberkulotických liečiv. Dnešné dôkazy naznačujú, že väzba 

Kód látky R

PABA-1 3-Cl

PABA-2 3-Br-5-Cl

PABA-3 3-I-5-Cl

PABA-1 PABA-2 PABA-3

24 h >500 15,62 15,62

48 h >500 15,62 15,62

24 h >500 31,25 15,62

48 h >500 31,25 15,62

24 h 500 31,25 31,25

48 h 500 31,25 31,25

24 h >500 >500 62,5

48 h >500 >500 62,5

24 h >500 >500 62,5

48 h >500 >500 62,5

24 h >500 500 125

48 h >500 500 125

24 h >500 500 125

48 h >500 500 125

24 h >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500

EF

EC

KP

KP-E

PA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA

MRSA

SE
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PAS na metabolizmus folátov môže byť na úrovni tymidylátsyntázy (ThyA), ktorej gén, ak je 

zmutovaný, vedie k rezistencii M. tuberculosis“ (Nagachar, et al., 2010). 

Zo skupiny derivátov  kyseliny 4-aminosalicylovej boli testované tri látky, ktoré 

preukázali rozdielne hodnoty účinnosti. 

 

Tabuľka 4: Deriváty kyseliny 4-aminosalicylovej 

 

 

 

Zo skupiny derivátov kyseliny 4-aminosalicylovej bola najúčinnejšia látka PAS-2, 

ktorá bola stredne účinná pre kmene SA, MRSA a SE a slabo účinná pre kmene EC  

Kód látky R

PAS-1 3-Cl

PAS-2 3-Br-5-Cl

PAS-3 3-I-5-Cl

PAS-1 PAS-2 PAS-3

24 h >500 15,62 >500

48 h >500 15,62 >500

24 h >500 7,81 >500

48 h >500 7,81 >500

24 h >500 15,62 500

48 h >500 15,62 500

24 h >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500

24 h >500 500 >500

48 h >500 500 >500

24 h >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500

24 h >500 500 >500

48 h >500 500 >500

24 h >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500

EF

EC

KP

KP-E

PA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA

MRSA

SE
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a KP-E. Látka PAS-3 bola slabo účinná len pre kmeň SE a látka PAS-1 bola úplne 

neúčinná. 

 

4.3.4 Deriváty kyseliny 5-aminosalicylovej 

Kyselina 5-aminosalicylová je aktívna látka, u ktorej sa dokázala lokálna účinnosť 

v hrubom čreve. Táto látka predstavuje primárnu terapiu ľahkej až stredne ťažkej 

ulceróznej kolitídy hlavne kvôli ich dobrému kombinovaniu s inými liečivami a ľahkému 

perorálnemu užívaniu (Coman, et al., 2014). 

Zo skupiny derivátov kyseliny 5-aminosalicylovej boli testované tri látky, ktoré 

preukázali rozličné hodnoty účinnosti voči bakteriálnym kmeňom. 

 

Tabuľka 5: Deriváty kyseliny 5-aminosalicylovej 

 

Kód látky R

5-PAS-1 3-Cl

5-PAS-2 3-Br-5-Cl

5-PAS-3 3-I-5-Cl
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Zo skupiny derivátov kyseliny 5-aminosalicylovej bola látka 5-PAS-3 najúčinnejšia 

i keď sa rozpúšťala až po pridaní tretieho ekvivalentu rozpúšťadla. Bola stredne účinná 

voči kmeňom SA, MRSA a SE, zatiaľ čo voči kmeňom EF a EC bola slabo účinná. Látka 

5-PAS-2 dosahovala strednú účinnosť voči kmeňu SE a slabú účinnosť voči kmeňom SA, 

MRSA, EF a EC. Posledná látka 5-PAS-1 bola slabo účinná len voči kmeňu SE. 

4.3.5 Sulfónamidy 

Sulfónamidy sú skupina antibiotík, ktoré sú štrukturálne analógy kyseliny  

p-aminobenzoovej (viď kap. 3.3.5.1). 

Z tejto skupiny bolo testovaných dvadsaťjeden látok s vysokou variabilitou 

účinnosti. 

 

 

5-PAS-1 5-PAS-2 5-PAS-3

24 h >500 125 7,81

48 h >500 125 7,81

24 h >500 125 7,81

48 h >500 125 7,81

24 h 500 31,25 15,62

48 h 500 31,25 15,62

24 h >500 250 125

48 h >500 250 125

24 h >500 500 125

48 h >500 500 125

24 h >500 >500 >125

48 h >500 >500 >125

24 h >500 >500 >125

48 h >500 >500 >125

24 h >500 >500 >125

48 h >500 >500 >125

EF

EC

KP

KP-E

PA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA

MRSA

SE
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Tabuľka 6: Sulfónamidy 

 

 

 

V prvej skupine testovaných sulfónamidov sa zistilo, že látka SMX-S-20 bola 

stredne účinná voči kmeňom SA, MRSA a SE a slabo účinná voči kmeňom EF, EC, KP 

a KP-E. Látka SS-4 bola stredne účinná voči kmeňom SA, MRSA a SE a slabo účinná  

voči kmeňu KP-E. Látky SS-1, SS-2 sa rozpúšťali až po pridaní druhého ekvivalentu 

rozpúšťadla a spolu s látkou SS-3 boli neúčinné. 

 

 

 

 

Kód látky R R
1

SMX-S-20 5-methylisoxazol-3-yl 3,5-I2

SS-1 pyrimidin-2-yl 5-F

SS-2 pyrimidin-2-yl 5-CH3

SS-3 pyrimidin-2-yl 6-Cl

SS-4 pyrimidin-2-yl 3,5-Cl2

SMX-S-20 SS-1 SS-2 SS-3 SS-4

24 h 15,62 >250 >500 >250 62,5

48 h 15,62 >250 >500 >250 62,5

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

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

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

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

24 h 125 >250 >500 >250 >500

48 h 125 >250 >500 >250 >500

24 h 125 >250 >500 >250 >500

48 h 125 >250 >500 >250 >500

24 h 250 >250 >500 >250 >500

48 h 250 >250 >500 >250 >500

24 h 250 >250 >500 >250 500

48 h 250 >250 >500 >250 500

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

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

EF

EC

KP

KP-E

PA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA

MRSA

SE
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Tabuľka 7: Sulfónamidy 

 

 

 

V druhej skupine sulfónamidov boli účinné všetky látky. Voči kmeňom SA, MRSA 

a SE boli stredne účinné látky SS-5, SS-6 a SS-7. Tieto látky boli taktiež slabo účinné  

voči ostatným kmeňom, pričom výnimku tvorí látka SS-7 (neúčinná voči KP a KP-E) 

a látka SS-5 (neúčinná voči kmeňom EF, KP a PA). Látka SS-8 bola slabo účinná  

voči všetkým kmeňom okrem KP. 

 

 

 

 

 

Kód látky R R
1

SS-5 pyrimidin-2-yl 3-Br-5-Cl

SS-6 pyrimidin-2-yl 3-I-5-Cl

SS-7 pyrimidin-2-yl 5-OH

SS-8 pyrimidin-2-yl 5-NO2

SS-5 SS-6 SS-7 SS-8

24 h 31,25 15,62 31,25 250

48 h 31,25 15,62 31,25 250

24 h 15,62 15,62 31,25 250

48 h 15,62 15,62 31,25 250

24 h 31,25 31,25 15,62 500

48 h 31,25 31,25 15,62 500

24 h >500 250 250 500

48 h >500 250 250 500

24 h 500 250 500 250

48 h 500 250 500 250

24 h >500 500 >500 >500

48 h >500 500 >500 >500

24 h 500 500 >500 500

48 h 500 500 >500 500

24 h >500 500 500 500

48 h >500 500 500 500

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)KMEŇ 

(kód)
ID

KP

KP-E

PA

SA

MRSA

SE

EF

EC
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Tabuľka 8: Sulfónamidy 

 

SDZ-S-19 

 

   

 

 

V tretej skupine sulfónamidov bola najúčinnejšia látka SDZ-S-20, ktorá bola 

stredne účinná voči kmeňom SA, MRSA a SE a slabo účinná voči ostatným kmeňom. 

Látka SDZ-S-19 bola stredne účinná voči kmeňu SE a slabo účinná voči kmeňom SA, 

MRSA, KP, KP-E a PA. Látky SDZ-S-8 a SDZ-S-9 sa rozpúšťali v druhom ekvivalente 

rozpúšťadla, pričom látka SDZ-S-8 bola slabo účinná len voči kmeňu MRSA a látka SDZ-

S-9 bola slabo účinná voči kmeňom MRSA a SE. 

Kód látky R R
1

SDZ-S-8 pyrimidin-2-yl 4-NO2

SDZ-S-9 pyrimidin-2-yl 4-CH3

SDZ-S-20 pyrimidin-2-yl 3,5-I2

SDZ-S-8 SDZ-S-9 SDZ-S-20 SDZ-S-19

24 h >250 >250 7,81 125

48 h >250 >250 7,81 125

24 h 250 125 7,81 125

48 h 250 125 7,81 125

24 h >250 125 7,81 31,25

48 h >250 125 7,81 31,25

24 h >250 >250 125 >500

48 h >250 >250 125 >500

24 h >250 >250 125 >500

48 h >250 >250 125 >500

24 h >250 >250 125 500

48 h >250 >250 125 500

24 h >250 >250 125 500

48 h >250 >250 125 500

24 h >250 >250 500 250

48 h >250 >250 500 250
PA

MRSA

SE

EF

EC

KP

KP-E

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA
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Tabuľka 9: Sulfónamidy 

 

 

 

V štvrtej skupine sulfónamidov boli opäť účinné všetky látky. Pre kmene SA, 

MRSA a SE sa látky SMZ-S-1 a SMZ-S-3 zistili stredne účinné a voči kmeňom EF, EC 

a KP-E (len pre látku SMZ-S-3) boli tieto látky len slabo účinné. Látka SMZ-S-2 bola 

slabo účinná voči kmeňom SA, MRSA, SE, EF a EC a pre látku SMZ-S-4 bola zistená 

stredná účinnosť voči kmeňu SE a slabá účinnosť voči kmeňom SA, MRSA a EC. 

 

 

 

 

Kód látky R R
1

SMZ-S-1 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl 3,5-Cl2

SMZ-S-2 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl 3-Br-5-Cl

SMZ-S-3 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl 3-I-5-Cl

SMZ-S-4 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl 3,5-I2

SMZ-S-1 SMZ-S-2 SMZ-S-3 SMZ-S-4

24 h 31,25 125 31,25 250

48 h 31,25 125 31,25 250

24 h 31,25 125 31,25 250

48 h 31,25 125 31,25 250

24 h 31,25 250 31,25 31,25

48 h 31,25 250 31,25 31,25

24 h 250 500 125 >500

48 h 250 500 125 >500

24 h 500 500 250 250

48 h 500 500 250 250

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 500 >500

48 h >500 >500 500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500
PA

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

MRSA

SE

EF

EC

KP

KP-E

KMEŇ 

(kód)
ID

SA
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Tabuľka 10: Sulfónamidy 

 

 

 

V poslednej skupine sulfónamidov boli tiež všetky látky účinné. Dve testované 

látky, STZ-S-3 a STZ-S-4, boli účinné voči všetkým kmeňom. Látka STZ-S-3 bola stredne 

účinná voči kmeňom SA a MRSA a slabo účinná voči ostatným a látka STZ-S-4 bola 

stredne účinná voči kmeňom SA, MRSA, SE, EF a PA a slabo voči ostatným. Látka  

STZ-S-2 bola stredne účinná voči kmeňom SA, MRSA a SE a slabo účinná voči kmeňom 

EC, KP a PA. Posledná látka bola len slabo účinná, a to voči všetkým kmeňom okrem EF. 

4.3.6 Deriváty benzohydrazidu 

“Hydrazonové/hydrazidové deriváty sú molekuly obsahujúce vysoko reaktívnu 

azometinovú skupinu, a teda sú užitočné v novom vývoji liečiv. Sú derivované z aldehydov 

Kód látky R R
1

STZ-S-1 thiazol-2-yl 3,5-Cl2

STZ-S-2 thiazol-2-yl 3-Br-5-Cl

STZ-S-3 thiazol-2-yl 3-I-5-Cl

STZ-S-4 thiazol-2-yl 3,5-I2

STZ-S-1 STZ-S-2 STZ-S-3 STZ-S-4

24 h 250 31,25 31,25 15,62

48 h 250 31,25 31,25 15,62

24 h 250 31,25 31,25 15,62

48 h 250 31,25 31,25 15,62

24 h 125 31,25 125 15,62

48 h 125 31,25 125 15,62

24 h >500 >500 250 31,025

48 h >500 >500 250 31,025

24 h 125 250 125 125

48 h 125 250 125 125

24 h 500 500 500 500

48 h 500 500 500 500

24 h 500 >500 500 500

48 h 500 >500 500 500

24 h 500 500 250 62,5

48 h 500 500 250 62,5
PA

ID
TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l

-1
)

SA

MRSA

SE

EF

EC

KP

KP-E

KMEŇ 

(kód)
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a ketónov reakciou s rozličnými hydrazínovými derivátmi pre vznik skupín  

R1R2 C=N-NHR. Nedávno hydrazidy – hydrazóny získali veľkú dôležitosť, pretože  

ich rozmanité biologické vlastnosti zahŕňajú antibakteriálne, antifungálne, protizápalové, 

antimalarické a antituberkulotické schopnosti“ (Jubie, et al., 2016, s. 582). 

Bolo preukázane, že antimikrobiálna aktivita je vyššia ak zlúčenina obsahuje 

chlórne a nitro substituenty (Kumar, et al., 2010). 

 

Tabuľka 11: Deriváty benzohydrazidu 

 

 

 

Kód látky R

BH-64 5-(terc -butyl)-2-hydroxyfenyl

BH-65 pyridin-4-yl

BH-71 pyridin-3-yl

BH-72 pyridin-2-yl

BH-66 2-hydroxy-3,5-dijódfenyl

BH-64 BH-65 BH-71 BH-72 BH-66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EF

EC

KP

KP-E

PA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA

MRSA

SE
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Z prvej skupiny testovaných látok derivátov benzohydrazidu sa látky BH-64, 

BH-65, BH-71 a BH-72 ukázali byť úplne neúčinné pre všetky testované kmene baktérií, 

pričom látky BH-71 a BH-72 sa rozpúšťali až v treťom ekvivalente rastového média. 

Jediná účinná bola látka BH-66, ktorá bola stredne účinná pre kmene SA, MRSA, SE a EF, 

a ktorá sa rozpúšťala v druhom ekvivalente rozpúšťadla. 

 

Tabuľka 12: Deriváty benzohydrazidu 

 

 

 

V druhej testovanej skupine derivátov benzohydrazidu sa látka BH-67 ukázala byť 

silne účinná pre kmeň Staphylococcus aureus a stredne účinná pre kmene MRSA, SE a EF. 

Látka BH-68 bola stredne účinná pre kmene SA, MRSA, SE a EF, pričom sa spolu s látkou 

Kód látky R

BH-67 3-bróm-5-chlór-2-hydroxyfenyl

BH-68 5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl

BH-69 fenethyl

BH-70 2-fenylethen-1-yl

BH-67 BH-68 BH-69 BH-70

24 h 3,9 7,81 >500 >500

48 h 3,9 7,8 >500 >500

24 h 15,62 15,62 >500 >500

48 h 15,62 15,62 >500 >500

24 h 7,81 7,81 >500 >500

48 h 7,81 7,81 >500 >500

24 h 7,81 7,81 >500 >500

48 h 7,81 7,81 >500 >500

24 h >250 >250 >500 >500

48 h >250 >250 >500 >500

24 h >250 >250 >500 >500

48 h >250 >250 >500 >500

24 h >250 >250 >500 >500

48 h >250 >250 >500 >500

24 h >250 >250 >500 >500

48 h >250 >250 >500 >500

ID
TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l

-1
)

SA

MRSA

SE

EF

KMEŇ 

(kód)

EC

KP

KP-E

PA
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BH-67 rozpúšťala v druhom ekvivalente rastového média. Látky BH-69 a BH-70 boli 

neúčinné. 

4.3.7 Deriváty pyrazínu a pyrazínamidu 

Pyrazínamid je jedným z hlavných liečiv v liečbe tuberkulózy. Neprejavuje sa síce 

skorou baktericídnou aktivitou, ale má vysokú sterilizačnú aktivitu hlavne pri nekróze 

spôsobenej Mycobacterium tuberculosis (Mahjoub, et al., 2016). 

4.3.7.1 Deriváty pyrazínu 

V skupine derivátov pyrazínu boli testované štyri látky, ktoré ako sa predpokladalo, 

boli voči testovaným kmeňom negatívne. 

 

Tabuľka 13: Deriváty pyrazínu 

 

Kód látky R R
1

POA-A-1 COOH 4-[N -(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl]fenyl

POA-A-2 COOH fenyl

POA-AMID-2 H fenyl

POA-A-3 COOH isonikotinoylamino
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Pre všetky bakteriálne kmene sa testovanie látok skupiny derivátov pyrazínu 

ukázalo byť neúčinné po 24 hodinách i po 48 hodinách. 

 

4.3.7.2 Deriváty pyrazínamidu 

 

Tabuľka 14: Deriváty pyrazínamidu 

 

POA-A-1 POA-A-2 POA-AMID-2 POA-A-3

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

24 h >500 >500 >500 >500

48 h >500 >500 >500 >500

EF

EC

KP

KP-E

PA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

SA

MRSA

SE

Kód látky R

POA-I-1 N -(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl

POA-I-1-Ac N -acetyl-N -(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl
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Zo skupiny látok derivátov pyrazínamidu boli obe látky neúčinné a látka POA-I-1 

sa rozpúšťala v treťom ekvivalente rozpúšťadla.  

POA-I-1 POA-I-1-Ac

24 h >125 >500

48 h >125 >500

24 h >125 >500

48 h >125 >500

24 h >125 >500

48 h >125 >500

24 h >125 >500

48 h >125 >500

24 h >125 >500

48 h >125 >500

24 h >125 >500

48 h >125 >500

24 h >125 >500

48 h >125 >500

24 h >125 >500

48 h >125 >500

KP

KP-E

PA

SA

KMEŇ 

(kód)
ID

TESTOVANÁ LÁTKA (kód) - MIC /IC95 (µmol.l
-1

)

MRSA

SE

EF

EC
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5 DISKUSIA 

“Syntéza veľkého množstva antibiotík v priebehu posledných troch desaťročí 

spôsobila prehnané uspokojenie v liečbe bakteriálnych infekcií. Baktérie sa stali 

rezistentnými na antimikrobiálne látky ako výsledok chromozomálnych zmien alebo 

výmeny genetického materiálu cez plazmidy a transpozóny” (Naghavi-Behzad, et al., 2015, 

s. 44). 

Vo tejto diplomovej práci bolo otestovaných 52 látok, ktoré boli syntetizované  

na Katedre anorganickej a organickej chémie FAF UK. Na testovanie bola využitá 

mikrodilučna bujónová metóda a bolo testovaných osem bakteriálnych kmeňov. Látky  

boli rozdelené do siedmych skupín podľa ich chemickej štruktúry. Jedna skupina  

sa ukázala byť celkom neúčinná a iná preukázala slabú účinnosť len pri jednej testovacej 

látke. Zvyšné skupiny prejavili slabú až strednú účinnosť. Len jedna látka mala vysokú 

účinnosť. 

Do prvej skupiny patrili deriváty a analógy izoniazidu, pričom sa substituenty 

naväzovali na benzénové jadro. Boli to látky so všeobecným označením AN a BH-K-PYR. 

Z tejto skupiny sa ako slabo účinná ukázala len látka AN-ME pre kmeň Staphylococcus 

epidermidis. Od ostatných látok sa odlišovala metylovou skupinou na benzénovom jadre. 

Iné substituenty na tejto pozícii nemali žiaden efektívny účinok. 

Druhá skupina látok obsahovala deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej. Látky 

s označením PABA mali rozdielne účinnosti voči bakteriálnym kmeňom, s výnimkou 

kmeňa Pseudomonas aeruginosa, ktorý bol rezistentný voči všetkým látkam. Látka  

PABA-1 bola slabo účinná len voči kmeňu Staphylococcus epidermidis a ukázala sa ako 

najmenej účinná látka z tejto skupiny so substituentom chlóru v pozícii 5. Druhá 

najúčinnejšia látka bola PABA-2, ktorá mala substituenty bróm v pozícii 3 a chlór v pozícii 

5. Najúčinnejšia látka s označením PABA-3 a celým názvom kyselina 4-{[(5-chlór-2- 

-hydroxy-3-jódfenyl)metylidén]amino}benzoová obsahovala substituenty jód v pozícii 3 

a chlór v pozícii 5. Látka sa ukázala byť stredne účinná voči kmeňom SA, MRSA, SE, EF 

a EC a slabo účinná voči kmeňom KP a KP-E. Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej  

sa ukázali byť účinnejšie pri substitúcii halogénmi, pričom lepší účinok zaznamenala 

prítomnosť atómu jódu v pozícii 3. 

Treťou skupinou boli deriváty kyseliny 4-aminosalicylovej, kde sa substituent 

naväzuje na benzénové jadro. Tieto látky sú všeobecne známe ako  antituberkulotiká, 

a preto nebol predpokladaný výrazný účinok voči baktériám. V prípade látky PAS-1  
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sa tento predpoklad potvrdil. Látka PAS-3 bola slabo účinná voči kmeňu SE. Posledná 

látka PAS-2 sa však ukázala byť stredne účinná voči kmeňom rodu Staphylococcus a málo 

účinná voči kmeňom EC a KP-E. Táto látka s celým názvom kyselina 4-{[(3-bróm-5- 

-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxybenzoová obsahovala ako substituent 

atóm brómu v pozícii 3, ktorý bol hlavný odlišný faktor medzi látkami tejto skupiny, čím 

sa predpokladalo, že zapríčinil zvýšený antibakteriálny účinok. 

Štvrtá skupina obsahovala látky derivátov kyseliny 5-aminosalicylovej a ich 

označenie bolo 5-PAS-1 až 5-PAS-3. Odlišujú sa v naviazaní substituentov na rozličné 

pozície na benzénovom jadre. Látka 5-PAS-1 mala najnižšiu účinnosť a to len pre kmeň 

SE. Druhá látka, 5-PAS-2, ktorá mala bróm v pozícii 3 a chlór v pozícii 5 bola slabo 

účinná voči kmeňu SE a len slabú účinnosť voči kmeňom SA, MRSA, EF a EC. Ako látka 

s najvyššou účinnosťou sa ukázala byť látka 5-PAS-3, celým názvom kyselina  

5-{[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxybenzoová. U tejto látky 

prevládala stredná účinnosť voči kmeňom rodu Staphylococcus. Kmene EF a EC boli len 

slabo účinné. Táto látka sa líšila atómom jódu v pozícii 3 a atómom chlóru v pozícii 5. 

Z tohto sa dá usúdiť, že najväčšiu zmenu spôsobuje substituent v pozícii 3. 

Skupinou s najväčším počtom testovaných látok bola skupina sulfónamidov. 

Obsahovala látky s označením SS-1 až SS-8, SDZ-S-8, SDZ-S-9, SDZ-S-19, SDZ-S-20, 

SMZ-S-1 až SMZ-S-4, STZ-S-1 až STZ-S-4 a SMX-S-20. Ako neúčinné sa ukázali byť 

látky SS-1 až SS-3. Päť látok malo len malú účinnosť, a boli to látky SS-8, SDZ-S-8,  

SDZ-S-9, SMZ-S-2 a STZ-S-1.  

Látky s označením SS obsahujú na amidovej skupine pyrimidín-2-yl a od seba sa 

odlišujú len substituentom na benzénovom jadre. Tieto látky majú strednú účinnosť pre 

kmene rodu Staphylococcus. Látka s označením SMX-S-20 mala na amidovej skupine 

substituent 5-metylizoxazol-3-yl a na benzénovom jadre v pozíciách molekulu jódu. Táto 

látka bola účinná voči všetkým kmeňom okrem Pseudomonas aeruginosa.  

Z pomedzi látok so všeobecným označením SDZ-S- bola väčšina látok slabo 

účinná, avšak látka SDZ-S-20, názvom 4-[(2-hydroxy-3,5-dijódbenzylidén)amino]-N- 

-(pyrimidín-2-yl)benzénsulfónamid  so substituentom  pyrimidín-2-yl na amidovej skupine 

a molekulou jódu na pozíciách 3 a 5, bola účinná voči všetkým bakteriálnym kmeňom.  

Testované látky označené kódmi SMZ-S-1 až SMZ-S-4 obsahovali na amidovej 

skupine substituent 4,6-dimetylpyrimidín-2-yl. Najúčinnejšie látky boli SMZ-S-1 (názvom  

4-[(3,5-dichlór-2-hydroxybenzylidén)amino]-N-(4,6-dimetylpyrimidín-2-yl)benzén-
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sulfónamid), a substituentom molekuly chlóru v pozícii 3 na benzénovom jadre,  

a SMZ-S-3 (názvom 4-[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódbenzylidén)amino]-N-(4,6-dimetyl-

pyrimidín-2-yl)benzénsulfónamid), so substituentom atómu jódu na pozícii 3  

na benzénovom jadre, sú totožne substituované na benzénovom jadre chlórom na pozícii 5. 

Poslednými zo skupiny sulfónamidov boli hodnotené látky so všeobecným 

označením STZ-S-1 až STZ-S-4. Boli to látky so spoločným substituentom tiazol-2-yl  

na amidovej skupine. Každá z týchto látok mal účinnosť voči všetkým kmeňom 

s výnimkou látky STZ-S-1 (voči kmeňu EF) a látky STZ-S-2 (voči kmeňom EF a KP-E). 

Látka STZ-S-3, s názvom 4-[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódbenzylidén)amino]-N-(tiazol-2-yl) 

benzénsulfónamid a substituentom atómu jódu na pozícii 3 atómom chlóru na pozícii 5  

na benzénovom jadre, bol stredne účinný voči kmeňom rodu Staphylococcus a slabo 

účinný voči ostatným kmeňom. Látka STZ-S-4, s názvom 4-[(2-hydroxy-3,5-dijód-

benzylidén)amino]-N-(tiazol-2-yl)benzénsulfónamid a substituentom molekuly jódu na 

pozíciách 3 a 5 na benzénovom jadre, bola slabo účinná voči kmeňom EC, KP a KP-E 

a voči zvyšným kmeňom mala strednú účinnosť. 

Z toho sa dalo usúdiť, že antimikrobiálnu účinnosť výrazne zlepšovala prítomnosť 

atómu chlóru (výnimkou bola len látka SS-3), a atómu jódu. 

Šiesta skupina boli deriváty benzohydrazidu s označením BH-64 až BH-72. V tejto 

skupine boli účinné len tri látky BH-66 s naviazanými 2-hydroxy-3,5-dijódfenyl 

substituentami, BH-67 so 3-bróm-5-chlór-2-hydroxyfenyl substituentami a BH-68  

so 5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl substituentami. Látky BH-67 (N„-(3-bróm-5-chlór-2- 

-hydroxybenzylidén)-4-(trifluórmetyl) benzohydrazid) a BH-68 (N„-(5-chlór-2-hydroxy- 

-3-jódbenzylidén)-4-(trifluórmetyl) benzohydrazid) vykazovali najnižšie hodnoty MIC  

zo všetkých testovaných látok, čo bolo s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené 

prítomnosťou  atómu chlóru. 

 Poslednou testovanou skupinou boli deriváty pyrazínu a pyrazínamidu. Tieto látky 

sa využívajú hlavne na liečbu tuberkulózy, a preto bol predpoklad, že tieto látky budú  

voči baktériám neúčinné. Tento predpoklad sa aj naplnil. 

Ako najcitlivejší kmeň sa ukázal byť Staphylococcus epidermidis, voči ktorému  

sa ukázalo byť citlivých 29 testovaných látok. Druhým najcitlivejším kmeňom bol 

meticilín rezistentný Staphylococcus aureus, na ktorý pôsobilo 26 látok a ako tretí 

najcitlivejší kmeň s 24 účinnými látkami bol vyhodnotený Staphylococcus aureus.  
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Kmeň s najnižšou citlivosťou na testované látky bol Pseudomonas aeruginosa,  

voči ktorému pôsobilo iba 9 testovaných látok. Len o jednu testovanú látku viac, 10, 

pôsobilo na kmeň Klebsiella pneumoniae. 

V grafe č. 1 je znázornené porovnanie počtu účinných látok podľa testovaných 

bakteriálnych kmeňov počas 24 a 48 hodinovej inkubácie. 

 

Graf č. 1: Porovnanie počtu účinných látok podľa testovaných bakteriálnych kmeňov 

Voči kmeňu Staphylococcus epidermidis bolo účinných 29 látok, z toho boli tri 

látky (SDZ-S-20, BH-67 a BH-68) účinné o koncentrácii 7,813 µmol.l
-1

. Päť látok (PAS-2, 

5-PAS-3, SMX-S-20, SS-7 a STZ-S-4) bolo účinných pri koncentrácii 15,625 µmol.l
-1

 

a dvanásť látok (PABA-1, PABA-2, 5-PAS-2, SS-4, SS-5, SS-6, SDZ-S-19, SMZ-S-1, 

SMZ-S3, SMZ-S-4, STZ-S-2 a BH-66) bolo účinných pri koncentrácii 31,25 µmol.l
-1

. 

Graf č. 2 vyjadruje účinnosť testovaných látok voči kmeňu Staphylococcus 

epidermidis po 24 a 48 hodinovej inkubácii. 
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Graf č. 2: Účinnosť látok voči kmeňu Staphylococcus epidermidis 

Druhý najcitlivejší bol kmeň meticilín rezistentný Staphylococcus aureus,  

voči ktorému bolo citlivých 29 testovaných látok, z čoho boli tri látky (PAS-2, 5-PAS-3 

a SDZ-S-20) účinné pri koncentrácii 7,813 µmol.l
-1 

a šesť látok (PABA-3, SS-5, SS-6, 

STZ-S-4, BH-67 a BH-68) pri koncentrácii 15,625 µmol.l
-1

. Zvyšných 17 látok  

bolo účinných pri koncentráciách od 31,25 µmol.l
-1

 do 250 µmol.l
-1

. 

Graf č. 3 vyjadruje účinnosť testovaných látok voči kmeňu meticilín rezistentný 

Staphylococcus aureus po 24 a 48 hodinovej inkubácii. 

 



67 

 

 

Graf č. 3: Účinnosť látok voči kmeňu meticilín rezistentný Staphylococcus aureus 

Na tretí najcitlivejší kmeň, Staphylococcus aureus, malo účinok 24 látok, z čoho 

väčšina prejavovala strednú účinnosť. Pri koncentrácii 3,906 µmol.l
-1

 prejavila účinok iba 

látka BH-67. Pri koncentrácii 7,813 µmol.l
-1

 sa prejavili tri látky (5-PAS-3, SDZ-S-20  

a BH-68). Najviac látok bolo účinných pri koncentráciách 15,625 µmol.l
-1

 a 31,25 µmol.l
-1

. 

Len sedem látok bolo slabo účinných. 

Graf č. 4 vyjadruje účinnosť testovaných látok voči kmeňu Staphylococcus aureus 

po 24 a 48 hodinovej inkubácii. 
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Graf č. 4: Účinnosť látok voči kmeňu Staphylococcus aureus 

Iba 18 látok sa ukázalo byť účinných voči kmeňu Escherichia coli a iba jedna látka, 

PABA-3, bola stredne účinná. Zvyšné látky boli účinné pri koncentráciách  

125 µmol.l
-1

, 250 µmol.l
-1

 a 500 µmol.l
-1

. 

Voči bakteriálnemu kmeňu Enterococcus sp. Bolo účinných 14 testovaných látok, 

z čoho bolo slabo účinných iba päť látok, pri koncentrácii 7,813 µmol.l
-1

 (BH-67 a BH-68), 

31,25 µmol.l
-1

 (STZ-S-4 a BH-66) a 62,5 µmol.l
-1

 (PABA-3). 

Kmene Klebsiella pneumoniae a Klebsiella pneumoniae ESBL pozitívna boli iba 

slabo pozitívne. Kým na kmeň Klebsiella pneumoniae, účinkovalo 10 látok, tak na kmeň 

Klebsiella pneumoniae ESBL pozitívna pôsobilo 14 testovaných látok. 

Na najmenej citlivý kmeň Pseudomonas aeruginosa bolo účinných iba 9 látok 

a z toho iba jedna látka, STZ-S-4, bola účinná pri koncentrácií 62,5 µmol.l
-1

. 

Graf č. 2 vyjadruje účinnosť testovaných látok voči kmeňu Pseudomonas 

aeruginosa po 24 a 48 hodinovej inkubácii. 
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Graf č. 5: Účinnosť látok voči kmeňu Pseudomonas aeruginosa 

Je potrebné aby sa výskum a vývoj nových antibiotík stále posúval vopred. 

Pozornosť by mala byť upriamená hlavne na nové molekuly, ktoré by mali nový 

mechanizmus účinku. Takéto látky by mali rázne pôsobiť voči multirezistentným 

organizmom (Concia, et al., 2016). “Iba touto cestou by boli medicínske pokroky budúceho 

desaťročia také veľkolepé, ako tie, ktoré boli počas dvadsiateho storočia“ (Concia, et al., 

2016, s. 266). 
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6 ZÁVER  

1. Na testovanie potencionálne antibakteriálnych látok bola použitá mikrodilučná 

bujónová metóda. Testovaných bolo 52 novosyntetizovaných látok, pričom sa 

zaznamenávala ich rozpustnosť v DMSO a rastovom médiu. 

2. Látky boli rozdelené do siedmich skupín podľa rozličnej chemickej štruktúry. 

3. Použilo sa osem testovaných kmeňov, ktoré zahŕňali grampozitívne aj 

gramnegatívne baktérie. Testovanie prebiehalo aj voči pôvodcom závažných 

nozokomiálnych infekcií. 

4. Pre všetky látky bola vyhodnotená hodnota MIC. Látok, ktoré boli vyhodnotené 

ako účinné bolo 30 a ako najúčinnejšia skupina bola vyhodnotená skupina 

sulfónamidov. Táto skupina obsahovala zároveň aj najväčší počet testovaných 

látok. 

5. Skupina derivátov pyrazínu a pyrazínamidu sa ukázala byť neúčinná  

voči všetkým kmeňom a v skupine derivátov a analógov izoniazidu bola slabo 

účinná len jedna látka pre jeden testovaný kmeň. 

6. Ako najcitlivejší kmeň sa ukázal byť Staphylococcus epidermidis, na ktorý  

bolo účinných 29 testovaných látok. Najmenej citlivý kmeň sa ukázal byť 

Pseudomonas aeruginosa, na ktorý bolo účinných 9 testovaných látok. 

7. Vzhľadom ku veľkému počtu slabo a stredne testovaných látok by mohla byť 

testovaná ich baktericídna účinnosť a látky by mohli v budúcnosti slúžiť 

k liečbe bakteriálnych infekcií.   
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PRÍLOHA Č. 1 

Názvy testovaných látok 

 

Deriváty izoniazidu 

Kód 

AN 

AN-ME 

AN-OME 

AN-Cl 

AN-Br 

 

Názov  

2-(2-izonikotinoylhydrazono)-N-fenylpropánamid 

2-(2-izonikotinoylhydrazono)-N-(p-tolyl)propánamid 

2-(2-izonikotinoylhydrazono)-N-(p-tolyl)propánamid 

N-(4-chlórfenyl)-2-(2-izonikotinoylhydrazono)propánamid 

N-(4-brómfenyl)-2-(2-izonikotinoylhydrazono)propánamid 

Analógy izoniazidu 

Kód 

BH-K-PYR 

4F-BH-K-PYR 

 

Názov 

2-(2-benzoylhydrazono)propánová kyselina 

2-[2-(4-fluórbenzoyl)hydrazono]propánová kyselina 

Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej 

Kód 

PABA-1 

PABA-2 

 

PABA-3 

 

 

Názov 

4-{[(3-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}benzoová kyselina 

4-{[(3-bróm-5-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}benzoová 

kyselina 

4-{[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl)metylidén]amino}benzoová  

kyselina 

Deriváty kyseliny 4-aminosalicylovej 

Kód 

PAS-1 

 

PAS-2 

, 

PAS-3 

 

 

Názov 

4-{[(3-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxybenzoová 

kyselina 

4-{[(3-bróm-5-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxy-

benzoová kyselina 

4-{[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxy-

benzoová kyselina 

Deriváty kyseliny 5-aminosalicylovej 

Kód 

5-PAS-1 

 

 

 

Názov 

5-{[(3-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxybenzoová 

kyselina 

 

 



 

Kód 

5-PAS-2 

 

5-PAS-3 

 

Názov 

5-{[(3-bróm-5-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxy-

benzoová kyselina 

5-{[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxy-

benzoová kyselina

Sulfónamidy 

Kód 

SS-1 

 

SS-2 

 

SS-3 

 

SS-4 

 

SS-5 

 

SS-6 

 

SS-7 

 

SS-8 

 

SDZ-S-8 

 

SDZ-S-9 

 

SDZ-S-19 

 

SDZ-S-20 

 

SMZ-S-1 

 

SMZ-S-2 

 

SMZ-S-3 

 

SMZ-S-4 

 

STZ-S-1 

 

STZ-S-2 

 

STZ-S-3 

 

STZ-S-4 

 

Názov 

4-{[(5-fluór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(2-hydroxy-5-metylfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(2-chlór-6-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(3,5-dichlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(3-bróm-5-chlór-2-hydroxyfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-

-yl)benzénsulfónamid 

4-{[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2- 

-yl)benzénsulfónamid 

4-{[(2,5-dihydroxyfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(2-kydroxy-4-nitrofenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(2-hydroxy-4-metylfenyl)metylidén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-{[(5-nitrofuran-2-yl)metylén]amino}-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-[(2-hydroxy-3,5-dijódbenzylidén)amino]-N-(pyrimidín-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-[(3,5-dichlór-2-hydroxybenzylidén)amino]-N-(4,6-dimetylpyrimidín- 

-2-yl)benzénsulfónamid 

4-[(3-bróm-5-chlór-2-hydroxybenzylidén)amino]-N-(4,6-dimetyl-

pyrimidín-2-yl)benzénsulfónamid 

4-[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódbenzylidén)amino]-N-(4,6-dimetyl-

pyrimidín-2-yl)benzénsulfónamid 

N-(4,6-dimetylpyrimidín-2-yl)-4-[(2-hydroxy-3,5-dijód-benzylidén) 

amino]benzénsulfónamid 

4-[(3,5-dichlór-2-hydroxybenzylidén)amino]-N-(tiazol-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-[(3-bróm-5-chlór-2-hydroxybenzylidén)amino]-N-(tiazol-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódbenzylidén)amino]-N-(tiazol-2-yl) 

benzénsulfónamid 

4-[(2-hydroxy-3,5-dijódbenzylidén)amino]-N-(tiazol-2-yl) 

benzénsulfónamid 

 



 

Kód 

SMX-S-20 

 

 

Názov 

5-{[(5-chlór-2-hydroxy-3-jódfenyl)metylidén]amino}-2-hydroxy-

benzoová kyselina 

Deriváty benzohydrazidu 

Kód 

BH-64 

 

BH-65 

BH-66 

BH-67 

 

BH-68 

 

BH-69 

BH-70 

BH-71 

BH-72 

Názov 

N'-(5-(terc-butyl)-2-hydroxybenzylidén)-4-(trifluórmetyl) 

benzohydrazid 

N'-(pyridin-4-ylmetylén)-4-(trifluórmetyl)benzohydrazid 

N'-(2-hydroxy-3,5-dijódbenzylidén)-4-(trifluórmetyl)benzohydrazid 

N'-(3-bróm-5-chlór-2-hydroxybenzylidén)-4-(trifluórmetyl) 

benzohydrazid 

N'-(5-chlór-2-hydroxy-3-jódbenzylidén)-4-(trifluórmetyl) 

benzohydrazid 

N'-(3-fenylpropylidén)-4-(trifluórmetyl)benzohydrazid 

N'-(3-fenylallylidén)-4-(trifluórmetyl)benzohydrazid 

N'-(pyridin-3-ylmetylén)-4-(trifluórmetyl)benzohydrazid 

N'-(pyridin-2-ylmetylén)-4-(trifluórmetyl)benzohydrazid 

 

Deriváty pyrazínu a pyrazínamidu 

Kód 

POA-A-1 

 

POA-A-3 

POA-A-3 

POA-AMID-2 

POA-I-1 

 

POA-I-1-Ac 

 

Názov 

3-({4-[N-(5-metylizoxazol-3-yl)sulfamoyl]fenyl}karbamoyl)pyrazin-2- 

-karboxylová kyselina 

3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

3-(2-izonikotinoylhydrazin-1-karbonyl)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

N-fenylpyrazin-2-karboxamid 

4-(5,7-dioxo-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-6-yl)-N-(5-metyl- 

-izoxazol-3-yl)benzénsulfónamid 

N-{[4-(5,7-dioxo-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-6-yl)fenyl] 

sulfonyl}-N-(5-metylizoxazol-3-yl)acetamid 

  



 

PRÍLOHA Č. 2 

Údaje o molekulovej hmotnosti a o hmotnosti návažiek testovaných 

látok 

 

Deriváty a analógy izoniazidu 

Kód látky 

 

AN 

AN-ME 

AN-OME 

AN-Cl 

AN-Br 

BH-K-PYR 

4F-BH-K-PYR 

 

Molekulová hmotnosť 

(g/mol) 

282,30 

296,32 

312,32 

316,74 

361,19 

206,20 

224,19 

 

 

Navážka 

(mg) 

21,3 

20,8 

16,6 

15,8 

15,5 

16,3 

11,8 

Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej 

Kód látky 

 

PABA-1 

PABA-2 

PABA-3 

 

 

Molekulová hmotnosť 

(g/mol) 

275,69 

354,58 

401,58 

 

 

 

Navážka 

(mg) 

13,4 

12,2 

10,5 

 

Deriváty kyseliny 4-aminosalicylovej 

Kód látky 

 

PAS-1 

PAS-2 

PAS-3 

 

 

Molekulová hmotnosť 

(g/mol) 

291,69 

370,58 

417,58 

 

 

Navážka 

(mg) 

8,3 

12,1 

15,4 

 

Deriváty kyseliny 5-aminosalicylovej 

Kód látky 

 

5-PAS-1 

5-PAS-2 

5-PAS-3 

 

 

Molekulová hmotnosť 

(g/mol) 

291,69 

370,58 

417,58 

 

 

Navážka 

(mg) 

16,8 

17,0 

11,1 



 

Sulfónamidy 

Kód látky 

 

SMX-S-20 

SS-1 

SS-2 

SS-3 

SS-4 

SS-5 

SS-6 

SS-7 

SS-8 

SDZ-S-8 

SDZ-S-9 

SDZ-S-19 

SDZ-S-20 

SMZ-S-1 

SMZ-S-2 

SMZ-S-3 

SMZ-S-4 

STZ-S-1 

STZ-S-2 

STZ-S-3 

STZ-S-4 

 

Molekulová hmotnosť 

(g/mol) 

609,18 

372,38 

368,42 

388,83 

423,28 

467,73 

514,73 

370,39 

399,39 

399,38 

368,41 

373,34 

606,16 

451,32 

495,78 

542,78 

634,23 

428,30 

472,76 

519,76 

611,21 

 

Navážka 

(mg) 

12,7 

12,6 

14,5 

10,9 

11,6 

11,2 

11,8 

13,7 

13,8 

11,5 

10,4 

11,6 

12,0 

19,5 

11,7 

11,1 

16,2 

13,3 

14,6 

12,9 

15,2 

 

 

Deriváty benzohydrazidu 

Kód látky 

 

BH-64 

BH-65 

BH-66 

BH-67 

BH-68 

BH-69 

BH-70 

BH-71 

BH-72 

 

Molekulová hmotnosť 

(g/mol) 

364,37 

293,25 

560,05 

421,60 

468,60 

320,32 

318,30 

293,25 

293,25 

 

Navážka 

(mg) 

16,0 

13,1 

12,6 

15,0 

11,6 

10,5 

10,5 

11,2 

10,3 

 

  



 

Deriváty pyrazínu a pyrazínamidu 

Kód látky 

 

POA-A-1 

POA-A-2 

POA-A-3 

POA-AMID-2 

POA-I-1 

POA-I-1-Ac 

 

Molekulová hmotnosť 

(g/mol) 

403,37 

243,22 

287,24 

199,21 

385,35 

427,39 

 

Navážka 

(mg) 

12,4 

10,7 

10,2 

13,2 

10,8 

10,3 

 

  



 

PRÍLOHA Č. 3 

Príprava testovacieho média a riedenie testovanej látky 
 

Deriváty a analógy izoniazidu 
 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNY ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, ml) 
vysl 

Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO 

AN 21,3 + 1509,0 + 20 + 1,98 + 500 

AN-ME 20,8 + 1403,9 + 20 + 1,98 zákal 500 

AN-OME 16,6 + 1063,0 + 20 + 1,98 + 500 

AN-Cl 15,8 + 997,7 + 20 + 1,98 zákal 500 

AN-Br 15,5 + 858,3 + 20 + 1,98 zákal 500 

BH-K-PYR 16,3 + 1581,0 + 20 + 1,98 + 500 

4F-BHK-PYR 11,8 + 1052,7 + 20 + 1,98 + 500 

 

Deriváty kyseliny 4-aminobenzoovej 
 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNY ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, ml) 
vysl 

Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO 

PABA-1 13,4 + 972,1 + 20 + 1,98 + 500 

PABA-2 12,2 + 688,1 + 20 + 1,98 + 500 

PABA-3 10,5 + 522,9 + 20 + 1,98 + 500 

 

Deriváty kyseliny 4-aminosalicylovej 
 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNY ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, ml) 
vysl 

Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO 

PAS-1 8,3 + 569,1 + 20 + 1,98 + 500 

PAS-2 12,1 + 653,0 + 20 + 1,98 + 500 

PAS-3 15,4 + 737,6 + 20 + 1,98 + 500 

 

 

  



 

Deriváty kyseliny 5-aminosalicylovej 
 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNÍ ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, ml) 
vysl 

Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO 

5-PAS-1 16,8 + 1151,9 + 20 + 1,98 + 500 

5-PAS-2 17,0 + 917,5 + 20 + 1,98 + 500 

5-PAS-3 

11,1 + 531,6     

+ 531,6     

+ 2 X 531,6 + 20 + 1,98 + 125 

 

Sulfónamidy  
 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNÍ ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, ml) 
vysl 

Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO 

(%) 

SMX-S-20 12,7 + 417,0 + 20 + 1,98 + 500 

SS-1 
12,6 + 676,7 -    

+ 676,7 + 20 + 1,98 + 250 

SS-2 14,5 + 787,1 + 20 + 1,98 + 500 

SS-3 
10,9 + 560,7 -    

+560 + 20 + 1,98 + 250 

SS-4 11,6 + 548,1 + 20 + 1,98 + 500 

SS-5 11,2 + 478,9 + 20 + 1,98 + 500 

SS-6 11,8 + 458,5 + 20 + 1,98 + 500 

SS-7 13,7 + 739,8 + 20 + 1,98 + 500 

SS-8 13,8 + 691,1 + 20 + 1,98 + 500 

SDZ-S-8 
11,5 + 575,9 -    

+575,9 + 20 + 1,98 + 250 

SDZ-S-9 
10,4 + 564,6 -    

+564,6 + 20 + 1,98 + 250 

SDZ-S-19 11,6 + 621,4 + 20 + 1,98 + 500 

SDZ-S-20 12,0 + 395,9 + 20 + 1,98 zákal 500 

SMZ-S-1 19,5 + 864,1 + 20 + 1,98 zákal 500 

SMZ-S-2 11,7 + 472,0 + 20 + 1,98 zákal 500 

SMZ-S-3 11,1 + 409,0 + 20 + 1,98 zákal 500 

SMZ-S-4 16,2 + 510,9 + 20 + 1,98 zákal 500 

 

 



 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNÍ ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, ml) 
vysl 

Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO  

STZ-S-1 13,3 + 621,1 + 20 + 1,98 zákal 500 

STZ-S-2 14,6 + 617,6 + 20 + 1,98 zákal 500 

STZ-S-3 12,9 + 496,4 + 20 + 1,98 zákal 500 

STZ-S-4 15,2 + 497,4 + 20 + 1,98 zákal 500 

 

Deriváty benzohydrazidu 
 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNÍ ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, 

ml) 

vysl 
Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO 

BH-64 16,0 + 878,2 + 20 + 1,98 + 500 

BH-65 13,1 + 893,4 + 20 + 1,98 + 500 

BH-66 
12,6 + 450,0 -    

+450,0 + 20 + 1,98 zákal 250 

BH-67 
15,0 + 711,6 + 20 + 1,98 zrazenina  

  + 1,98 zákal 250 

BH-68 
11,6 + 495,1 + 20 + 1,98 zrazenina  

  + 1,98 zákal 250 

BH-69 10,5 + 655,6 + 20 + 1,98 zákal 500 

BH-70 10,5 + 659,8 + 20 + 1,98 zákal 500 

BH-71 

11,2 + 763,9 + 20 + 1,98 zrazenia  

  + 1,98 zrazenina  

  + 1,98 + 125 

BH-72 

10,3 + 702,5 + 20 + 1,98 zrazenina  

  + 1,98 zrazenina  

  + 1,98 zrazenina 125 + 5konc. 

 

  



 

Deriváty pyrazínu a pyrazínamidu 
 

LÁTKA ROZPOUSTENIE FINÁLNÍ ROZTOK (riedenie) 

kód 
X = navážka (mg) 

+ DMSO (µl) 
vysl 

X (µl)+Y 

(médium, ml) 
vysl 

Max koncent. látky 

µmol.L
-1

 / DMSO 

POA-A-1 12,4 + 614,8 + 20 + 1,98 + 500 

POA-A-2 10,7 + 879,9 + 20 + 1,98 + 500 

POA-A-3 10,2 + 710 + 20 + 1,98 + 500 

POA-AMID-2 13,2 + 1325,2 + 20 + 1,98 + 500 

POA-I-1 

10,8 + 560,5 -    

+ 560,5 -    

+ 2 X 560 + 20 + 1,98 + 125 

POA-I-1Ac 10,3 + 482,0 + 20 + 1,98 zákal 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


