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Anotace 

Předložená práce podává základní informace o antibioticích a jejich působení na 

mikrobiální buňku a celou bakteriální populaci. V první části práce je předložena stručná 

charakteristika antibiotik a je zmapován jejich historický vývoj. Další část práce informuje 

o problematice rezistence na antibiotika, jejím vzniku, mechanismech a opatřeních proti 

šíření, následuje rozdělení antibiotik dle několika kritérií. Další část práce je zaměřena na 

způsoby testování účinku antibiotik, součástí je stanovení citlivosti průmyslově 

významného bakteriálního druhu Rhodococcus sp. na některá základní antibiotika. 

V poslední části jsou zmíněny způsoby hledání nových druhů antimikrobiálních látek. 

Klíčová slova: antibiotika, rezistence, antibiotická politika, diskový difúzní test, 

Rhodococcus sp. 

 

 

Summary 

The presented thesis provides basic information on antibiotics and their influence on 

the microbial cell and the bacterial population as a whole. In the very first part there is a 

concise characteristic of antibiotics and a description of its historical development. The 

following part informs about the problems of resistance to antibiotics, its origin and 

mechanisms and precautions against its expansion. Antibiotics are then divided into several 

categories. The next part aims its effort at the microbial susceptibility testing and also 

includes the determination of sensitivity of the important bacterial genus Rhodococcus to 

some basic antibiotics. In the last part some ways of searching for the new varieties of 

antibacterial substances are mentioned.  

Key words: antibiotics, resistance, antibiotic policy, disc diffusion test, Rhodococcus sp.
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Seznam použitých zkratek 

ATB antibiotikum, antibiotika 

AMR antimikrobiální rezistence (antimicrobial resistance) 

DDD definovaná denní dávka (defined daily dose) 

DDS double disc synergy test 

CLSI  Institut klinických a laboratorních standardů (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) 

DNA deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid) 

ESBL  β-laktamáza širokého spektra (extended spectrum beta-lactamase) 

EU Evropská unie 

EUCAST  Evropská komise pro testování antimikrobiální citlivosti (European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 

MBC  minimální baktericidní koncentrace (minimal bactericidal 

concentration) 

MBL metallo-β-laktamáza 

MIC  minimální inhibiční koncentrace (minimal inhibitory concentration) 

MPB masopeptonový bujon 

mRNA mediátorová RNA 

MRSA  methicillin-rezistentní Staphylococcus aureus (methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus) 

NAP Národní antibiotický program  

PBP penicillin-binding proteins 

RNA ribonukleová kyselina (ribonucleic acid) 

tRNA transferová RNA 
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1 Úvod a cíl práce 

Antibiotika, tyto zdánlivě bezvýznamné produkty metabolismu některých 

mikroorganismů, se již více než půl století nacházejí v popředí zájmu lékařů, farmakologů 

a biotechnologů díky své schopnosti selektivně inhibovat růst bakteriální populace. Tato 

schopnost učinila z antibiotik „zázračný lék“, který byl schopen vyléčit dříve smrtelná 

onemocnění. 

Antibiotika se rychle po zavedení do klinické praxe ve 40. letech 20. století stala 

snadno dostupným a účinným lékem, což vedlo k jejich nesprávnému užívání. Zpočátku 

byla antibiotika vydávána bez lékařského předpisu, později byla lékaři často předepisována 

zbytečně. Později byl objeven i potenciál jejich využití v rostlinné a živočišné výrobě a 

v potravinářském průmyslu; antibiotika se tak rychle stala součástí běžného potravního 

řetězce. Všechny tyto skutečnosti vedly u bakterií ke vzniku rezistence, schopnosti bakterií 

odolávat působení antibiotik. Situace je o to vážnější, že rezistence bakterií na antibiotika 

je přenosná, a to nejen na bakterie stejného, ale i odlišného druhu. Bakterie se mohou stát 

rezistentní i vůči více antibiotikům současně, a to i antibiotikům s odlišnou chemickou 

strukturou. Je tedy nanejvýš důležité užívat antibiotika s rozmyslem a respektovat pokyny 

výrobce; ochráníme tím nejen sebe, ale i celou společnost. 

Cílem této práce je podat ucelený přehled o původu antibiotik, o jejich historii, 

účinku, použití v praxi a rizicích jejich používání. Součástí práce je i orientační laboratorní 

vyšetření citlivosti průmyslově významného bakteriálního kmene Rhodococcus sp. na 

jednotlivá antibiotika. 

2 Historický vývoj a obecná charakteristika antibiotik 

2.1 Obecná charakteristika antibiotik 

Jako antimikrobiální látky (antiinfektiva) se označují látky sloužící k terapii 

infekčních onemocnění, které musí usmrcovat nebo alespoň inhibovat patogenní 

mikroorganismy v dávkách, které ještě nepoškozují makroorganismus. Značná část 

z těchto látek je mikrobiálního původu a nazývají se antibiotika [1]. Antibiotika patří mezi 
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sekundární metabolity, které jsou tvořeny produkčním mikroorganismem v určitých 

vývojových fázích z primárních metabolitů [2]. Tyto sekundární metabolity nemají 

zřejmou biologickou funkci a nehrají roli v základním metabolismu mikrobiální buňky [3]. 

Jsou to organické sloučeniny různě složitých strukturních vzorců nízké molekulové 

hmotnosti, které i v nízkých koncentracích vykazují inhibiční účinek na specifické 

metabolické děje jiných buněk [4, 5].  

Antibiotika se také obvykle definují jako látky produkované mikroorganismy, které 

zasahují do růstu jiných mikroorganismů. Tím je myšlena dočasná či trvalá inhibice 

reprodukční schopnosti mikroorganismu, tedy inhibice růstu bakteriální populace spíše než 

jednotlivé buňky. V nízkých koncentracích proto, neboť i některé běžné složky organismu 

mohou v nadměrných koncentracích poškodit jeho funkce či buněčnou strukturu. Např. 

glycin, jedna ze složek každého proteinu, vykazuje v nadměrných koncentracích vysoký 

bakteriocidní účinek. Nízkou koncentrací jsou myšleny hodnoty hluboko pod 1 mg∙l-1
 [5, 

6]. 

Antibiotika svým selektivním účinkem napomáhají či umožňují přežívání druhů 

v jejich prostředí [7, 3]. Antibiotika, která jsou přímo produkována mikroorganismy, se 

označují jako přirozená. Jejich producenty jsou nejčastěji mikromycety a streptomycety [1, 

8, 7]. 

Tabulka 1: Příklady některých antibiotik a jejich producentů [4, 53] 

Antibiotikum Producent 

Penicilin G Penicillium sp. 

Cefuroxim Streptomyces clavurigerus 

Imipenem Streptomyces cattleya 

Erythromycin Saccharopolyspora erythraea 

Vancomycin Streptomyces orientalis 

Fosfomycin Streptomyces fradiae 

Mupirocin Pseudomonas fluorescens 
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Jako nejvhodnější kritérium pro rozdělení antimikrobiálních látek se jeví třídění 

podle infekčního agens, na které antiinfektivum působí. Podle tohoto kritéria se 

rozeznávají látky antibakteriální, antimykotika, antivirotika a antiparazitární látky [1]. Od 

těchto látek je třeba odlišovat dezinficiencia, antiseptika a germicidy. Dezinficiencia se 

používají k eliminaci patogenních mikroorganismů ve vnějším prostředí na neživých 

objektech, např. na zdravotnických nástrojích, na vybavení mikrobiologické laboratoře 

apod. Antiseptika ničí nebo inhibují rozmnožování mikroorganismů v prostředí živých 

tkání. Germicidy usmrcují všechny mikroorganismy s výjimkou spor [6]. Antiseptické a 

desinfekční látky svým hrubým zásahem do  prostředí ničí téměř všechny mikroorganismy 

bez rozdílu [1, 9]. 

Ve 40. letech 20. století byla všechna komerčně využívaná antibiotika pouze 

přírodního původu, tzv. antibiotika přirozená. V dnešní době je většina antibiotik 

připravovaná chemickou modifikací základní molekuly antibiotika přirozeného a nazývají 

se semisyntetická [8, 4]. Syntetická antibiotika jsou připravená pouze chemickou syntézou 

podle struktury antibiotika přirozeného. Chemicky připravované látky, které se v přírodě 

nevyskytují, ale prokazují antimikrobiální účinky, jsou známy pod názvem 

chemoterapeutika [8]. V současné praxi však toto rozdělení většinou neplatí. Termín 

antibiotikum se váže k příslušné struktuře, nikoli k reálnému původu látky. Používá se pro 

všechny látky bez rozdílu, které ve výsledku účinkují na bakterie [1, 10]. 

2.2 Funkce antibiotik v ekosystémech 

Funkce antibiotik v metabolismu produkujícího mikroorganismu je stále předmětem 

spekulací. Dřívější teorie považovaly antibiotika za zbytky evoluce, odpadní produkty 

buněčného metabolismu, zásobní látky, složky buněčných spor či rozkladné produkty 

buněčných makromolekul [4]. 

Podle některých dřívějších teorií antibiotika umožňovala konkurenceschopnost 

mikroorganismu v jeho přirozeném prostředí a tím i jeho přežití. Byla považována za 

nástroj mezidruhového ekologického boje, kdy za vzájemně konkurující mikroorganismy 

byly považovány dva odlišné druhy bakterií, bakterie a houba či bakterie a prvok. Jsou 

tedy klasickým příkladem Darwinovy teorie přirozeného výběru. Schopnost produkovat 
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antibiotika byla pokládána za zcela běžnou a jediným limitujícím faktorem byla 

koncentrace živin v půdě [3, 4, 11]. 

Dnes se ukazuje, že tomu tak není. Již v roce 1961 Selman Waksman poukázal na 

skutečnost, že schopnost mikroorganismu produkovat molekuly s antibiotickými účinky za 

nepřirozených laboratorních podmínek se nerovná této schopnosti v podmínkách 

přirozených [12]. Antibiotika jsou náhodné sekundární metabolity, které jsou produkované 

ve chvíli, kdy mikroorganismus přestane růst a ztratí schopnost reprodukce. Produkuje je 

jen malé množství půdních mikroorganismů a to navíc jen v nepatrném množství. 

S tvorbou sekundárních metabolitů souvisí sporulace – důkladná přestavba buňky bakterie 

na molekulární úrovni. Antibiotika se uplatňují během buněčné diferenciace, během změny 

vegetativní buňky na sporu a během germinace, proto je značné množství antibiotik 

produkováno sporulujícími mikroorganismy. Během sporulace organismus využívá 

antibiotika bílkovinného charakteru k modifikaci buněčné stěny, může jej využít i jako 

nosiče iontu pozměňujícího propustné vlastnosti membrány. Bylo prokázáno, že sporulace 

probíhá normálním způsobem jen díky selektivnímu působení antibiotik v určitých fázích 

procesu [3, 4]. 

Ne všechna antibiotika jsou zapojena do procesu sporulace. Je vysoce 

pravděpodobné, že každé antibiotikum nějak souvisí s přežitím daného produkujícího 

organismu. I dnes mnoho vědců předpokládá, že mikroorganismy produkují antibiotika, 

aby navázaly interakce s jinými mikroorganismy v jejich okolí. Je nemyslitelné, že by 

složité reakce vedoucí k syntéze antibiotika probíhaly bez nějakého konkrétního důvodu. 

Hlavním důkazem tohoto tvrzení je široká distribuce genů nesoucí informaci o resistenci 

na antibiotika, neboť mikroorganismy nesou gen resistence také na antibiotika, která sami 

nemohou produkovat. Antibiotická aktivita zahrnuje také fytotoxicitu, symbiózu 

mikroorganismu s rostlinami a transport iontů kovů do buňky mikroorganismu [4, 12]. 

2.3  Mechanismy autoimunity 

Mikroorganismy produkující určitá antibiotika potřebují účinnou ochranu proti jejich 

působení na ně samotné. K tomu využívají několik autoimunitních mechanismů, jejichž 

funkcí je exportovat antibiotikum z mateřské buňky do vnějšího média a udržet tak nízkou 

koncentraci antibiotika uvnitř buňky. Některá antibiotika (streptomycin, oleandomycin) 
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jsou exportována z buňky v inaktivní fázi a konečná fáze jejich syntézy pak probíhá 

extracelulárně. Jiné antibiotika produkující organismy se brání tím, že pozmění strukturu 

svých vlastních buněčných stěn, případně transformují peptidotransferázu – enzym 

účastnící se proteosyntézy. Další forma autoimunity je spjata s tvorbou strukturálních 

mutací v enzymech replikujících DNA, které poskytují dostatečnou ochranu před 

sebedestrukcí buňky [13]. 

2.4 Chemoterapeutický index 

Všechna antimikrobiální léčiva musí být selektivně toxická pro mikroorganismus, 

tedy musí patogenní mikroorganismus inhibovat v dávkách neškodných pro 

makroorganismus. Vysoké selektivity účinku lze dosáhnout několika způsoby, např. 

ovlivněním struktur nebo enzymatických pochodů specifických jen pro mikroorganismy 

(syntéza buněčné stěny) nebo kumulací látky v mikroorganismu s využitím specifických 

transportních mechanismů.  

Selektivní toxicita se vyjadřuje pomocí chemoterapeutického indexu, což je poměr 

mezi dávkou toxickou pro hostitele a dávkou účinnou na mikroorganismus. Čím je 

chemoterapeutický index vyšší, tím je látka pro organismus hostitele méně toxická. 

Příkladem jednoho z nejméně toxických antibiotik je penicilin, jehož chemoterapeutický 

index je vyšší než 10
7
. Z farmakologického hlediska je proto žádoucí, aby antibiotika 

nepoškozovala eukaryotní buňky a účinek na ně byl zanedbatelný, nejlépe žádný. Dalším 

požadavkem je, aby antibiotikum účinkovalo v nízkých koncentracích (řádově v mg∙l-1
) a 

účinek se dostavil v přiměřeně krátké době. Zatím neexistuje antibiotikum, které by bylo 

pro organismus zcela bezpečné [1, 20]. 

2.5  Historie a vývoj antibiotik 

2.5.1 Raná historie užívání antimikrobiálních látek 

Od pradávna se k léčbě nemocí způsobených mikroorganismy používaly nejrůznější 

látky přírodního původu. V mnoha starobylých pracích se objevuje odkaz na lidovou léčbu 

ran, vředů, popálenin a dalších případů, ve kterých hrozilo nebezpeční infekce. V čínské 

medicíně se používaly kaše z plesnivých sójových bobů k čištění vředů a ran již před více 



 

Markéta Harwotová: Využití antibiotik v environmentálních studiích mikroorganismů 

 

6 

 

2012 

než 2500 lety. V Ebersově papyru, který vznikl kolem roku 1600 př. n. l. ve starověkém 

Egyptě, se dočteme např. o přípravcích ze syrového masa k léčbě krokodýlího kousnutí či 

o aplikaci kozího trusu a kvasinek na popáleniny [14, 15]. V kostech mumií starověkých 

Egypťanů a Núbijců pocházejících zhruba z roku 340 př. n. l. se našly molekuly 

tetracyklinu. Existují důkazy, že možným zdrojem tetracyklinu byl tehdy hojně 

konzumovaný nápoj podobný dnešnímu pivu [6, 17]. 

 Pro své údajné antibakteriální účinky se v lidovém léčitelství užívaly rostliny jako 

česnek, chmel, divoký zázvor, čekanka obecná, aloe, šťovík či kyseláč luční. Řada léčitelů 

pokládala na rány i placky vyrobené z plesnivého chleba či půdy. Ty však měly mnohdy 

malou účinnost a infekci ještě zhoršily [14]. V praxi se kůra chinovníku (Cinchona 

calysaya) pro vysoký obsah alkaloidu chininu již od 17. století používá k léčbě malárie. 

Ačkoli má chinin řadu nežádoucích účinků (poškození sluchového nervu, světloplachost, 

dvojité vidění) a je známým abortivem, užívá se k léčbě malárie i v současnosti, rezistence 

zimniček vůči chininu se totiž vyskytuje velice vzácně [1, 10]. 

2.5.2  První antibiotikum 

Prvním antimikrobiálním produktem, který nebyl vyroben chemicky, je pyocyanáza. 

V roce 1888 Němec E. de Freudenreich zpozoroval modrý pigment, který v bujonové 

kultuře uvolňuje Bacillus pyocyaneus (dnes Pseudomonas aeruginosa). Tento modrý 

pigment ve zkumavce zastavil růst jiných bakterií. Tímto jevem se začali zabývat němečtí 

mikrobiologové Rudolf Emmerich a Oscar Loew a látku pojmenovali podle produkující 

bakterie pyocyanáza v domnění, že se jedná o enzym. (Teprve později bylo zjištěno, že se 

jedná o lipid). Ve své zprávě popisovali příznivé účinky této látky, která léčila zejména 

záškrt, mor a kožní abscesy. Po aplikaci pacientům se však látka projevila jako velice 

nestálá s toxickými účinky, používala se však i po tomto zjištění ve formě lokální kožní 

masti [17]. 

O použití extraktů z kultury Bacillus pyocyaneus se zajímali i český bakteriolog Ivan 

Honl (1866 – 1936) a český dermatolog Jaroslav Bukovský (1897 – 1935). Svou práci o 

léčbě bércových vředů pomocí Bacillus pyocyaneus zveřejnili rok před Emmerichem a 

Loewem. Ve své základní práci Honl a Bukovský upozorňují, že bércové vředy nebyly 

prozatím podrobeny rozsáhlejšímu bakteriologickému šetření. Zjistili, že nejčastějším 
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bakteriologickým nálezem na těchto vředech je právě Bacillus pyocyaneus. Ačkoli na 

bércové vředy postupně přikládali toxiny i proteiny extrahované z několika různých 

mikroorganismů nalezených ve vředech, příznivý léčebný účinek měly jen látky získané 

z Bacillus pyocyaneus. Do léčebné praxe se pyocyanáza dostala až v polovině prvního 

desetiletí 20. století, a to jako lokální antibiotikum s baktericidním účinkem, které 

nepoškozuje živočišné buňky. Byla součástí tzv. Anginolek, které se užívaly ve formě 

tablet či ve spreji k místnímu léčení zánětu mandlí. Pyocyanáza Honla a Bukovského je 

zmíněna i v monografii „Antibiotics“ H. W. Floreyho z roku 1949 a v monografii 

Antibiotic and Chemotherapy Garroda a O´Gradyho z roku 1971 [18, 19]. 

2.5.3 Počátky moderní chemoterapie 

V počátcích moderní chemoterapie stojí německý bakteriolog Paul Ehrlich, který 

dokázal, že některé sloučeniny mohou selektivně působit na patogenní mikroorganismy. 

Usuzoval, že selektivita účinku by mohla být klíčem k „zázračné“ látce, která tělo zbaví 

patogenních mikroorganismů, aniž by poškodila tělesné tkáně [15, 17]. Podařilo se mu 

nalézt molekulu, která se specificky váže na trypanosomy (původce spavé nemoci) a 

zahubí je. Touto molekulou byla molekula trypanové červeně [1]. Posléze společně 

s Japoncem Hatou testovali sloučeniny arsenu a jejich účinky na Spirochaeta pallida (dnes 

Treponema pallidum), původce nemoci syfilis. Ehrlich se postupem času stával 

skeptickým, neboť každá sloučenina, kterou testoval, prokazovala malou účinnost nebo 

nepříjemné vedlejší účinky. Až sloučenina č. 606, arsfenamin, zajistila požadované 

výsledky, a tak v roce 1910 vzniklo první protisyfilitické léčivo Salvarsan a tento objev 

zahájil novou éru zájmu o chemoterapii [17]. 

Dalším široce používaným chemoterapeutikem bylo červené barvivo, které dostalo 

název Prontosil, o jehož objev se zasloužil Němec G. Domagk pracující v tehdy největším 

chemickém podniku IG Farben. Tento vědec léta experimentoval s různými barvivy, která 

mohou inhibovat růst a množení mikroorganismů. První pozitivní výsledky získal v 

prosinci roku 1932, avšak společnost se rozhodla jeho úspěchy nezveřejnit, neboť si chtěla 

ochránit svá patentová práva. Prontosil byl veřejnosti představen až v roce 1935 a stal se 

hojně používaným chemoterapeutikem. Ještě téhož roku dva francouzští badatelé zjistili, že 

účinná nebyla barevná část molekuly barviva, ale sulfonamidová část molekuly chemicky 
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vázaná na barevnou složku. Za objev sulfonamidů získal G. Domagk roku 1939 Nobelovu 

cenu [17, 21]. 

2.5.4  Gramicidin 

Úspěch sulfonamidů podnítil zájem o hledání dalších antibakteriálních látek. 

Mikrobiologové předpokládali, že inhibitory růstu bakterií se nacházejí v půdě, zejména u 

půdních mikroorganismů. Selman Waksman na zasedání National Academy of Sciences 

prohlásil: 

„Bakterie patogenní pro člověka a zvířata se dostanou do půdy buď s výkaly 

hostitele, nebo s jejich tělesnými ostatky. Uvážíme-li dobu, po kterou na této planetě 

rostliny a zvířata existují, a ohromné množství patogenních mikroorganismů, které se 

nutně dostaly do půdy, musíme se jen divit, že v půdě je tak málo bakterií schopných 

vyvolat infekční onemocnění člověka a zvířat. Příčinu, proč tyto mikroorganismy, původci 

nemocí, z půdy vymizely, je nutno hledat u mikroorganismů žijících v půdě, 

antagonistickým k patogenům a způsobujících v půdě jejich rychlé zničení [17].“ 

Jeden s Waksmanových studentů, René J. Dubos, jako první v roce 1939 izoloval 

půdní mikroorganismus produkující antibiotikum. Při smíchání kultury patogenní bakterie 

Staphylococcus aureus s kulturou Bacillus brevis zjistil, že Bacillus brevis vylučuje do 

kultivačního prostředí látku usmrcující stafylokoky. Látku nazval gramicidinem, protože 

usmrcovala pouze grampozitivní bakterie. Gramicidin ve svých účincích překonal 

syntetická antibiotika (sulfonamidy), neboť byl látkou extrahovanou z půdního 

mikroorganismu. Byl tedy v pravém slova smyslu antibiotikem. Měl však jednu zásadní 

nevýhodu – značnou toxicitu při intravenózním podání, proto našel uplatnění pouze v léčbě 

kožních infekcí při zevním použití [17]. 

2.5.5 Objevení a vývoj penicilinu 

Za počátek éry antibiotik je považován 12. únor 1941, den kdy byl poprvé podán 

penicilin jako lék nemocnému člověku. Francouzi tvrdí, že penicilin byl objeven již 

koncem 19. století medikem Ernestem Duchesnem, ale jeho práce upadla v zapomnění. I 

další vědci pozorovali pozoruhodné účinky některých mikromycet rodu Penicillium, 

zejména jejich schopnost inhibice růstu bakterií v kultuře. V roce 1884 byl lokálně 
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aplikován Penicillium glaucum na velký a špatně se hojící absces a pacient byl vyléčen. 

Italský badatel Vincenzo Tiberio popsal v roce 1985 dopodrobna látky extrahované 

z mikromycet, které měly antibakteriální účinek podobný penicilinu. Nikdo z vědců se 

však těmito pozoruhodnými objevy podrobněji nezabýval. Za objevitele penicilinu je 

považován Alexander Flemming [1, 14, 17]. 

Alexander Flemming pracoval za 1. světové války jako bakteriolog v jedné 

z nemocnic nedaleko Boulogne. Během chřipkové pandemie v letech 1989 – 1919 odebral 

u pacientů se zápalem plic několik bakteriologických vzorků k analýze. Zjistil, že virus 

chřipky oslabuje plíce a činí je náchylnější vůči infekcím některých bakterií. Po návratu do 

Anglie přijal místo v St. Mary´s Hospital v Paddingtonu a studoval látky přítomné 

v lidských sekretech, později se věnoval studiu lyzozymu. Lyzozym je přirozená 

antibakteriální látka, kterou objevil v slzách, a nazvána byla pro svou schopnost lytického 

působení na bakterie. Objev penicilinu se datuje do roku 1928, kdy Flemming nevyhodil 

misku se stafylokoky kontaminovanou Penicillium notatum. Zjistil, že kolonie bakterií 

v blízkosti Penicillium notatum byla inhibována, a učinil tak jeden z nejdůležitějších 

objevů v historii lékařství a biotechnologií [12, 14, 17, 21]. 

Při dalším studiu vlastností Penicillium notatum zkoumal jeho baktericidní účinky, 

interakci s leukocyty, účinnost, toxicitu u zvířat a zjistil mnohem širší spektrum působení 

než u lyzozymu. Penicillium vykazoval nízkou toxicitu a dráždivost, kterou Flemming 

ověřoval na myších. Dále se věnoval kultivaci mikromycet, zkoumal optimální podmínky 

jejich růstu a zjistil, že Penicillium notatum roste nejrychleji při teplotě 20 °C. Zkoumal i 

další rody a kmeny mikromycet, avšak žádný jiný druh nevykazoval takové vlastnosti jako 

rod Penicillium [22]. 

Při svých experimentech Flemming zdokonalil svou metodiku a postupy, které 

během svého výzkumu používal, se mnohdy uplatňují dodnes a staly se základem moderní 

antibakteriální terapie. Jednoduchým testem dokázal, že penicilin inhibuje růst stafylokoků 

(včetně Staphylococcus aureus), gonokoků, pneumokoků, streptokoků a Corynebacterium 

diphtheriae, původce záškrtu. Metody, které používal, byly shodné s dnešními MIC testy a 

diskovými difúzními metodami. Tyto metody se díky své jednoduchosti a schopnosti 

zprostředkovat cenné informace rychle a levně používají v lékařské praxi dodnes [22]. 
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Obrázek 1: Slavná Flemmingova miska se stafylokoky kontaminovaná Penicillium notatum [14] 

 

Flemming věděl, že penicilin může být úspěšně uveden do praxe až tehdy, pokud 

jeho molekula bude v dostatečně stabilní formě. Zjistil také, že jeho formu penicilinu 

lidské tělo není schopno absorbovat, bude-li pacientovi podáván orálně; i injekčně podaný 

penicilin byl později z těla vyloučen močí [22, 23]. 

 Ačkoli byl penicilin objeven v roce 1928, do praxe se dostal až v roce 1940. Zdržení 

bylo způsobeno nejen nedostatkem odborných mikrobiologických a biochemických 

znalostí, ale také nepříznivou názorovou atmosférou, zejména v důsledku neúspěchu 

pyocyanázy a toxicity Salvarsanu. Tato atmosféra byla změněna až objevem Prontosilu 

[17].  

V roce 1938 se Ernst Chain ve spolupráci s E. P. Abrahamem začali zabývat izolací a 

purifikací penicilinu. Podařilo se jim vypracovat způsoby extrakce účinné látky, její 

stabilizaci a produkci v množství potřebném pro testování na zvířatech. V roce 1940 byl 

penicilin testován na myších infikovaných smrtelnou dávkou streptokoků. Myši, kterým 

pak bylo podáno několik dávek penicilinu, přežily. V polovině roku 1941 měla Floreyho 

skupina dostatek materiálu pro klinické zkoušky. První injekce tohoto léku byla podána 

nevyléčitelně nemocnému pacientovi s rakovinou, ten však po jeho aplikaci dostal vysoké 

horečky. Zjistilo se, že lék bude nutno vyčistit. K tomuto účelu byla využita adsorpční 
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kapalinová chromatografie s oxidem hlinitým jako adsorbentem. Čistého penicilinu bylo 

připraveno pouze malé množství a vystačil jen pro omezený počet pacientů; společné úsilí 

Floreyho skupiny, amerických vědců a lékařů pak přimělo americké farmaceutické 

společnosti k zahájení výroby. Penicilin se tak stal dostupným pro každého. Alexander 

Flemming, Howard Florey a Ernst Chain obdrželi v roce 1945 Nobelovu cenu za objev a 

přípravu penicilinu [14, 17]. 

Během druhé světové války došlo k významnému objevu i českými vědeckými 

pracovníky. Připravili Mykoin BF510, tzv. „český penicilin“. Na základě informací ze 

zahraničí o použití mikromycet rodu Penicillium byla izolována nová kultura ze spadlého 

listí, květů a plesnivého ovoce. V roce 1944 se jim podařilo získat účinný preparát, který 

byl nazván Mykoin BF510. Tento lék byl pak chován před protektorátními úřady v úplné 

tajnosti a poprvé použit na pražské klinice. I přes úspěšnou léčbu řady nemocných se 

v jeho dalším vývoji nepokračovalo, z ekonomických důvodů bylo výhodnější přijmout 

nabídku spojených národů na dodání přístrojů na výrobu penicilinu [18]. 

2.5.6 Streptomycin 

Další antibiotikum původem z půdy nalezl v roce 1943 výzkumný tým pod vedením 

Selmana Waksmana. Po objevu penicilinu a jeho úspěšné aplikaci se Waksman rozhodl 

zanechat svých experimentů s enzymy půdních bakterií a začal se věnovat výzkumu 

nových antibiotik. Již existující sulfonamidy byly účinné pouze v některých případech a 

měly mnohá omezení, tyrothricin, gramicidin a tyrocidin mohly být pro svou vysokou 

toxicitu aplikovány pouze lokálně, a proto byly nevhodné pro systematické interní užívání. 

Waksman chtěl najít látku, která bude, na rozdíl od penicilinu, účinná i proti gram-

negativním patogenním mikroorganismům. Ve státní zemědělské pokusné stanici v New 

Jersey zkoumal více než tisíc kultur produkujících antibiotika a vybral z nich deset, mezi 

nimiž se nacházela i aktinomyceta Streptomyces griseus, po níž bylo antibiotikum 

pojmenováno streptomycin [17, 24]. 

Streptomycin byl účinný na řadu zánětlivých infekcí, zejména na infekce močových 

cest a záněty mozkových plen. Ukázalo se, že usmrcuje i dosud nedotknutelné 

Mycobacterium tuberculosis, původce tuberkulózy. Na rozdíl od penicilinu, streptomycin 

vykazoval značné vedlejší účinky, způsoboval poruchy ledvin a vedl i ke vzniku hluchoty. 
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Dalším velice závažným problémem byl vznik mutagenních bakteriálních kmenů 

rezistentních ke streptomycinu. Tato skutečnost vedla k přípravě nových antibiotik; vzniká 

neomycin (velmi toxický) a později kanamycin, gentamicin, tobramycin, a amikacin. 

Všechna tato antibiotika patří ke skupině tzv. aminoglykosidů [17]. 

2.5.7 Zavedení antibiotik se širokým spektrem účinnosti 

Prvním širokospektrálním antibiotikem byl chloramfenikol, který byl izolován v roce 

1947 mikrobiologem Paulem Burkholderem z půdní aktinomycety Streptomyces 

venezuelae. Zaujala ho zejména schopnost této aktinomycety produkovat inhibiční látku, 

která projevila účinek na bakterie různých rodů i kmenů, působila zároveň na 

grampozitivní i gramnegativní bakterie, na bakterie aerobní i anaerobní. Látka byla 

nazvána chloromycetin, neboť obsahovala atom chloru. Chloromycetin byl syntetizován 

v roce 1949 a stal se jedním z prvních synteticky vyráběných antibiotik určených 

k širokému použití. Chloromycetin (později chloramfenikol) ve svém spektru účinnosti 

zahrnuje i zvláštní skupinu bakterií – rickettsie – způsobující smrtelná onemocnění, např. 

skvrnitý tyfus. Po tomto objevu se dále pokračovalo ve výzkumu a chloramfenikol se 

ukázal být účinným i na bakterie způsobující břišní tyfus. U tohoto antibiotika však byly 

prokázány životu nebezpečné vedlejší účinky, proto se dnes používá pouze ve výjimečných 

případech a v rozvojových zemích, neboť je velice levný a tím i snadno dostupný [17, 25, 

26]. 

Jelikož chloramfenikol vykazoval vysokou toxicitu, výzkum se dále zaměřil na méně 

toxické varianty antibiotik se širokým spektrem účinnosti. V laboratořích Lederle v Pearl 

River zaměřili svou pozornost na Streptomyces aureofaciens vylučující zlatavě zbarvenou 

látku s antibiotickými účinky, aureomycin, který je dnes znám pod názvem 

chlortetracyklin. Na trh byl uveden v roce 1948 a během dvou let byl zaveden do klinické 

praxe po celém světě, zejména díky nízké toxicitě a širokému spektru účinnosti [17]. 

2.5.8 Zlatá éra antibiotik 

Po druhé světové válce dochází k rozvoji řad společností zabývajících se výrobou a 

distribucí antibiotik. Během padesátých, šedesátých a počátkem sedmdesátých let 
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dvacátého století byla do výroby zavedena řada dalších antibiotik, toto období se proto 

právem nazývá „zlatá éra antibiotik“ [4, 12, 17].  

Během tohoto období docházelo také k nekontrolovatelnému užívání antibiotik, 

zejména penicilinu. Penicilin, který byl považován za „zázračný lék“, byl volně k dostání 

např. ve formě bonbónů, mastí či dokonce kosmetických krémů, což vedlo ke vzniku 

rezistence vůči penicilinu u řad bakteriálních kmenů. V roce 1955 proto zavedla většina 

zemí podávání penicilinu pouze na lékařský předpis [17]. 

Odpovědí na vznikající rezistenci byla syntéza methicilinu, semisyntetického 

penicilinu. V šedesátých letech však byla potvrzena rezistence i k methicilinu a nastal tak 

dnes již celosvětový problém – problém rezistence bakterií na antibiotika [4].  

V roce 1964 byla zavedena antibiotika cefalotin a cefaloridin, penicilinu podobná 

antibiotika se širokým spektrem účinku. Postupem času vznikly další deriváty těchto 

cefalosporinů, které se liší např. rychlostí vstřebávání či odolností k cefalosporinázám 

(enzymy, které způsobují jejich degradaci). 

V následujících letech byly popsány tisíce nových antibakteriálních látek, z nichž 

některé se dočkaly použití v infekční terapii lidí i zvířat. Kromě přirozených antibiotik byla 

vyráběna i antibiotika syntetická, která původně nejsou produkty metabolické přeměny 

mikroorganismů, vykazují však antibakteriální účinky. K prvním syntetickým antibiotikům 

- sulfonamidům - přibyl v roce 1970 trimetoprim. Další antibiotika vznikala zavedením 

nových screeningových programů, využitím supersensitivních testovacích organismů, 

objevením nových zdrojů antibiotik a také rozšířením výzkumu na další mikrobiální 

produkty [4, 17].  

2.5.9 Současný stav výzkumů antibiotik 

V dnešní době pokračuje hledání nových antibiotik již pomalejším tempem, než 

tomu bylo ke konci 20. století. Především se objevují antibiotika, která nejsou originálními 

preparáty, ale chemickými deriváty již zavedených antibiotik. Začátkem roku 2000 byla 

k lékařské praxi schválena dvě nová antibiotika – Synercid, který je kombinací 

streptograminů (quinupristinu a dalfopristinu) a linezolid Zyvox. Zyvox bylo svou 

strukturou první nové antibiotikum za přibližně 30 let. Výborně proniká do plic a jeho 

spektrum pokrývá grampozitivní bakterie včetně MRSA a běžné anaerobní bakterie. 
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V současné době se řeší problematika rezistentních kmenů enterokoků a Staphylococcus 

aureus k linezolidu. Jako alternativa k vankomycinu jsou vyvíjeny everninomyciny [1, 8, 

3, 17].  

Proti rezistenci lze bojovat také kombinacemi dříve objevených antibiotik. Správná 

kombinace antibiotik má umožnit rozšíření antimikrobiálního spektra, zvýšení 

antimikrobiálního účinku, obnovení účinku již neúčinného antibiotika a zejména omezení 

nebo zpomalení vývoje rezistence [8]. Nejznámější je kombinace antibiotik s inhibitory   

β-laktamáz, např. kombinace kyseliny klavulanové s amoxicillinem (co-amoxicillin). Co-

amoxicillin tak účinkuje i na kmeny bakterií rezistentní k amoxicillinu (stafylokoky, 

Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae a další) [27]. 

V současné době se výzkum zaměřuje na látky izolované z rostlin, tzv. fytofarmaka.  

Zkoumají se některé rostlinné alkaloidy, např. berberin izolovaný z dřišťálu a rhein 

z rebarbory. Uvažuje se také o možnostech terapie bakteriofágy, které byly použity již před 

sedmdesáti lety při léčbě dyzenterie u vojáků. Jistou naději poskytují i polypeptidy, které 

jsou součástí vrozené, nespecifické rezistence člověka i jiných živočichů. Existuje jich celá 

řada, např. magaininy nebo defensiny. Všechny polypeptidy působí tak, že vytvářejí otvory 

v bakteriálních membránách [1, 7, 28]. 

Tabulka 2: Antibiotika a rok jejich zavedení do praxe [29] 

Skupina ATB 
Rok zavedení do klinické 

praxe 
Název ATB 

sulfonamidy 1935 sulfapyridin 

β-laktamy 1941 penicilin 

polypeptidy 1942 bacitracin 

aminoglykosidy 1944 streptomycin 

cefalosporiny 1945 cefalosporin 

nitrofurany 1947 nitrofurantoin 

hexaminy 1947 methenamine mandelate 

chloramfenikol 1949 chloramfenikol 



 

Markéta Harwotová: Využití antibiotik v environmentálních studiích mikroorganismů 

 

15 

 

2012 

Skupina ATB 
Rok zavedení do klinické 

praxe 
Název ATB 

tetracykliny 1950 chlortetracyklin 

isoniazid 1951 isoniazid 

viomycin 1951 viomycin 

makrolidy 1952 erytromycin 

linkosamidy 1952 linkomycin 

streptograminy 1952 virginiamycin 

cykloserin 1955 cykloserin 

glykopeptidy 1956 vankomycin 

novobiocin 1956 novobiocin 

ansamyciny 1957 rifampicin 

nitroimidazoly 1959 tinidazol 

etambutol 1962 etambutol 

chinoliny 1962 nalidixová kyselina 

fusidany 1963 fusidová kyselina 

diaminopyrimidiny 1968 trimetoprim 

fosfonáty 1969 fosfomycin 

pseudomonová kyselina 1985 mupirocin 

oxazolidinony 2000 linezolid 

lipopeptidy 2003 daptomycin 

 

2.6 Rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám 

Antibiotika jsou bezesporu velice cennými léky využívanými k léčbě mnoha 

onemocnění způsobených bakteriemi. Čím více antibiotik je používáno, tím větší odolnost 

si vůči nim bakterie vytvářejí. Tento proces je zcela přirozený biologický jev a dochází 
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k němu hlavně v zemích s vysokou spotřebou antibiotik. Zemí s nejvyšším stupněm 

antibiotické rezistence je Francie, kde se spotřeba antibiotik pohybovala kolem 33 

DDD/1000 obyvatel za den. Ideální situace naopak nastala v Dánsku, kde se spotřeba ATB 

pohybuje kolem 10 DDD/1000 obyvatel za den [30]. DDD (Defined Daily Dose) je 

jednotka, která se využívá ke statistickému měření spotřeby léčiv. DDD je pravděpodobná 

průměrná denní dávka určitého léčiva u dospělého člověka [31]. 

 Hlavními spouštěcími mechanismy vzniku bakteriální rezistence jsou nejen spotřeba 

antibiotik (jejich nadužívání), ale i jejich chybné a nedostatečné používání, jejich 

využívání v živočišné potravinářské výrobě a veškeré zbytečné zavádění do potravních 

řetězců. Důsledkem toho je přenos a šíření genů, které jsou nositeli informace o rezistenci 

na antibiotika, a vznik nových rezistentních bakteriálních kmenů. Bakteriální rezistence 

nabyla mimořádného významu právě v období intenzivní antimikrobiální terapie a 

v současnosti se stává závažným celospolečenským problémem [8, 32]. 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je antimikrobiální rezistence (AMR) 

schopnost mikroorganismu odolávat působení antimikrobiální látky. Stupeň a rozsah 

antimikrobiální rezistence je určen chemickou strukturou preparátu, skladbou mikrobiální 

buňky a její schopnosti produkovat enzymy zodpovědné za destrukci antimikrobiálního 

preparátu. 

 Existují dva typy rezistence na antibiotika; primární (přirozená) a sekundární 

(získaná). Pod pojmem primární rezistence se rozumí přirozená odolnost mikrobiálních 

druhů, které jsou mimo spektrum působnosti daného antibiotika. Antibiotikum, které by 

pokrývalo celou škálu patogenních mikroorganismů, neexistuje. Postupně byla vyvíjena a 

uváděna na trh celá řada antibiotik účinných na široké spektrum patogenních bakterií,    

tzv. širokospektrální antibiotika. Přirozená rezistence plyne z uspořádání a funkce 

bakteriální buňky; přirozeně rezistentní buňka neobsahuje cílovou strukturu, na niž 

antibiotikum působí, nebo nemá transportní systém, který by antibiotikum do buňky 

dopravil. Klasickým příkladem primární rezistence jsou vlastní producenti 

antimikrobiálních látek, na které díky využití autoimunitních mechanismů antibiotikum 

nepůsobí. Neisseria gonorrhoeae a Neisseria meningitidis jsou tak primárně rezistentní na 

vankomycin a kolistin, Pseudomonas aeruginosa na co-trimoxazol, enterokoky a listerie na 

cefalosporiny. Primární rezistence je využívána k přípravě selektivních půd, např. k izolaci 
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hemofilů je přidáván do kultivačního média bacitracin, k izolaci streptokoků kolistin a 

kyselina oxolinová a další [1, 2, 28, 32]. 

Sekundární rezistence je mnohem závažnějším, dnes již nejen medicínským, ale i 

společenským problémem. Sekundární rezistencí se rozumí to, že v původně citlivé 

bakteriální populaci dojde ke spontánním změnám v genomu a vybrané antibiotikum již na 

danou bakteriální populaci neúčinkuje. Z četných studií vyplynulo, že geny rezistence na 

antibiotika existovaly již před vývojem a klinickou aplikací antibiotik, dlouhodobá a 

nekontrolovaná léčba antibiotiky však významně přispěla k jejich zmnožení a tím i ke 

zmnožení rezistentních bakterií [8, 13, 17, 28]. 

Sekundární rezistence na antimikrobiální látky může vznikat fenotypickou adaptací a 

genetickými změnami. Fenotypickou adaptaci lze chápat jako adaptaci bakterií na změněné 

metabolické pochody bakteriální buňky, které jsou však jen částečné a přechodné, proto je 

tento vznik bakteriální rezistence v klinické praxi relativně málo významný. Mnohem 

závažnější je vznik rezistence mající genetickou podstatu. Genetická podstata rezistence 

bývá vysvětlována modifikací genu na chromozomu, který je zodpovědný za citlivost 

bakteriální buňky k antibiotiku (chromozomální rezistence) nebo převzetím genetického 

materiálu od rezistentních buněk (extrachromozomální rezistence). Chromozomální 

rezistence má trvalý charakter a přenáší se z mateřské buňky na buňky dceřiné. 

Extrachromozomální rezistence (přenosná, infekční) se uskutečňuje pomocí R-plasmidů 

nebo transpozonů. Plasmidy nesoucí geny rezistence se v buňce množí a řetězově infikují 

další buňky. Transpozony jsou genetické elementy schopné integrace jak do chromozomu, 

tak i do plasmidů. Ziskem genů z plasmidů nebo z transpozonů vzniká multirezistence, 

tedy schopnost bakterií vyvinou si rezistenci k více antibiotikům současně, a to nejen 

příbuzným, ale i takovým, které mají odlišnou chemickou strukturu. Obecně lze říci, že 

šíření rezistence v populaci bakterií napomáhá řada faktorů; rychlé množení bakterií, jejich 

výskyt v početných populacích, vysoká mutační rychlost a schopnost přenášet genetickou 

informaci pomocí plasmidů a transpozonů [1, 8, 28].  

K získání odolnosti vůči antibiotikům si bakterie vyvinuly různé nové mechanismy – 

mechanismy rezistence. Některé bakterie antibiotikum nevpouštějí do buňky nebo jej ihned 

z buňky odstraní, jiné jej inaktivují pozměněním jeho chemické struktury nebo jej 

rozkládají, další nahrazují strukturu buňky citlivou na antibiotikum jinou necitlivou 
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strukturou [17]. Mechanismy vzniku bakteriální rezistence tedy jsou: změna v místě 

působení antibiotika, impermeabilita, modifikace cílových struktur buňky, na které 

antibiotika působí, bakteriální eflux (obr. 2) a produkce inaktivačních enzymů [8]. 

Bakteriální eflux je jednou z nejčastějších mechanismů vzniku rezistence. Tento 

univerzální a nespecifický proces je způsoben některými bílkovinami rezistentních 

bakteriálních kmenů. Grampozitivní i gramnegativní bakterie využívají těchto bílkovin 

k vyloučení antibiotika z vnitřního prostředí buňky do extracelulárního média proti 

koncentračnímu gradientu. Bílkoviny ATB efluxu a možnosti jejich inhibice jsou 

v současnosti předmětem intenzivního vědeckého zájmu [28, 33]. 

 

Obrázek 2: Vylučování ATB z buňky pomocí tzv. „efflux pump“ [11] 

 Enzymatická inaktivace antibiotik je nejvšeobecnějším mechanismem přenosné 

rezistence. Rezistentní kmeny produkují enzymy, které antibiotika buď štěpí, nebo 

substituují molekuly antibiotika, které se tak stávají neúčinnými. Z enzymů schopných 

modifikovat antibiotika jsou nejvýznamnější ty, které inaktivují aminoglykosidy 

fosforylací, acetylací nebo adenylací navázáním jednoduché molekuly na molekulu 

aminoglykosidu. Další skupinu tvoří enzymy β-laktamázy, které jsou zodpovědné za 

rezistenci vůči β-laktamovým antibiotikům. Jsou produkovány grampozitivními i 

gramnegativními bakteriemi a jsou lokalizovány na chromozomu i na R-plazmidu.  
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β-laktamázy jsou identifikovány podle své substrátové specifity na penicilinázy, 

cefalosporinázy, širokospektrální β-laktamázy (ESBL), oxacilinázy a karbapenemázy. 

Některým β-laktamázám lze zabránit v účinku předložením molekuly příbuzných             

β-laktamů, které mají stejnou specifickou strukturu a jen malou antibiotickou účinnost. 

V současné době se používají tři inhibitory β-laktamáz (kyselina klavulanová, sulbaktam, 

tazobaktam), které se podávají společně s β-laktamovými antibiotiky [8, 28, 33]. 

Ve snaze zajistit bezpečné a účelné podávání antibiotik byl v České republice 

vypracován návrh antibiotické politiky. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. května 

2009 č. 595 byl ustanoven Národní antibiotický program (NAP). Cílem programu je 

zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby 

pacientů s infekčními onemocněními. NAP prosazuje racionální antibiotickou léčbu, tj. aby 

spotřeba antibiotik odpovídala potřebám a především, aby nedocházelo 

k nekontrolovatelnému nárůstu rezistence patogenních mikroorganismů na antimikrobiální 

látky. Podle Světové zdravotnické organizace je správná antibiotická praxe definována 

jako efektivní používání antibiotik, které dosahuje maximálních léčebných účinků při 

minimální toxicitě a minimálním vývoji rezistence. Zásady národní antibiotické politiky 

formuluje Subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

[1, 30, 34]. 

 Základní organizační jednotkou Národního programu antibiotické politiky jsou 

instituce s místní působností, tzv. antibiotická střediska, která ve své spádové oblasti 

zajišťují vysokou kvalitu používání antibiotik s cílem omezit riziko nárůstu rezistence. 

Hlavní náplní jejich činnosti je kontrola dodržování zásad správné antibiotické praxe. 

V České republice existuje asi 80 antibiotických středisek, z nichž většina je zřízena 

v rámci pracovišť klinické mikrobiologie. Síť antibiotických středisek u nás pokrývá více 

než 85 % populace, což je nejvíce v celé Evropě. Antibiotická střediska provádějí speciální 

mikrobiologická vyšetření, sbírají údaje o rezistenci na antibiotika, vydávají příslušné 

přehledy rezistence a řídí racionální antibiotickou terapii ve své oblasti. Pracovníci 

antibiotických středisek spolupracují s lékaři, pořádají odborné semináře, poskytují 

konzultace pacientům a posuzují oprávněnost požadavků na léčbu tzv. vázanými 

antibiotiky [1, 30]. 
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Dalším z nástrojů antibiotické politiky je tedy rozdělení antibiotik na volná a vázaná. 

Volná antibiotika mohou lékaři předepisovat bez omezení, patří zde prakticky všechny 

perorální preparáty určené k léčbě běžných infekčních onemocnění, které jsou vydávány 

volně na lékařský předpis. Vázaná antibiotika jsou předepisována na zvláštní žádanky a 

lékárna je vydá pouze po konzultaci s příslušným antibiotických střediskem; patří mezi ně 

většina injekčně podávaných antibiotik, jakými jsou ureidopeniciliny, karboxypeniciliny, 

peniciliny chráněné inhibitory β-laktamáz, monobaktamy a karbapenemy, chloramfenikol, 

makrolidy a linkosamidy, z aminoglykosidů pak amikacin, gentamicin a streptomycin, 

glykopeptidy, polypeptidy a další. K léčbě těžkých, život ohrožujících infekcí, slouží 

pohotovostní rezerva antimikrobiálních léků, která je uložena ve zdravotnickém zařízení 

24 hodin denně [1, 35]. 

3 Rozdělení antibiotik 

Antimikrobiální látky mají různou strukturu a byly syntetizovány s určitými záměry, 

zejména pokud jde o cílové druhy mikroorganismů. Proto se antibiotika pro potřeby 

mikrobiologů a lékařů třídí podle několika kritérií, obecně se dělí podle typu účinku, 

mechanismu působení na bakteriální buňku, spektra účinku a chemické struktury, které 

odpovídá řada společných vlastností, jako je mechanismus vzniku rezistence a nežádoucí 

účinky. Antibiotika lze také dělit podle farmakoterapeutického účinku, existují antibiotika 

protistafylokoková, protipseudomonádová, antianaerobní, protituberkulózní a další typy. 

V praxi se často používá třídění podle několika kritérií [1, 3]. 

3.1 Typy účinku antibiotik 

V praxi je důležité rozlišovat antimikrobiální látky s účinkem cidním a statickým. 

Baktericidní látky usmrcují mikrobiální buňku a působí rychleji, jejich klinický účinek se 

dostavuje obvykle již do 48 hodin. Tyto látky se upřednostňují především u závažných 

klinických stavů a při snížené obranyschopnosti pacienta. Z hlediska farmakokineticko-

dynamických vztahů k buňkám pacienta lze baktericidní antibiotika rozdělit na antibiotika 

s účinky závislými na dávce a na antibiotika s účinky závislými na čase. Bakteriostatické 

látky zastavují růst a množení mikroorganismů, jejich klinický efekt je patrný až za 3 – 4 

dny. Po jejich vysazení se mohou patogenní mikroorganismy opět množit, protože jejich 
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likvidace závisí na odolnosti organismu hostitele. Používají se k terapii osob se zachovalou 

obranyschopností, neboť se předpokládá spoluúčast obranných mechanismů 

makroorganismu, jakými jsou fagocytóza lymfocytů a účinky komplementů protilátek [1]. 

Tabulka 3: Příklady některých baktericidních a bakteriostatických antibiotik [1] 

Baktericidní Bakteriostatická 

β-laktamy (peniciliny, cefalosporiny aj.) tetracykliny (doxycyklin) 

aminoglykosidy (gentamicin, amikacin) chloramfenikol 

polypeptidy (polymyxin B) makrolidy (erytromycin) 

glykopeptidy (vankomycin) linkosamidy (linkomycin) 

ansamyciny (rifampicin) sulfonamidy 

co-trimoxazol trimethoprim 

nitroimidazoly (metronidazol) nitrofurany 

 

 Rozdíly mezi antimikrobiálními látkami s baktericidním a bakteriostatickým 

účinkem není absolutní. Závisí na druhu látky a její koncentraci (dávce) a také na druhu 

cílového mikroorganismu. Účinnost antimikrobiální látky se v laboratorní praxi stanovuje 

pomocí laboratorních parametrů – minimální inhibiční koncentrace (MIC) a minimální 

baktericidní koncentrace (MBC). 

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) je nejnižší koncentrace dané látky, která 

zabrání v růstu příslušnému mikroorganismu. MIC 90 je označení koncentrace pro takovou 

látku, která potlačí růst 90 % testovaných kmenů daného druhu. 

 Minimální baktericidní koncentrace (MBC) je nejnižší koncentrace antimikrobiální 

látky, která usmrtí 99,9 % původní populace mikroorganismů během 24 hodin. 

Hlavním znakem baktericidních látek je, že jejich hodnoty MBC jsou 

několikanásobně vyšší než hodnoty MIC. Některé látky řazené mezi bakteriostatické 

mohou také usmrtit buňky mikroorganismů, avšak v  koncentracích mnohokrát vyšších než 

u baktericidních látek. K zajištění klinického efektu je třeba antibiotikum podávat 
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v takových dávkách, aby dosažená koncentrace byla vyšší než MIC, a současně, aby 

antibiotikum nebylo z organismu eliminováno příliš rychle; v tomto případě nelze očekávat 

dobrý klinický efekt [1, 7]. 

3.2 Mechanismus působení antibiotik 

Antibiotika mohou působit v různých místech bakteriální buňky a také různými 

způsoby, neboť se liší velikostí molekuly a jejím chemickým složením. Antibiotika se 

shodnou základní strukturou molekuly mají zpravidla identický způsob účinku. Místo 

v buňce, kam je antibiotikum vázáno, je označováno jako cílová struktura, tradičně se za 

hlavní cíle antibakteriálního účinku považují syntéza buněčné stěny, syntéza nukleových 

kyselin, funkce buněčné membrány a syntéza bílkovin. Zvláštní skupinu pak tvoří 

metabolity působící na základě kompetitivní inhibice [1, 8].  

Omezený počet míst, kam se antibiotika mohou vázat, je příčinou snadného vzniku 

rezistence u původně přirozeně citlivých buněk, což je důvodem omezené možnosti vývoje 

nových antibiotik. Tyto skutečnosti vedou ke vzniku řady komplikací: zásahová místa – 

vznik rezistence – neúčinnost dosavadních antibiotik – nedostatek nových antibiotik pro 

nízký počet zásahových míst [3]. 

Tabulka 4: Rozdělení antibiotik podle typu účinku [1] 

Mechanismus účinku Antibiotikum, skupina antibiotik 

Inhibice syntézy buněčné stěny 
peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy, 

monobaktamy, glykopeptidy, isoniazid 

Inhibice syntézy nukleových kyselin nitroimidazoly, rifampicin, chinolony 

Poruchy funkce buněčné membrány kolistin, polymyxin B 

Inhibice proteosyntézy 
makrolidy, tetracykliny, aminoglykosidy, 

chloramfenikol, linkosamidy, mupirocin 

Kompetitivní inhibice 
sulfonamidy, trimethoprim, co-trimoxazol, 

kyselina p-aminosalicylová 
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Buněčná stěna bakterií je pevná, až 20 nm silná membrána propouštějící molekuly 

menší než 1 nm. Její pevnost a neohebnost je způsobena vrstvou peptidoglykanů, zvaných 

též mukopeptidy (mureiny). Vrstva peptidoglykanů se vyskytuje v buněčné stěně všech 

bakterií (grampozitivních i gramnegativních), avšak její tloušťka se u různých 

bakteriálních rodů liší. Peptidoglykany obsahují polysacharidová vlákna tvořená 

molekulami N-acetylglukosaminu a N-acetylmuramové kyseliny. Tyto paralelně položené 

řetězce polysacharidů jsou spojeny peptidovými a glycinovými můstky přes karboxylovou 

skupinu muramové kyseliny [9]. 

Syntézu bakteriální buněčné stěny inhibuje celá řada antibiotik. Patří sem velká 

skupina téměř netoxických β-laktamových antibiotik (peniciliny, cefalosporiny, 

monobaktamy, karbapenemy), glykopeptidy a některá antituberkulotika [1]. 

Syntéza buněčné stěny se připravuje v cytoplazmě a v cytoplazmatické membráně. 

V konečné fázi se uplatňují enzymy, které působí jako katalyzátory syntézy peptidových a 

glycinových můstků, tyto enzymy mají schopnost vázat penicilin a ostatní β-laktamy [1, 3, 

36]. V angličtině jsou označovány PBP (penicillin-binding proteins), tedy proteiny vázající 

penicilin, tato schopnost vazby je dána podobností β-laktamového kruhu a D-alanyl-D-

alanyl-dipeptidu peptidoglykanu. V buňce je několik PBP podle druhu bakterie (3 až 8), 

označují se čísly podle molekulové hmotnosti. PBP o malé molekulové hmotnosti jsou 

transpeptidázy a karboxypeptidázy, PBP o vyšší molekulové hmotnosti vytváří zkřížené 

vazby v peptidoglykanu a tím jsou kritické pro metabolismus a dělení buňky. β-laktamy 

vázající se na PBP zastaví v rostoucí bakterii tvorbu peptidoglykanové vrstvy a podnítí 

uvolnění autolytických enzymů (hydroláz) způsobujících rozpad bakteriální stěny a tím 

vyvolají lýzi buňky. Vazba na PBP zabraňuje dělení buňky a tím má za následek tvorbu 

dlouhých vláken typických pro účinek penicilinových antibiotik v nižších koncentracích. 

Působení β-laktamů je baktericidní, avšak pouze na rostoucí bakteriální buňky, ve kterých 

se vytváří nový peptidoglykan [1, 3, 9, 36]. 

Glykopeptidová antibiotika zasahují také do syntézy buněčné stěny, působí však o 

krok dříve než β-laktamy, proto není nutné je navzájem kombinovat. Vážou se na 

terminální D-alanyl-D-alanin na konci peptidových řetězců a brání tak v prostorovém 

uspořádání peptidoglykanu. Pokud mikroorganismus obsahuje místo terminálního alaninu 

na peptidoglykanových prekurzorech jiné molekuly (např. laktát, serin), je vůči těmto 
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antibiotikům primárně rezistentní. Rezistence vůči glykopeptidům se projevuje také u 

gramnegativních bakterií, jejichž buněčná stěna není pro glykopeptidová antibiotika 

propustná [1, 3]. 

Některá antibiotika mohou inhibovat syntézu DNA. Během replikace bakteriální 

DNA působí enzymy zvané gyrázy, které zabraňují vzniku sekundární struktury.         

DNA-gyráza se skládá ze dvou podjednotek, antibiotika na bázi chinolonů působí na 

aktivní podjednotku (gyrA), která odpovídá za štěpení a opětné spájení řetězce DNA. 

Nitroimidazoly způsobují destrukci již hotové DNA, metronidazol se kumuluje v citlivých 

bakteriích a zasahuje do jejich metabolismu jako akceptor elektronů. Nitroskupina se pak 

redukuje na hydroxylaminovou skupinu, která vytváří s DNA komplex, přerušuje její 

vlákna a tím ji poškozuje. Rifampicin vyvolává inhibici RNA-polymerázy a tím potlačuje 

syntézu bakteriální DNA. Jeho účinek nastupuje před zahájením transkripce, v jejím 

průběhu již nezasahuje [1, 3, 36]. 

Cytoplazmatická membrána je další povrchová membrána bakteriální buňky, která se 

nachází pod buněčnou stěnou. Je tlustá asi 8 nm a její základ tvoří dvojvrstva fosfolipidů a 

molekuly bílkovin. Na fosfolipidy působí baktericidní polypeptidická antibiotika kolistin a 

polymyxin B, která ve výsledku poškozují buněčnou membránu, cytoplazmatická 

membrána tím ztrácí selektivní permeabilitu a integritu. Cytoplazmatická membrána je 

rovněž terčem účinku některých antimykotik, která se mohou vázat na steroly a tvořit 

s nimi komplexy s detergentními účinky [1, 9, 3]. 

Syntéza bílkovin (proteosyntéza) probíhá na ribozomu. Ribozom bakterie se skládá 

ze dvou podjednotek 30S a 50S, které se v době syntézy spojují ve funkční ribozomální 

jednotku 70S (v inaktivním období ribozomu existují obě jednotky odděleně.) Vazbu 

antibiotik na 30S a 50S podjednotky lze určit, což umožňuje rozlišit molekulární 

mechanismy jejich účinku. Ribozomy vyšších živočišných druhů mají také jiné 

podjednotky, což vysvětluje vysokou selektivitu účinku antibiotik na metabolismus 

proteinů mikroorganismů [3, 36]. 

 Na ribozomu účinkuje několik druhů antimikrobiálních látek, jejichž účinek se liší 

místem zásahu. Na proteosyntézu působí makrolidy (např. erytromycin, roxitromycin) 

tetracykliny, aminoglykosidy (např. streptomycin, gentamicin, amikacin) chloramfenikol a 

linkosamidy.  
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Při studiu účinku antibiotik inhibujících proteosyntézu byla zjištěna rozdílná vazebná 

místa. Např. molekula erytromycinu se může vázat na 50S podjednotku ribozomu a brání 

tak ve tvorbě 70S ribozomu a jeho posunu na mRNA, která pak nemůže navázat komplex s 

tRNA přenášející příslušnou aminokyselinu. Tetracykliny se vážou na 30S podjednotku 

ribozomu, interferují s aminoacyl-t-RNA v iniciačním komplexu a zabraňují tak její vazbě 

na 50S ribozom. V důsledku této interference nejsou k dispozici aminokyseliny pro 

syntézu peptidového řetězce. Aminoglykosidy inhibují vazbou na 30S podjednotku 

ribosomu tvorbu iniciačního komplexu, čímž předčasně ukončují translaci. Chloramfenikol 

působí v pozdější fázi růstu polypeptidového řetězce. Váže se na 50S podjednotku 

ribozomu a zabraňuje transpeptidaci.  

Nepřímý účinek na proteosyntézu má také antibiotikum mupirocin. Inhibuje 

proteosyntézu tím, že znemožňuje vazbu izoleucinu na tRNA, a tím znemožňuje využití 

aminokyseliny při výstavbě proteinu a tedy správnou expresi genu [3, 36]. 

Poslední skupinou antibiotik z hlediska mechanismu působení jsou antimetabolity. 

Patří zde sulfonamidy inhibující syntézu kyseliny listové na základě kompetitivní inhibice 

s kyselinou p-aminobenzoovou a trimethoprim, jenž působí na bakteriální 

dihydrofolátreduktázu, čímž rovněž potlačuje syntézu kyseliny listové. Ačkoli jsou 

sulfonamidy (sulfamethoxazol) i trimethoprim bakteriostatická antibiotika, jejich 

synergické spolupůsobení má na cílový mikroorganismus baktericidní efekt [1]. 

3.3 Chemická struktura antibiotik 

Antibiotika jsou členěna do skupin nejčastěji podle chemické struktury. Uvnitř 

skupiny jsou kategorie označované jako podskupiny či třídy. Rozdělení podle chemické 

struktury poskytuje informace o obvykle společném mechanismu účinku, zkřížené 

rezistenci a charakteru hypersenzitivity na jednotlivé skupiny. Neposkytuje však 

dostatečnou představu o antimikrobiální účinnosti, proto je pro klinické použití antibiotik 

výhodnější klasifikace dle spektra účinku [3, 27]. 

Antibakteriální látky jsou rozdělovány podle chemické struktury na β-laktamová 

antibiotika, tetracykliny, aminoglykosidy, makrolidy, linkosamidy, amfenikoly, 

polypeptidy a glykopeptidy, ansamyciny, sulfonamidy a pyrimidiny, nitroimidazoly a 

nitrofurany, chinolony a ostatní chemoterapeutika. Jako samostatnou skupinu lze vyčlenit 
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antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu užití. Antimikrobiální látky jedné skupiny mají 

mnoho společných rysů, např. shodný mechanismus účinku, podobné spektrum účinnosti, 

může se na ně vyvinout zkřížená rezistence i alergie. Avšak i v rámci jedné skupiny se 

jednotlivá antibiotika mohou významně lišit farmakologickými i farmakokinetickými 

vlastnostmi a v rámci podskupin vykazují i různou antimikrobiální účinnost [1, 35]. 

3.3.1 β-laktamová antibiotika 

β-laktamová antibiotika jsou v praxi nejčastěji užívanými antibiotiky, u většiny 

systémových i orgánových bakteriálních infekcí jsou podávána samostatně nebo 

v kombinaci s jinými antibiotiky. 

Do této skupiny jsou řazeny peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy a 

inhibitory β-laktamáz. β-laktamová antibiotika obsahují ve své molekule β-laktamový kruh 

skládající se ze tří atomů uhlíku a jednoho atomu dusíku, různé typy β-laktamových 

antibiotik se pak liší složením dalšího kruhu připojeného na kruh β-laktamový [1, 3, 35]. 

 

Obrázek 3: β-laktamový kruh v chemické struktuře penicilinů  
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Tabulka 5: Rozdělení β-laktamových antibiotik [1] 

PENICILINY 

acidolabilní penicilin G (benzylpenicilin) 

acidostabilní 

penicilin V(fenoxymethylpenicilin) 

penamecilin 

odolné vůči 

stafylokokové 

penicilináze 

oxacilin 

aminopeniciliny 
ampicilin, amoxicilin, co-ampicilin, co-

amoxicilin 

ureidopeniciliny azlocilin, piperacilin, co-piperacilin 

karboxypeniciliny co-ticarcilin 

inhibitory 

β-laktamáz 

sulbaktam, sulbaktam + ampicilin, sulbaktam + 

cefoperazon, kyselina klavulanová, kyselina 

klavulanová + ticarcilin, tazobaktam, 

tazobaktam + piperacilin 

CEFALOSPORINY 

I. generace 

cefalotin, cefazolin, cefapirin 

p.o.: cefalexin, cefaklor, cefadroxil 

II. generace 

cefuroxim 

p.o.: cefuroxim axetil, cefprozil 

III. generace 

cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim, cefoperazon, 

co-cefoperazon 

p.o.: cefixim 

IV. generace cefepim 

MONOBAKTAMY  aztreonam 

KARBAPENEMY  imipenem/cilastatin, meropenem, ertapenem 

Peniciliny jsou účinná antibiotika s extrémně nízkou toxicitou, která vyplývá z jejich 

mechanismu účinku. Získávají se z kultury Penicillium chrysogenum a dalších 
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mikromycet, které produkují kyselinu 6-aminopenicilanovou. Farmakologové dělí 

peniciliny na základní, které lze dále rozdělit na acidolabilní a acidostabilní, dále na 

peniciliny rezistentní vůči stafylokokovým penicilinázám, aminopeniciliny, 

ureidopeniciliny a karboxypeniciliny. Všechny peniciliny dobře pronikají do tělních 

tekutin a tkání, vykazují baktericidní charakter a mají zkřížené alergické reakce [1, 8].  

Základní (přirozené peniciliny) mají stále své postavení v klinické praxi, používají se 

při infekcích horních cest dýchacích vyvolaných Streptococcus pyogenes, dále u infekcí 

vyvolaných patogenními neisseriemi, korynebakteriemi, Bacillus anthracis, Treponema 

pallidum, Borrelia burgdorferi a některými dalšími patogeny. Nevýhodou je jejich citlivost 

k β-laktamázám [1, 3, 8].  

K β-laktamázám jsou rezistentní methicilin a oxacilin, které se používají zejména 

k léčbě infekcí způsobených stafylokoky, jež produkují penicilinázu. Tyto peniciliny mají 

v podstatě shodné spektrum účinku jako peniciliny základní, jejich účinnost je ale ve 

srovnání s nimi podstatně nižší, naproti tomu však odolávají účinku stafylokokových        

β-laktamáz. Stále častěji se však vyskytují kmeny Staphylococcus aureus rezistentní na 

tyto peniciliny, tzv. MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) [1, 3].  

Původní penicilinová molekula byla postupně modifikována ve snaze o užitečnější 

farmakologické vlastnosti a především o širší spektrum účinnosti. Skupina penicilinů 

s rozšířeným spektrem účinnosti zahrnuje aminopeniciliny, ureidopeniciliny a 

karboxypeniciliny. Mezi semisyntetické aminopeniciliny (nesoucí označení také peniciliny 

II. generace) patří ampicilin a amoxicilin, které jsou již účinné i na enterokoky, listerie, 

hemofily, Escherichia coli, Proteus mirabilis, salmonely a shigelly. Ampicilin je však 

jedním z nejdéle používaných antibiotik, jehož dlouhodobé podávání vedlo zejména u 

gramnegativních tyček ke značnému nárůstu rezistence. Ampicilin i amoxicilin se proto 

podávají v kombinaci inhibitory β-laktamáz. Jako peniciliny III. generace se označují 

karboxypeniciliny, které účinkují na většinu rezistentních nemocničních kmenů, včetně 

Pseudomonas aeruginosa. IV. generace penicilinů zahrnuje ureidopeniciliny – azlocilin, 

piperacilin a co-piperacilin, které jsou svým účinkem podobné karboxypenicilinům. 

Piperacilin prokazoval dobrou účinnost nejen na kmeny Pseudomonas aeruginosa, ale i na 

klebsiely, enterokoky a seracie. Pro vysoký stupeň rezistence se dnes používá především 

v kombinaci s tazobaktamem.  
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Další velkou skupinu antibiotik tvoří cefalosporiny, jejichž základem je           

kyselina 7-aminocefalosporanová, která byla poprvé izolována z mikromycety rodu 

Cephalosporium. V její molekule je na β-laktamový kruh navázán šestičlenný 

dihydrothiazinový cyklus, na nějž jsou u různých cefalosporinů napojeny postranní řetězce, 

jež udělují molekule specifické farmakologické vlastnosti nebo modifikují spektrum 

účinnosti. Podle spektra účinnosti, citlivosti vůči β-laktamázám a podle způsobu průniku 

buněčnou stěnou jsou cefalosporiny rozděleny do čtyř generací, přičemž od I. do IV. 

generace stoupá účinnost na gramnegativní bakterie a klesá účinnost na grampozitivní 

koky, zejména pak na stafylokoky (s výjimkou cefalosporinů IV. generace) [1, 3, 35, 36]. 

Mezi ostatní β-laktamová antibiotika patří monobaktamy a karbapenemy. 

Monobaktam aztreonam je velmi účinný na gramnegativní bakterie a může nahradit 

toxické aminoglykosidy. Široké spektrum účinnosti mají karbapenemy imipenem a 

meropenem, uplatňují se zejména v léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními 

bakteriálními kmeny [1, 3].  

3.3.2 Amfenikoly 

Amfenikoly jsou bakteriostatická antibiotika se širokým spektrem účinnosti. 

Chloramfenikol byl prvním antibiotikem se širokým spektrem účinnosti, jenž byl původně 

izolován ze Streptomyces venezuelae, dnes se však připravuje synteticky. Jeho molekula 

obsahuje dva atomy chloru a nitrobenzenové jádro, které je příčinou některých toxických 

účinků. Vzhledem k tomu, že se chloramfenikol používá po řadu let jen v omezené míře, je 

rezistence na něj poměrně nízká [1, 3, 8]. 

3.3.3 Tetracykliny 

Tetracykliny jsou antibiotika produkovaná různými druhy Streptomyces, jejichž 

molekula obsahuje čtyři šestičlenné kondenzované cykly. Mezi tetracykliny patří 

oxytetracyklin, chlortetracyklin, doxycyklin a minocyklin. Jednotlivé druhy se od sebe liší 

hlavně svými farmakologickými vlastnostmi, společný je jim bakteriostatický účinek a 

široké spektrum účinnosti zahrnující mimo jiné mykoplazmata, rickettsie, chlamydie, 

spirochety, aktinomycety i některé prvoky. Nevýhodou tetracyklinů jsou jejich časté 

vedlejší účinky hlavně v gastrointestinálním traktu a výskyt rezistence, který je způsoben 
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jednak jejich častým používáním v klinické praxi, jednak jejich využíváním jako 

stimulátorů růstu jatečných zvířat [1, 3, 37]. 

3.3.4 Makrolidy 

Makrolidy jsou primárně bakteriostatická antibiotika s velmi nízkou toxicitou, jejichž 

molekula obsahuje 14 – 16 členný kruh obvykle se dvěma přívěsnými cukry. První 

z makrolidů, erythromycin, byl izolován z aktinomycety Streptomyces erythreus (dnes 

Saccharopolyspora erythrea). Spektrum účinku erythromycinu odpovídá zhruba spektru 

penicilinu a navíc zahrnuje i některé významné gramnegativní bakterie, u stafylokoků, 

streptokoků a hemofilů je však třeba počítat s vysokým výskytem rezistence. Dále je mezi 

přirozené makrolidy řazen spiramycin, považovaný za jedno z nejméně toxických 

antibiotik. K semisyntetickým makrolidům se řadí roxitromycin a klaritromycin, 

modifikací molekuly erythromycinu byly získány ketolidy. Do klinické praxe je zaváděn 

telitromycin, zachovávající si účinnost i na ty bakteriální kmeny, které se staly rezistentní 

vůči erythromycinu [1, 3, 8].  

3.3.5 Linkosamidy 

Linkosamidy představují relativně malou skupinu antibiotik s chemickou strukturou 

odvozenou od aminokyseliny prolinu. Mezi přirozené linkosamidy produkované mnohými 

druhy Streptomyces sp. patří linkomycin a celesticetin, z linkomycinu bylo připraveno 

mnoho semisyntetických derivátů, např. klindamycin. Spektrum účinnosti linkosamidů 

zahrnuje grampozitivní aerobní bakterie, působí i na anaerobní bakterie (včetně rodů 

Bacteroides a Fusobacterium) a na některá Protozoa [8, 38]. 

3.3.6 Aminoglykosidy 

Molekula aminoglykosidů je složena z trisacharidů obsahujících neobvyklé 

aminosacharidy. Základem molekuly aminoglykosidů je aminocyklitolový kruh, ke 

kterému jsou glykosidickou vazbou připojeny další dva aminosacharidy. Prvním 

aminoglykosidem byl streptomycin izolovaný z aktinomycety Streptomyces griseus. 

Aminoglykosidy jsou širokospektrální antibiotika účinkující zejména na gramnegativní 

aerobní bakterie, v kombinaci s β-laktamy vykazují výrazný synergický efekt a využívají 

se k terapii infekcí způsobených enterokoky a pseudomonádami. Mezi klasické 
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aminoglykosidy jsou řazeny streptomycin, neomycin a kanamycin, novější a účinnější 

aminoglykosidy představují gentamicin, netilmicin, tobramycin, amikacin a isepamycin. 

Velice časté jsou vedlejší účinky zahrnující především nefrotoxicitu a ototoxicitu [1, 8, 

39].  

3.3.7 Polypeptidová antibiotika 

Polypeptidová antibiotika jsou rozvětvené cyklické polypeptidy vykazující 

baktericidní účinek a značnou toxicitu vůči makroorganismu. Nejvýznamnější z nich jsou 

polymyxiny, produkty Bacillus polymyxa, jejichž spektrum účinku zahrnuje jen 

gramnegativní bakterie včetně Pseudomonas aeruginosa. V klinické praxi se uplatňuje 

polymyxin E (colistin), polymyxin B je natolik toxický, že našel uplatnění pouze jako 

antibiotikum k lokálnímu použití [1].  

3.3.8 Glykopeptidová antibiotika 

Glykopeptidy jsou po chemické stránce heptapeptidy s navázanou sacharidovou 

složkou, které mají úzké antimikrobiální spektrum. Na grampozitivní bakterie působí 

vankomycin, původně izolovaný ze Streptomyces orientalis, jehož výhodou je nízká 

rezistence stafylokoků a enterokoků, nevýhodou pak výrazná nefrotoxicita a ototoxicita. 

Výrazně méně toxický je teikoplanin, směs několika látek podobných vankomycinu. 

Má téměř shodné spektrum účinnosti jako vankomycin, existují však kmeny enterokoků 

s odlišnou získanou rezistencí na vankomycin a teikoplanin [1, 8]. 

3.3.9 Ansamyciny 

Ansamycinová antibiotika jsou makrocyklické sloučeniny obsahující systém 

aromatických kruhů. Původní rifamycin byl izolován ze Streptomyces mediterranei, 

v současnosti se v klinické praxi používají pouze jeho semisyntetické deriváty rifampicin a 

rifabutin. Spektrum účinnosti rifampicinu je poměrně široké, zahrnuje stafylokoky, 

enterokoky, neisserie, legionely, hemofily, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie, dokonce 

inhibuje množení některých virů. Jeho dominantní vlastností je však účinnost na 

Mycobacterium tuberculosis, a proto by měl být přednostně používán k léčbě tuberkulózy. 
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Rifabutin vykazuje užší spektrum účinnosti než rifampicin, naopak účinkuje i na 

multirezistentní kmeny Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium avium [1, 8, 40]. 

3.3.10 Antibakteriální chemoterapeutika 

Rozsáhlá skupina antibakteriálních chemoterapeutik zahrnuje sulfonamidy a 

pyrimidiny, nitroimidazoly a nitrofurany, chinolony a ostatní chemoterapeutika určená 

k léčbě tuberkulózy, tzv. antituberkulotika. 

Sulfonamidy mají obdobnou stavbu jako kyselina p-aminobenzoová, která je součástí 

enzymu katalyzujícího jistou reakci vedoucí k syntéze kyseliny tetrahydrolistové. 

V přítomnosti sulfonamidů je tedy syntéza kyseliny tetrahydrolistové, a tím i nukleových 

kyselin, potlačena. Účinek sulfonamidů je bakteriostatický, jejich spektrum účinnosti 

zahrnuje z grampozitivních mikroorganismů streptokoky, stafylokoky, klostridie a 

nokardie, z gramnegativních patogenů účinkují především na legionely a chlamydie, nelze 

opomenout jejich účinek i na prvoka Toxoplasma gondii. Nejvyššího účinku dosahuje 

sulfamethoxazol v kombinaci s trimethoprimem jako co-trimoxazol. Výhodou této 

kombinace je synergický účinek a nízká pravděpodobnost vzniku rezistence. Značná část 

nově vyvíjených sulfonamidových derivátů vykazuje i významnou protinádorovou a 

protivirovou aktivitu [1, 41]. 

Mezi nitroderiváty imidazolu jsou řazeny metronidazol a ornidazol, které působí 

bakteriocidně pouze na anaerobní mikroorganismy, v kombinaci s β-laktamy se užívají 

k léčbě smíšených aerobních a anaerobních infekcí. Mezi nitrofurany patří nitrofurantoin a 

nifuratel působící na trichomonády, giardie a entamoeby. Výhodou těchto chemoterapeutik 

je jen vzácný výskyt rezistence. 

Chinolony zahrnují velkou skupinu chemoterapeutik s převážně baktericidním 

účinkem. Klasické chinolony mají poměrně úzké spektrum působení zahrnující jen 

enterobakterie, novější flourované chinolony mají spektrum působení širší, zaměřené 

především na gramnegativní bakterie, rovněž však působí na mykopasmata, legionely a 

chlamydie.  

K dalším chemoterapeutikům patří antituberkulotika (isoniazid, pyrazinamid, 

ethambutol) a také dapson, chemoterapeutikum působící na Mycobacterium leprae [1, 8].  
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4 Způsoby testování účinku antibiotik 

Laboratorně se k vyšetření citlivosti mikroorganismu vůči danému antibiotiku 

využívá: 

 disková difúzní metoda 

 diluční metoda (bujonová, agarová)  

 E-test. 

 Sleduje se, zda vůbec, nebo do jaké míry je mikroorganismus na antibiotikum 

citlivý. Podle toho se volí metody kvalitativní či kvantitativní. Kvantitativně je citlivost 

vyjádřená minimální inhibiční koncentrací (MIC) nebo průměrem inhibiční zóny kolem 

disku (nepřímá metoda). Aby byly výsledky testů porovnatelné, byly jednotlivé metody 

stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika standardizovány Evropskou komisí pro 

testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST) a Institutem klinických a laboratorních 

standardů (CLSI) [1, 3, 42]. 

4.1 Disková difúzní metoda 

Diskový test je metoda pro stanovení citlivosti bakteriálního kmene na antibiotikum. 

Diskový difúzní test je přísně standardizován, neboť jeho výsledek závisí na mnoha 

faktorech. Jedná se o metodu kvalitativní, nejde však o měření stupně citlivosti. Zjišťuje se 

pouze, zda je testovaný kmen citlivý nebo rezistentní, případně intermediárně citlivý. Je 

prováděn v Petriho miskách s Mueller-Hinton agarem. Agar je na Petriho misku nalit do 

vrstvy o standardní tloušťce a jeho pH musí být v rozmezí 7,2 – 7,4. K testování se 

používají standardní antibiotické disky prověřených výrobců, které je nutno uchovávat 

v chladničce v rozmezí teplot od -14 °C do +8 °C, aby se zabránilo jejich znehodnocení [3, 

43, 44]. 

 Inokulum se připraví naočkováním čtyř až pěti kolonií do bujonu. Pro správné 

provedení je nutno použít standardní testovací kmeny bakterií. Koncentrace inokula se 

upraví porovnáním se zákalovým standardem. Užívaný standard ze síranu barnatého 

odpovídá koncentraci 10
8
 bakterií v 1 ml. Očkování se provádí pomocí vatového tamponu. 

Vatový tampon se zvlhčí suspenzí bakterií, přebytečná tekutina se odstraní otřením o hranu 

zkumavky a kultura se naočkuje na povrch Mueller-Hinton agaru. Suspenzi bakterií je 
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nutno na povrchu plotny důkladně rozetřít. Na naočkovanou plotnu se naklade šest různých 

disků s předepsaným množství antibiotika. Antibiotické disky jsou 0,6 mm tenké filtrační 

papíry impregnované známým množstvím antibiotika. Pro přesnost a urychlení procesu se 

disky na povrch plotny umisťují pomocí dispensoru, do kterého se vloží šest plastových 

zásobníků s ATB disky. Dispensor se přiloží na agarovou plotnu a stiskem středového 

hmatníku se disky uvolní. Pro diskovou difúzní metodu stanovení citlivosti 

mikroorganismů na antibiotika je možno použít i tzv. hexa disky, okto disky nebo dodeka 

disky. Plotna se inkubuje v termostatu 18 – 24 hodin. Antibiotikum difunduje do 

agarového gelu, přítomné bakterie se množí; časem se v důsledku přílivu antibiotika 

množit přestávají. Záleží také na jejich citlivosti. V určitém okamžiku a v určité 

vzdálenosti antibiotikum již nedokáže množení bakterií zabránit. Ani další příliv 

antibiotika bakteriální populaci neohrozí – zakládá se okraj tzv. inhibiční zóny [3, 43, 44, 

45]. 

Na agarové plotně vyrostou kolonie bakterií všude tam, kde není antibiotikum 

v inhibiční koncentraci. V určité vzdálenosti od okraje disku se vytvoří inhibiční zóna. 

Průměry inhibičních zón se měří posuvným měřidlem v jednotkách mm. Výsledky se 

interpretují podle tabulek hraničních hodnot pro dané antibiotikum a bakterii. Zjistí se tak, 

zda je mikroorganismus citlivý nebo rezistentní k ATB. Zóny je bezpodmínečně nutno 

měřit nebo alespoň porovnávat šablonou s hraničními hodnotami. Měřit citlivost pouhým 

odhadem je považováno za hrubou chybu. Kmen je následně vyhodnocen jako citlivý nebo 

rezistentní, případně jako intermediárně citlivý [3, 43, 44, 45]. 

Průměr zóny závisí na citlivosti testovaného kmene, difúzi antibiotika, hustotě 

inokula a rychlosti množení bakteriálního kmene. Difúze závisí na molekulové hmotnosti a 

elektrickém náboji antibiotika, na koncentraci, viskozitě a kvalitě agaru, na teplotě 

inkubace i dalších okolnostech. Pro reprodukovatelnost a srovnatelnost výsledků je třeba 

dodržovat standardní podmínky: koncentraci inokula, složení živného média, tloušťku 

agarové vrstvy, teplotu a dobu inkubace. Zjištěná citlivost je vyšší, je-li agarová půda příliš 

tenká, má-li kmen sníženou růstovou rychlost, došlo-li k predifúzi antibiotika při pozdním 

vložení Petriho misek do termostatu nebo k jejich pomalému prohřívání. Vyšší citlivost je 

zjištěna i v případě řídkého inokula. Kmen se zdá být více rezistentní k antibiotiku, je-li 

půda příliš tlustá nebo bylo použito husté inokulum. Výsledek může ovlivnit i nestandardní 

složení živné půdy [3, 8, 43, 45]. 
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4.2 Diluční metoda 

Dilučními testy se zjišťuje minimální inhibiční koncentrace antibiotika (MIC), která 

udává přímou míru citlivosti mikroorganismu. Jedná se o metodu kvantitativní [3]. 

4.2.1 Diluční test v bujonu 

Existují dva způsoby provedení dilučního testu v bujonu: makrodiluční metoda 

prováděná ve zkumavkách s objemem větším než 1 ml a mikrodiluční metoda využívající 

mikrotitrační destičky o objemu 0,1 ml. 

Destičky mají dvanáct sloupců (označení 1 – 12) a osm řad (označení A – H) jamek, 

které jsou naplněny médiem obsahujícím rovnoměrně klesající koncentrace antibiotika. Pro 

otestování jednoho antibiotika se obvykle používá osm koncentrací dosažených 

dvojnásobným ředěním základního antibiotického roztoku. Touto metodou lze na jedné 

mikrotitrační destičce otestovat jeden bakteriální kmen současně až k dvanácti různým 

antibiotikům. Ze čtyř až pěti kolonií vyšetřovaného bakteriálního kmene se předepsaným 

způsobem připraví inokulum podle zákalového standardu (McFarland 0,5 standard). Do 

každé z jamek mikrotitrační destičky se jehlovým inokulátorem naočkuje 0,01 ml inokula 

[1, 3, 7, 44]. 

Po inkubaci se odečítá růst bakterií proti kontrole, nejčastěji pomocí fotometru. 

Minimální inhibiční koncentrace je v první nezakalené jamce, tj. jamce bez znatelného 

růstu kolonie, a je udávána v μg/ml, respektive v mg/l. Výsledky se interpretují podle 

tabulek pro dané antibiotikum a mikroorganismus. Obdobným způsobem lze stanovit i 

minimální baktericidní koncentraci, která vyjadřuje nejnižší koncentraci antibiotika, která 

je schopna testovaný kmen usmrtit [1, 3, 7]. 

Výsledek dilučního testu v bujonu může ovlivnit řada faktorů; jsou jimi především 

rychlost růstu bakteriální kolonie, složení a pH média, podmínky a délka inkubace inokula, 

koncentrace antibiotik a způsob odečítání výsledků, striktní dodržování standardního 

postupu však zaručuje reprodukovatelné výsledky. Nevýhodou této metody je nesnadné 

vyhodnocení možné bakteriální kontaminace [44, 45]. 
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Obrázek 4: Provedení dilučního testu v bujonu [45] 

4.2.2 Diluční test v agaru 

Princip je shodný s dilučním testem v bujonu. Petriho misky se vylévají standardním 

objemem kultivační agarové půdy s různými koncentracemi antibiotika. Na půdy se očkuje 

standardní inokulum vyšetřovaných bakteriálních kmenů. Na jednu plotnu se jehlovým 

razidlem naočkuje 30 – 40 bakteriálních kmenů najednou. 

Po inkubaci se odečítá růst ve formě uzavřené kolonie. Plotna, na níž již není růst 

kolonie pozorován, obsahuje minimální inhibiční koncentraci antibiotika. Vyhodnocuje se 

podle tabulkových hodnot, obdobně jako u testu v bujonu. Jedná se o standardní referenční 

metodu, kterou lze vyšetřit soubor kmenů za stejných podmínek. Používá se k hodnocení 

účinnosti nových antibiotik a ve srovnání s dilučním testem v bujonu lze přesněji 

odhadnou možnou kontaminaci. Pro svou pracnost a časovou náročnost není tato metoda 

vhodná pro vyšetřování jednotlivých bakteriálních kmenů [3, 8]. 

4.3 E-test 

E-test (Epsilometer test, Etest) je metoda pro kvantitativní vyšetření citlivosti, která 

kombinuje principy diskové difúzní metody a dilučního stanovení. E-test je vhodný 

k vyšetření MIC u řady mikroorganismů, včetně bakterií náročných na kultivaci. E-test je 

plastový proužek, který na jedné straně obsahuje exponenciální gradient koncentrací 

stabilizované antimikrobiální látky v suchém stavu. Na druhé straně proužku je vyznačen 

kód antibiotika a kontinuální stupnice jeho ředění (obr. 3). 
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Obrázek 5: Stanovení MIC pomocí E-testu [45] 

Postup přípravy inokula a jeho očkování na povrch agaru je shodný s postupem při 

provedení diskové difúzní metody. Na povrch agaru s příslušným mikroorganismem se 

přiloží E-test stranou obsahující antimikrobiální látku. Po inkubaci se vytváří kolem 

proužku elipsa inhibovaného růstu mikroorganismů a MIC je odečtena v místě, kde elipsa 

přetíná proužek E-testu.  

Hlavní předností E-testu je jeho univerzálnost, jednoduchost stanovení a rychlé 

vyhodnocení. E-test je vhodný také pro všechny typy anaerobních mikroorganismů a pro 

mikroorganismy s rozličnými růstovými nároky. E-test je vynikajícím prediktorem MIC, 

jehož širšímu využití v klinické praxi brání především jeho vysoká cena [8, 45, 46]. 

4.4 Průkaz β-laktamáz 

β-laktamová antibiotika jsou v klinické praxi nejčastěji používanými antibiotiky. 

Kmeny bakterií rezistentních vůči β-laktamovým antibiotikům produkují enzymy             

β-laktamázy, které vyvolávají hydrolýzu β-laktamového kruhu. Průkaz β-laktamáz patří ke 

specializovaným laboratorním metodám odhalujícím rezistenci bakteriálních kmenů k 

určitým β-laktamovým antibiotikům. Toto vyšetření je důležité jak pro kliniky, tak pro 

monitorování frekvence výskytu rezistentních patogenů. Nejčastěji se provádí průkaz 

širokospektrálních β-laktamáz. Výskyt ESBL (extended spectrum β-lactamase) pozitivních 



 

Markéta Harwotová: Využití antibiotik v environmentálních studiích mikroorganismů 

 

38 

 

2012 

kmenů je alarmujícím faktorem pro aktuální podávání antibiotik, proto je důležité co 

nejdříve zachytit jejich výskyt a provést patřičná opatření v rámci antibiotické politiky. 

K průkazu ESBL lze použít několik metod, z nichž žádná není příliš spolehlivá, proto 

se doporučuje použít více metod současně. Nejspolehlivější a nejcitlivější metodou se zdá 

být stanovení ESBL pomocí E-testu (E-test ESBL screen). Tato metoda je založená na 

synergním působení cefalosporinu a kyseliny klavulanové, stanovuje se poměr 

minimálních inhibičních koncentrací kombinace cefalosporinu s kyselinou klavulanovou a 

samotného cefalosporinu. K průkazu metallo-β-laktamáz (MBL) se využívá synergního 

působení imipenemu a kyseliny ethylendiamintetraoctové (obr. 4).  

 

Obrázek 6: E-test k průkazu metallo-β-laktamáz (výrobce AB BIODISK, Solna, Švédsko) [47] 

Na shodném principu je založena metoda DDS (double disc synergy test). K průkazu 

β-laktamáz štěpících penicilin a ampicilin u kmenů Haemophilus, Moraxella a       

Neisseria sp. lze použít i kolorimetrické, acidimetrické a jodometrické zkoušky [8, 48, 49].  

4.5 Stanovení hladin antibiotik 

Kontrola hladiny antibiotik v tělních tekutinách a v tělních tkáních se provádí 

zejména u nově zaváděných antibiotik nebo při použití nových aplikačních forem, ke 

zjištění, zda nedošlo k překročení toxické koncentrace antibiotika v těle pacienta a u 

závažných infekcí, při nichž je nutno hladinu antibiotik sledovat.  

V současnosti se spíše než mikrobiologických metod, které jsou poměrně pracné, 

využívá přístrojové techniky. Mikrobiologický postup využívá difúze stanovované látky 

z vyšetřovaného vzorku; průměr dosažené inhibiční zóny se porovnává s průměry 

http://cmr.asm.org/content/18/2/306/F4.large.jpg
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dosaženými známou koncentrací antibiotika. Stanovení hladin antibiotik se provádí 

především u nefrotoxických antibiotik (aminoglykosidů a glykopeptidů) a zjišťuje se, zda 

hladina antibiotik není příliš vysoká, či zda případná redukce dávek byla dostatečná [1, 8].  

5 Experimentální část 

Experimentální částí práce je stanovení citlivosti Rhodococcus sp. na antibiotika 

diskovou difúzní metodou. 

5.1 Materiál a kultivační média 

 Materiál: Petriho misky, zkumavky, sterilní vatový tampon, ATB disky, 

hexadisky, termostat, posuvné měřidlo  

 Kultivační média: masopeptonový bujon, Mueller-Hinton agar 

Standardním médiem pro diskový difúzní test je Mueller-Hinton agar (MH agar), 

který byl původně určen k testování patogenních neisserií, nyní je dle doporučení CLSI a 

WHO používán převážně k provádění testů mikrobiální citlivosti na ATB. 

 Mueller-Hinton agar je standardizovaný na obsah Ca
2+

, Mg
2+

, thyminu a thymidinu, 

zajišťuje standardní difúzní schopnost antibiotika a také uspokojivý růst většiny 

patogenních mikroorganismů. MH agar je možno obohatit defibrinovanou beraní krví. 

Konečné pH MH agaru se pohybuje v rozmezí 7,3 ± 0,2 při 25 °C [1, 43]. 

Tabulka 6: Standardní složení Mueller-Hinton agaru v 1 l destilované vody [43] 

Hovězí maso, infuze z 300 g 

Kyselý hydrolyzát kaseinu 17,5 g 

Škrob 1,5 g 

Agar 17,0 g 

Kultivačním médiem pro Rhodococcus sp. byl masopeptonový bujon (MPB), který 

splňuje růstové a energetické požadavky všech nenáročných mikrobiálních druhů a je 

upraven na pH 7,0 [3]. 
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Tabulka 7: Standardní složení MPB v 1 l destilované vody [3] 

Masový extrakt (vodný vývar v prášku) 10 g 

Pepton (enzymatický hydrolyzát bílkovin masa) 10 g 

Chlorid sodný 5 g 

 

5.2 Testovaný kmen 

Testovaným bakteriálním kmenem byl Rhodococcus sp., aerobní, grampozitivní, 

nesporulující, nepohyblivé mikroorganismy vykazující značnou tvarovou diferenciaci (obr. 

5). 

Díky enzymům umožňujícím degradaci široké škály organických polutantů je rod 

Rhodococcus v popředí zájmu farmaceutického, chemického i energetického průmyslu. 

Některé bakteriální druhy rodu Rhodococcus vykazují patogenní účinky pro živé 

organismy, avšak většina popsaných druhů patogenitu neprojevuje a je studována zejména 

v přímé souvislosti s biodegradací organických polutantů [50]. 

 

Obrázek 7: Morfologie bakterií rodu Rhodococcus [50] 

5.3 Stanovení citlivosti Rhodococcus sp. na antibiotika 

Citlivost kmene Rhodococcus sp. na ATB byla stanovena diskovou difúzní metodou 

dle standardního postupu (viz kapitola 4.1). K testování byly použity standardní 

antibiotické disky a hexadisky Hexa G-plus 22, Hexa G-minus 2 a Hexa G-plus 8. 
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5.4 Výsledky 

Všechny koncentrace jsou uvedeny v mikrogramech, pouze u penicilinu G na 

jednom z hexadisků bylo uvedeno „unit“. Antibiotika označená * vykazovala synergický 

efekt. 

Tabulka 8: Stanovení citlivosti Rhodococcus sp. na ATB 

Název ATB Symbol ATB Koncentrace [mcg] 
Inhibiční zóna 

[mm] 

Tetracycline TE 30 16,0* 

Ampicillin AMP 10 – 

Vancomycin VA 30 10,5 

Doxycycline DO 30 15,0* 

Cefalexin CN 30 2,0 

Kanamycin K 30 6,0 

Erythromycin E 15 5,0 

Bacitracin B 10 6,0 

Gentamicin GEN 10 3,0 

Roxithromycin RO 30 10,0 

Streptomycin S 10 3,0 

Penicillin G P 10 – 

 

Tabulka 9: Stanovení citlivosti Rhodococcus sp. na ATB (disk Hexa G-plus 22) 

Název ATB Symbol ATB Koncentrace [mcg] 
Inhibiční zóna 

[mm] 

Erythromycin E 15 5,0 

Gentamicin G 30 6,0 

Levofloxacin LE 5 14,0 
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Název ATB Symbol ATB Koncentrace [mcg] 
Inhibiční zóna 

[mm] 

Nitrofurantoin NF 300 3,0 

Oxacillin OX 1 – 

Vancomycin VA 30 13,5 

 

Tabulka 10: Stanovení citlivosti Rhodococcus sp. na ATB (disk Hexa G-minus 2) 

Název ATB Symbol ATB Koncentrace [mcg] 
Inhibiční zóna 

[mm] 

Ceftazidime CA 30 – 

Ciprofloxacin CF 5 15,7 

Amikacin AK 30 7,0 

Nitrofurantoin NF 300 2,0 

Netillin NT 30 6,0 

Nalidixic acid NA 30 – 

 

Tabulka 11: Stanovení citlivosti Rhodococcus sp. na ATB (disk Hexa G-plus 8) 

Název antibiotika Symbol Koncentrace [mcg] 
Inhibiční zóna 

[mm] 

Penicillin G P 10 unit 17,0* 

Methicillin MET 5 1,0 

Vancomycin VA 30 13,0* 

Oxacillin OX 1 – 

Erythromycin E 15 6,0 

Ampicillin AMP 10 3,0 
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.  

Obrázek 8: Synergické spolupůsobení tetracyklinu a doxycyklinu na kmen Rhodococcus sp. 

 

 

Obrázek 9: Rezistence na penicillin G a ampicillin u kmene Rhodococcus sp. 

5.5 Diskuse výsledků 

Výsledky byly konzultovány v souvislosti s obecnými znalostmi o spektru účinku 

jednotlivých antibiotik a vzhledem k fyziologickým vlastnostem testovaného kmene. 

V úvahu bylo třeba brát i rozdílné koncentrace antibiotik jednotlivých ATB disků. Jelikož 

nejsou k dispozici tabulky hraničních hodnot pro jednotlivá antibiotika a konkrétní 
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bakteriální kmen, nebylo možno určit hodnoty minimální inhibiční koncentrace 

bakteriálního kmene k daným antibiotikům, ale pouze citlivost kmene vůči antibiotikům 

pomocí inhibiční zóny (viz kapitola 5.4).  

Nejlepší účinky na bakterie kmene Rhodococcus sp. prokázalo širokospektrální 

antibiotikum tetracyklin, které společně s tetracyklinovým antibiotikem druhé generace 

doxycyklinem vykazovalo zřetelný synergický efekt. Inhibiční zóna o poloměru kolem    

10 mm se nacházela i kolem disku s vankomycinem a roxithromycinem, vankomycin 

inhibuje syntézu buněčné stěny grampozitivních bakterií, roxithromyin působní primárně 

na gramopozitivní streptokoky a stafylokoky. Naopak žádný účinek neprokázala 

antibiotika ampicilin a penicilin G, která však byla v ATB disku obsažena v nízkých 

koncentracích. Při použití hexadisku Hexa G-plus 8 byl Rhodococcus sp. k penicilinu G 

výrazně citlivý, což mohlo být způsobeno přítomností vankomycinu, který spolu s 

penicilinem G synergicky spolupůsobil. 

Rhodococcus sp. prokázal rezistenci k oxacilinu a přirozenou rezistenci 

k ceftazidimu a nalidixové kyselině, jejichž spektrum účinnosti zahrnuje převážně 

gramnegativní mikroorganismy.  

Test citlivosti Rhodococcus sp. a antibiotika potvrdil obecné informace o testovaném 

bakteriálním kmeni a spektrech účinností jednotlivých antibiotických preparátů. 

6 Další využití antibiotik 

Téměř současně se zavedením do lékařské praxe v 50. letech 20. století našla 

antibiotika své uplatnění i v zemědělské produkci. Zejména peniciliny, tetracykliny, 

streptomycin a erythromycin byly využívány ke konzervaci potravin, jako podpora růstu 

hospodářských zvířat a ochrana kulturních rostlin.  

Prvním antibiotikem používaným k ochraně rostlin před škůdci byl streptomycin 

v roce 1952, který vykazoval výrazný baktericidní efekt. Intenzivně byl využíván v 50. a 

60. letech 20. století, avšak běžně se používá dodnes, působí např. proti „mokré hnilobě“ a 

černání stonku u brambor, rovněž se používá k léčbě hnědé bakteriální skvrnitosti listů 

nebo sazenic tabákových rostlin. Streptomycin je také běžným prostředkem pro prevenci 

bakteriální spály sazenic celeru a slouží k ochraně paprik a rajčat před bakteriální 
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skvrnitostí. K léčbě bakteriálních infekcí stromů se používá oxytetracyklin, který je 

vstřikován do kořenového systému nebo kmene napadeného stromu [4, 17, 51]. 

 Blahodárné účinky antibiotik objevili v 50. letech 20. století rovněž chovatelé 

hospodářských zvířat. Bylo zjištěno, že nízké dávky antibiotik působí jako faktory 

zlepšující u zvířat váhové přírůstky. Během výroby chlortetracyklinu pracovníci Lederle 

Laboratories objevili látku podporující růst kuřat, kterou zprvu považovali za vitamin B12. 

Následující studie ukázaly, že přidáním malého množství Streptomyces aureofaciens do 

krmiva výrazně vzroste hmotnostní přírůstek kuřat vztažený na kilogram krmiva. Zjištění, 

že i tak malé množství antibiotika může výrazně ovlivnit růst živočichů, bylo velmi 

významným objevem, který dal vzniknout novému průmyslovému oboru. Dalším 

antibiotikem, které se přidávalo do krmiva dobytka, prasat a drůbeže, byl penicilin. 

Účinek antibiotik byl v těchto případech považován za nutriční, nikoliv za léčebný; 

z tohoto důvodu byl prodej antibiotik povolen bez předpisu. Podpora růstu chovných zvířat 

β-laktamovými a tetracyklinovými antibiotiky určenými i k léčbě lidí byla ve Velké 

Británii i jinde v Evropě praktikována až do roku 1975, kdy bylo prokázáno, že nízké 

dávky antibiotik podávané po delší dobu mají za následek intenzivní selekci rezistentních 

bakterií ve střevech zvířat, a používání těchto antibiotik bylo zakázáno. Z tohoto důvodu 

byla do chovatelské praxe zavedena jiná antibiotika, mnohá z nich však také prokázala 

zkříženou rezistenci s antibiotiky používanými v humánní medicíně. Nařízením EU 

1831/2003 bylo od roku 2006 zakázáno používání antibiotických růstových stimulátorů 

v živočišné potravinářské výrobě v zemích EU, v jiných částech evropského regionu se 

však stále používají [17, 52]. 

Antibiotika mají své nenahraditelné místo i v potravinářském průmyslu. V České 

republice se používá nisin jako pomocná látka při konzervaci potravin, v zahraničí se místy 

stále používá oxytetracyklin a chlortetracyklin, jimiž se prodlužuje skladovatelnost 

syrových ryb a kuřat [9]. 

Antibiotika jsou rovněž využívána k navození a udržení optimálních podmínek pro 

uskutečnění některých biotechnologických procesů. Všechny aplikace antibiotik 

v průmyslových procesech vedou k jejich rozšíření do životního prostředí; antibiotika se 

v odpadní vodě dostávají do čistírny odpadních vod, kde mohou mít vliv na proces 
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biologického čištění. V současné době se zkoumají možnosti biodegradace některých 

antibiotik z aktivovaného kalu [55]. 

7 Biotechnologická příprava antibiotik 

Vývoj nového typu antibiotika od jeho objevení až po uvedení na trh trvá mnohdy až 

deset let. Nejprve je třeba nalézt vhodného producenta antibiotika, v dnešní době se 

výzkum zaměřuje zejména na nové metody hledání antibiotik ze starých zdrojů, například 

z půdních mikroorganismů. 

 Počet druhů mikroorganismů v půdě je obrovský, avšak jen zlomek z nich byl 

v minulých letech testován na produkci antibiotik. Mnohé z nich, ačkoli prokazují 

antibiotické účinky, jsou v praxi nepoužitelné (jsou příliš toxické, neúčinkují na bakterie, 

jsou příliš slabé nebo jim chybí požadované farmakologické vlastnosti). Navíc pouze 1 % 

všech bakterií žijících v půdě je možno kultivovat. Tyto výzkumy probíhaly za použití 

vyhledávacích metod, které jsou dnes již považovány za zastaralé a málo účinné, jelikož 

primárně sledují inhibiční účinek sledovaných mikrobiálních látek na patogenní 

mikroorganismy. 

Nové metody jsou založeny na vyhledávání možných cílů metabolických drah podle 

struktury genomu; hledají se sekvence genů, jež by náležely látkám blokujícím cílové 

struktury bakterií. K testování se používá především bakterie Escherichia coli, do jejíhož 

genomu jsou vpraveny geny rezistence na běžně používaná antibiotika, čímž se předchází 

znovuobjevení již známých látek. Genomika rovněž umožňuje vyhledávání nových 

cílových struktur působení antibiotik na konkrétních multirezistentních bakteriálních 

druzích, například stafylokocích a pneumokocích [28, 53].  

Předmětem zájmu současných výzkumů jsou rovněž esenciální oleje, které prokázaly 

antimikrobiální účinnost i vůči některým odolným bakteriálním rodům, např. 

Staphylococcus aureus. Esenciální oleje by mohly sloužit rovněž jako biokonzervanty a 

zvýšit celkovou kvalitu živočišných i rostlinných potravin [54]. 

Biotechnologická výroba antibiotik je složitý biochemický proces zahrnující izolaci 

mikrobiálních kmenů z přírodních zdrojů, výběr a fermentaci kmene produkujícího 

antimikrobiální látky, jejich extrakci, purifikaci a objasnění chemické struktury. Po 
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provedení farmakologických, toxikologických a klinických testů může být takové nově 

vzniklé antibiotikum zavedeno do praxe [53]. 

8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo podat stručný, avšak ucelený pohled na antibiotika, na 

jejich původ, vznik, mechanismy účinku a použití v praxi. Značná část práce je věnována 

získané rezistenci bakterií na antibiotika, která vznikla v průběhu šedesáti let jejich 

nešetrného používání. Kapitola o funkci antibiotik v ekosystémech a o autoimunitních 

mechanismech mikroorganismů produkujících antibiotika shrnuje základní metabolické 

souvislosti jejich účinku; právě objasnění přirozené funkce antibiotik v metabolismu 

mikroorganismů může pomoci v boji proti šíření rezistence. Významnou součástí této 

práce je rovněž přehled způsobů testování mikrobiální citlivosti na antibiotika, popis jejich 

provedení a jejich význam. 

Experimentální část práce je věnována ověření citlivosti kmene Rhodococcus sp. na 

některá antibiotika. Kmen Rhodococcus sp. prokázal rezistenci vůči mnoha běžně 

používaným látkám, nejvyšší citlivost vykazoval vůči širokospektrálním antibiotikům 

tetracyklinu a doxycyklinu, naopak přirozeně rezistentní byl vůči ceftazidimu a nalidixové 

kyselině, jejichž spektrum účinnosti zahrnuje gramnegativní mikroorganismy. Rovněž byla 

zjištěna získaná rezistence Rhodococcus. sp. na penicillin G a ampicillin v koncentracích 

10 mcg / disk; tato hojně využívaná antibiotika neměla ve sledovaném množství na 

testovaný kmen žádný účinek. Byla tedy prokázána existence plasmidů nesoucích 

genetickou informaci pro rezistenci na antibiotika v bakteriálním kmeni Rhodococcus sp., 

existence těchto plasmidů je známa u většiny grampozitivních bakterií.  

Zjištěné výsledky obecné citlivosti bakteriálního kmene Rhodococcus sp. vůči 

vybraným antibiotikům jsou významnou součástí fenotypové charakteristiky kmene, neboť 

vhodně doplňují jeho biochemické vlastnosti. Získané poznatky je možné využít nejen při 

prevenci patogenity kmene, která dosud nebyla spolehlivě prokázána, ale umožňují 

hodnocení kmene v širších environmentálních souvislostech i jeho další biotechnologické 

použití v praxi. 
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