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Anotace 
Předložená práce pojednává o působení bakteriocidních a bakteriostatických látek na 

bakteriální buňku a o metodách testování citlivosti nových perspektivních bakteriálních 

kmenů k antimikrobiálním látkám. V první části práce jsou stručně popsány fyzikální 

účinky prostředí na bakterie a je charakterizována virulence a patogenita bakteriálních 

kmenů. V další části následuje podrobnější charakteristika bakteriocidních a 

bakteriostatických látek, zejména antibiotik; jsou popsány mechanismy jejich působení na 

bakteriální buňku a jejich rozdělení dle chemické struktury. Následná část informuje o 

rezistenci bakterií vůči antimikrobiálním látkám, o mechanismech jejího vzniku a šíření – 

včetně popisu metod testování citlivosti mikroorganismů k antibiotikům. Experimentální 

část práce se zabývá ověřením citlivosti nových izolátů bakterií rodu Pseudomonas 

z lokalit kontaminovaných toxickými kovy a organickými látkami vůči základním 

antibiotikům. 

Klíčová slova: antibiotika, rezistence, toxické kovy, diskový difúzní test, Pseudomonas 

sp. 

Summary 
This thesis deals with the effects of bactericidal and bacteriostatic substances on 

bacterial cell and with the methods of antimicrobial susceptibility testing of some new 

perspective bacterial strains. Physical effects of environment on bacteria are briefly 

described in the first part of the thesis together with the characteristics of virulence and 

pathogenicity of bacterial strains. In the next part more detailed characteristics of 

bactericidal and bacteriostatic substances are described, especially of antibiotics. The 

mechanisms of antibiotics effect on bacterial cell are described and antibiotics are 

classified according to their chemical structure. Next part deals with the antimicrobial 

resistance, with the mechanisms of emergence and spread of resistence together with 

methods of antimicrobial susceptibility testing. Experimental part deals with the 

verification of susceptibility of new isolates of bacteria of the genus Pseudomonas from 

the habitats contaminated with toxic metals and organic substances to basic antibiotics. 

Key words: antibiotics, resistance, toxic metals, disc diffusion test, Pseudomonas sp. 
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Seznam použitých zkratek 

ABC ATP binding cassette 

ATB antibiotikum, antibiotika 

ATP adenosintrifosfát 

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) 

EUCAST  Evropská komise pro testování antimikrobiální citlivosti (European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 

MATE multidrug and toxic compound extrusion 

MDR multirezistence (multidrug resistance) 

MBC  minimální baktericidní koncentrace (minimal bactericidal 

concentration) 

MBL metallo-β-laktamáza 

MF major facilitator 

MIC  minimální inhibiční koncentrace (minimal inhibitory concentration) 

mRNA mediátorová RNA 

MRSA  meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus) 

PBP penicillin-binding proteins 

RNA ribonukleová kyselina (ribonucleic acid) 

RND resistance nodulation division 

tRNA transferová RNA 

SMR staphylococcal multiresistance 
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1 Úvod a cíl práce 

Všechny kvalitativní i kvantitativní vlastnosti mikroorganismů a jejich společenstev 

jsou spjaty s prostředím, ve kterém se nacházejí. Bakteriální buňka je otevřený systém, 

který společně s okolním prostředím tvoří funkční celek realizující se skrze děje chemické 

a fyzikální. Každá změna prostředí má pak za následek různě variabilní změny vlastností 

mikroorganismů a naopak. Tato schopnost mikroorganismů poměrně rychle se adaptovat 

na změny okolního prostředí nám poskytuje obrovské možnosti jejich využití 

v nejrůznějších odvětvích biotechnologie, především v procesech bioremediací a 

biodegradací, které se stávají velice výhodnými a účinnými metodami odstraňování 

polutantů z životního prostředí. 

Jednou z důležitých vlastností biotechnologicky perspektivních bakteriálních kmenů 

je jejich citlivost k antimikrobiálním látkám, zejména k antibiotikům a těžkým kovům. 

Antibiotika jsou díky své schopnosti selektivní inhibice růstu patogenních mikroorganismů 

již více než půl století v popředí zájmu lékařů a farmakologů. Rezistence mikroorganismů 

vůči antibiotikům a chemoterapeutikům je v současné době sledovaným problémem, neboť 

značně omezuje možnosti léčby závažných bakteriálních onemocnění. Schopnost odolávat 

působení antimikrobiálních látek je navíc přenosná i mezi bakteriemi odlišného druhu; ty 

se pak mohou stát rezistentní i vůči několika antibiotikům současně. Navíc je prokázáno, 

že shodné mechanismy rezistence se uplatňují zároveň vůči antimikrobiálním látkám různé 

chemické povahy, a také vůči těžkým kovům, šíření rezistence na antibiotika pak tedy 

může přímo souviset s kontaminací prostředí těžkými kovy. 

Cílem předložené práce je stanovit citlivost vybraných kmenů bakterií rodu 

Pseudomonas izolovaných z kontaminovaných lokalit těžkými kovy a organickými látkami 

k základním antibiotikům, zmapovat výskyt rezistence na antibiotika v rámci jednotlivých 

bakteriálních kmenů a zhodnotit možnosti výskytu jednotlivých druhů mechanismů 

bakteriální rezistence na antibiotika a těžké kovy. 
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2 Fyzikální účinky prostředí na bakterie 

Prostředí, ve kterém se bakteriální buňka nachází, má nezanedbatelný vliv na její 

životní funkce. Působí na ni vlhkost prostředí, jeho pH, osmotický tlak, záření a teplota. 

2.1 Vlhkost 

Bakterie jsou na vysušení poměrně citlivé, citlivější než např. kvasinky. Bakteriální 

buňka je z 80 % složena z vody, její nedostatek vede k zástavě činnosti buňky a podle 

okolností buď k její smrti, nebo k jejímu uchování s možností obnovení životních funkcí 

po dodání vody (lyofilizace) [1].  

Lyofilizace (též kryosikace, mrazová sublimace) je dnes nejrozšířenější metodou 

využívanou k dlouhodobému skladování a archivaci mikrobiálních kultur bez oslabení 

jejich životaschopnosti. Používání této metody se datuje od poloviny minulého století a 

nachází velké uplatnění v mikrobiologii, farmacii, lékařství i potravinářství, neboť při 

lyofilizaci nedochází k denaturaci proteinů. Principem lyofilizace je odnímání vody ze 

suspenze zmražených buněk ve vhodném médiu. Uskutečňuje se tak použitím vakua. 

Materiál se zmrazí na -25 až -30 °C, nebo dokonce až na -70 °C, a tím se všechna 

vymrazitelná voda převede v led. Zmrazovat je možné buď mimo kryosikátor, nebo přímo 

v jeho sušicí komoře, která se po vložení mikrobiální kultury evakuuje na velmi nízký tlak. 

V další fázi lyofilizace je substanci dodáváno teplo v takovém množství, aby zledovatělý 

obsah vody plynule a co nejrychleji sublimoval bez tání ledu.  Ampulky s lyofilizovanými 

kulturami se skladují ve tmě nejlépe při teplotě 4° C, mohou se však uskladňovat i při 

běžné pokojové teplotě. V lyofilizovaném stavu jsou uchovávány i různé kmeny 

jednotlivých bakteriálních druhů ve sbírkách mikroorganismů, jako je např. Česká sbírka 

mikroorganismů Masarykovy university v Brně [2, 3, 4]. 

2.2 Osmotický tlak 

Osmóza je typem pasivního transportu, při kterém přestupuje rozpouštědlo přes 

polopropustnou membránu z prostoru s méně koncentrovaným roztokem do prostoru s více 

koncentrovaným roztokem. Cytoplazmatická membrána bakteriální buňky propouští v 

obou směrech pouze molekuly rozpouštědla, molekuly rozpuštěné látky nepropouští [2]. 
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Vnitřní a vnější prostředí bakteriální buňky jsou vodné roztoky s různou koncentrací 

rozpuštěných látek, které jsou navzájem odděleny cytoplazmatickou membránou. Mezi 

nimi je rozdíl osmotických tlaků, vnitřní prostředí vykazuje přetlak 0,5 – 2,0 MPa, což je 

rozdíl fyziologický a je kompenzován pevností buněčné stěny [1].  

Proti změně osmotického tlaku je bakterie poměrně odolná. Výrazné zvýšení 

osmotického tlaku prostředí vede k zástavě životních funkcí bakterie, obvykle však ne 

k jejímu usmrcení. Když v prostředí nastane zvýšení osmotického tlaku, je voda 

extracelulárně transportována z buněk do vnějšího prostředí. Tento úbytek vody je 

doprovázen fyzikálními změnami, které iniciují osmosenzorický proces. Voda se ztrácí 

z buněk přes plazmatickou membránu speciálními kanálky zvanými aquaporiny, jejichž 

přítomnost je kódována genem aqpZ a vyskytují se jak u bakterií, tak i archeí [1, 2]. 

Osmotická tolerance bakterií představuje schopnost bakterií růst a rozmnožovat se 

v prostředích se širokým rozmezím osmotického tlaku. Schopnost bakterií snášet nižší 

osmotické hodnoty je podmíněna vnitřní osmolaritou její cytoplazmy. Některé bakterie 

dovedou regulovat osmolaritu svého vnitřního prostředí například tím, že vytvářejí určitá 

množství aminokyseliny prolinu. Bakterie snášející vysoký osmotický tlak jsou nazývány 

osmotolerantní; ty bakterie, které jej vyžadují ke svému růstu, pak osmofilní. Mezi 

přirozená prostředí s vysokým osmotickým tlakem patří například solná jezera, bakterie 

žijící v takovém prostředí jsou označovány jako halotolerantní, resp. halofilní. 

Halotolerantní bakterie se mohou rozmnožovat nejen v kultivačním médiu bez vyššího 

obsahu solí, ale i v prostředích se zvýšenou koncentrací chloridu sodného, nejčastěji 

v rozsahu 5 – 10 %. K takovým mikroorganismům patří čeleď Micrococcaceae a některé 

druhy bakterií z rodu Bacillus či Clostridium. Halofilní (česky též slanomilné) bakterie 

jsou schopny růstu i při velmi nízkých hodnotách vodní aktivity a zásadně vyžadují 

přítomnost vyšší koncentrace chloridu sodného v kultivačním prostředí, podle druhu 

bakterií 2 – 20 % NaCl. Chlorid sodný může být nahrazen i solemi draslíku nebo hořčíku. 

Existují i extrémně halofilní bakterie rostoucí v prostředí s obsahem 20 – 30 % NaCl [1, 2, 

5]. 
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2.3 Koncentrace vodíkových iontů 

Intracelulární koncentrace vodíkových iontů bakterie se pohybuje okolo pH = 6,5 a je 

udržováno konstantní pufrační schopností HPO4
2- a H2PO4

-. Cytoplazmatická membrána 

buněk je pro vodíkové ionty nepropustná, proto je pH = 6,5 pro většinu bakterií optimální. 

Rozsah pH vnějšího prostředí je široké, pohybuje se od 0,5 v kyselých půdách až po 10,5 

ve většině alkalických jezer, i těmto podmínkách jsou schopny se některé bakterie 

přizpůsobit.  

Rozsah pH, ve kterém je mikroorganismus schopen růstu, je definován třemi 

hodnotami: minimální hodnotou pH, pod kterou již mikroorganismu není schopen růst, 

maximální hodnotou pH, nad kterou není mikroorganismus schopen růst, a optimální 

hodnotou pH, která je pro daný organismus nejpříhodnější [1, 6]. Následující tabulka 

zobrazuje minimální, maximální a optimální hodnoty pH pro růst některých bakteriálních 

mikroorganismů. 

Tabulka 1: Minimální, optimální a maximální hodnoty pH pro růst bakterií [6] 

Mikroorganismus Minimální pH Optimální pH Maximální pH 

Acidithiobacillus 
thiooxidans 

0,5 2,0 – 2,8 4,0 – 6,0 

Bacillus 
acidocaldarius 

2,0 4,0 6,0 

Clostridium 
sporogenes 

5,0 – 5,8 6,0 – 7,6 8,5 – 9,0 

Erwinia caratovora 5,6 7,1 9,3 

Escherichia coli 4,4 6,0 – 7,0 9,0 

Lactobacillus 
acidophilus 

4,0 – 4,6 5,8 – 6,6 6,8 

Nitrobacter sp. 6,6 7,6 – 8,6 10,0 

Pseudomonas 
aeruginosa 

5,6 6,6 – 7,0 8,0 

Streptococcus 
pneumoniae 

6,5 7,8 8,3 
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Mikroorganismus Minimální pH Optimální pH Maximální pH 

Sulfolobus 
acidocaldarius 

1,0 2,0 – 3,0 5,0 

Thiobacillus 
novellus 

5,7 7,0 9,0 

Zymomonas lindneri 3,5 5,5 – 6,0 7,5 

 

Podle optimální hodnoty pH potřebné k růstu organismů lze rozlišovat 

mikroorganismy acidofilní, neutrofilní a alkalifilní. K acidofilním bakteriím patří zejména 

octové bakterie a chemolitotrofní sirné bakterie [1]. Některé obligátně acidofilní bakterie, 

např. některé druhy rodu Acidithiobacillus, vyžadují ke svému růstu velmi nízké hodnoty 

pH [6]. Mezi mikroorganismy tolerující velmi nízké hodnoty pH patří rovněž zástupci 

archeí rodu Sulfolobus, kteří tolerují rozmezí hodnot pH 0,9 – 5,8, a zároveň jsou schopni 

růst při velmi vysokých teplotách (v rozmezí 50 – 85 °C) [7]. I někteří zástupci eukaryot 

patří mezi obligátně acidofilní druhy, např. ruducha Cyanidium caldarium dokáže žít 

v prostředích s rozmezím pH 0,05 – 5,0 [8].  Obecně jsou vůči nízkému pH podstatně 

odolnější bakteriální endospory než vegetativní buňky. V případě rodu Mycobacterium 

jsou vůči vysoké koncentraci H+ velmi odolné také vegetativní buňky, tento bakteriální rod 

je acidorezistentní [1]. 

Alkalifilní bakterie jsou schopny růst v extrémně alkalickém prostředí, většina z nich 

náleží k rodům Alcaligenes, Bacillus, Corynebacterium, Flavobacterium, Micrococcus, 

Pseudomonas a Streptomyces. Obligátně alkalifilní bakterie zpravidla rostou a rozmnožují 

si při pH 9 – 12, ale nikoliv při neutrálním pH = 7. Pokud pH prostředí není dostatečně 

alkalické, mohou alkalifilní bakterie uvolňovat amoniak deaminací aminokyselin, čímž se 

zvýší požadovaná alkalita prostředí. Např. urobakterie  rozkládající močovinu svou 

fyziologickou činností vytváří alkalické prostředí s vysokou koncentrací amoniaku [1, 2]. 

Životní činností bakterií dochází ke změnám pH prostředí, proto je nutné při jejich 

kultivaci zajistit optimální pH pro jejich růst přidáváním tlumivých roztoků (pufrů) do 

živného média [1, 6]. Pufry jsou směsi slabé kyseliny a její konjugované zásady, tj. soli 

této kyseliny (např. kyselina octová a octan sodný) nebo slabé zásady a její konjugované 
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kyseliny, tj. soli této zásady (např. hydroxid amonný a chlorid amonný). Funkcí pufrů je 

tlumit výkyvy pH při malém přídavku kyseliny nebo zásady a tím udržovat konstantní pH 

[9]. To, zda v průběhu kultivace dochází k okyselování či alkalizaci média, záleží 

především na jeho složení. Obsahuje-li médium jako zdroj uhlíku a energie cukr, dochází 

k okyselení díky tvorbě octové či pyrohroznové kyseliny jako produktů neúplné oxidace 

cukru. Případná přítomnost barevného pH indikátoru v médiu pak umožní diagnostikovat 

schopnost bakterie utilizovat přítomný cukr, což bývá jeden z hlavních taxonomických a 

identifikačních znaků. Je-li zdrojem uhlíku a energie aminokyselina, dochází k alkalizaci 

prostředí, neboť potřeba uhlíkatého skeletu aminokyseliny jako zdroje energie převyšuje 

potřebu –NH2 skupin jako zdroje dusíku a dochází k hromadění amoniaku v médiu [1].  

2.4 Záření 

Interakce živých organismů a záření je komplexní děj, který je předmětem 

samostatné vědecké disciplíny zvané fotobiologie. Při dopadu světelného záření na živou 

hmotu nastávají 3 kategorie jevů, které jsou závislé na vlnové délce záření a na daném 

organismu. Změny, které záření v biomolekulách vyvolává, jsou tak malé, že to životní 

děje daného organismu neovlivní. Tento případ je zcela běžný a častý, zejména pro 

sluneční záření. Světelná energie může být také zachycována a transformována na jinou 

formu energie, která je použitelná pro buněčné děje (to je případ fotosyntézy, která je 

uskutečňována pomocí fotosyntetických pigmentů, které jsou schopny zachytit viditelné 

záření o vlnové délce 300 – 1000 nm).  

Třetím případem je zachycení světelné energie biomolekulami v takové míře, že 

dojde ke ztrátě biologické funkce molekuly a tím k nevratnému poškození organismu 

vedoucímu postupně až k jeho smrti. Tento účinek vykazuje např. UV záření a další formy 

záření o ještě kratších vlnových délkách, citlivými biomolekulami jsou zejména nukleové 

kyseliny a bílkoviny. Při dopadu záření o vlnové délce kratší než 260 nm jsou nukleové 

kyseliny v důsledku fotochemické reakce poškozeny, vznikají dimery pyrimidinů, 

kovalentní vazby uvnitř molekuly, dochází k přetržení řetězce a dalším nevratným změnám 

ve struktuře DNA [1].  

Ultrafialové záření se používá v mikrobiální genetice jako fyzikální mutagen 

k navození mutačních změn mikroorganismů. Vykazuje rovněž letální účinek tím, že 
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poškozuje DNA tvorbou dimerů sousedních pyrimidinových bází. UV záření je využíváno 

ke sterilizaci vzduchu a povrchů v místnostech určených k aseptické práci [1, 2].  

Baktericidně působí zejména záření o vlnové délce 250 – 270 nm, neboť tyto vlnové 

délky jsou nukleovými kyselinami nejvíce absorbovány [2]. K nejvyššímu baktericidnímu 

efektu a rovněž k likvidaci mikromycet a kvasinek dochází při vlnové délce 253,7 nm. 

Rozhodujícím kritériem pro účinnost UV záření je stanovení minimální dávky aplikované 

při daném provozním stavu, dávka je definována jako součin intenzity záření a doby 

ozáření a je udávána v mJ/cm2. K dezinfekci se zpravidla vyžaduje minimální dávka 30 

mJ/cm2 [10].  

Vůči ionizujícímu záření jsou mikroorganismy poměrně odolné, při jednorázovém 

ozáření dochází k usmrcení bakterií při použití dávek 103 až 104 Gy (Gray). [11]. Ke 

spolehlivému usmrcení kolonií bakterie Escherichia coli je potřebná dávka záření 1000 

Gy. Bakterie Deinococcus radiodurans je schopna přežít dávku radioaktivního záření až 

15000 Gy, přičemž je schopna aktivního růstu i množení při vystavení permanentní radiaci 

až 60 Gy/hod. Tato bakterie byla poprvé izolována v roce 1956 A. W. Andersonem [12]    

a jeho spolupracovníky z prasečího masa, které bylo sterilizováno radioaktivním zářením. 

Poté byla objevena na různých extrémních stanovištích, např. na severním pólu a 

v jaderném reaktoru [13]. Ionizující záření je využíváno ke sterilizaci ve zdravotnictví i 

v potravinovém průmyslu, kde přispívá k podstatnému prodloužení skladovatelnosti 

potravin [11].  

2.5 Teplota 

Teplota výrazně ovlivňuje životní děje každého organismu. Bakteriální buňka má 

v celém svém prostoru stálou teplotu, která je shodná s teplotou okolního prostředí. Rozsah 

teploty, ve kterém může konkrétní bakterie vykonávat své životní funkce, je ve srovnání 

s jinými organismy poměrně široký, např. Escherichia coli roste a množí se, i když různě 

rychle, od 8 do 45 °C. Obecně mohou bakterie růst v teplotním rozsahu od -10 do 90 °C 

[1]. 

 V daném teplotním intervalu rostou bakterie různou rychlostí, jedna z teplot je 

optimální, při které je růst nejrychlejší. Na obě strany od optimální teploty růstová rychlost 

klesá, zastavuje se při teplotě maximální a minimální. Podle polohy optimální růstové 
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teploty na teplotní škále jsou rozlišovány 3 typy bakterií: psychrofilní, mezofilní a 

termofilní [1]. 

Termín psychrofilní mikroorganismus zavedl v roce 1902 Schmidt-Nelson, aby 

popsal bakterie schopné růstu a rozmnožování při teplotě 0 °C. Kardinální růstové teploty 

pro charakterizaci psychrofilních mikroorganismů stanovil R. Morita v roce 1975: 

minimální teplota růstu je menší než 0 °C, optimální teplota růstu je do 15 °C a maximální 

teplota růstu nepřesahuje 20 °C [14]. Předpokládá se, že tyto mikroorganismy jsou 

schopny rozmnožování v intervalu teplot 0 – 15 °C, teplota 15 °C může být pro ně 

optimální. Psychrofilní mikroorganismy se vyskytují hojně v chladných vodách a 

permanentně zmrzlých půdách a jsou stanovovány v  potravinářské a hygienické 

mikrobiologii u některých mražených výrobků. K psychrofilním bakteriím jsou řazeny 

některé druhy Micrococcus, Pseudomonas, Flavobacterium, Bacillus, existují i 

psychrofilní metanogenní a síran-redukující bakterie [15]. Psychrotolerantní 

(psychrotrofní) bakterie vykazují optimální teplotu růstu vyšší než 20 °C, ale jsou značně 

adaptabilní a jsou schopny pomalého růstu i při teplotě bodu mrazu. Tyto bakterie jsou 

původci kažení surovin a potravinářských produktů dlouhodobě skladovaných při nízkých 

teplotách [2, 14]. 

Mezofilní bakterie rostou nejlépe při teplotách vyšších než 10 °C, jejich optimální 

teplota růstu se pohybuje v intervalu mezi 20 – 40 °C. Jsou to bakterie nejvíce rozšířené 

v životním prostředí, z hlediska způsobu výživy se jedná o bakterie organotrofní. Do této 

skupiny patří téměř všechny patogenní a podmíněně patogenní bakterie, neboť rostou 

nejlépe při tělesných teplotách svých hostitelů, na které se během evoluce postupně 

adaptovaly [2]. 

Pro růst termofilních bakterií je optimální teplota v rozmezí 50 – 60 °C, 

v současnosti je však definována rozsáhleji, v rozmezí 45 – 80 °C. Tyto bakterie jsou 

v přírodě značně rozšířené, vyskytují se v rozkládajícím se organickém materiálu, 

v horkých pramenech, v zemědělství způsobují samozahřívání sena a krmiv. Vedle 

mikroorganismů termofilních se v současné době uvádí i skupina hypertermofilních archeí, 

jejichž optimální teplota růstu je vyšší než 80 °C a může být v rozsahu až do 110 °C. 

Pokud však teplota poklesne pod 60 °C, přestávají růst. Tyto organismy byly nalezeny 

v podmořských sopečných polích a ve vulkanických oblastech [2]. 
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Pozoruhodným termofilem je bakterie Thermus aquaticus, jež byla poprvé izolována 

z horkých pramenů v Yellowstostonském národním parku v USA [16], další izoláty 

pocházely z termálního pramene v Kalifornii v USA a z umělých stanovišť, jakými jsou 

např. teplé užitkové vody. Optimální teplota jejich růstu se pohybuje v rozmezí 80 – 85 °C 

[2]. Jedná se o nesporolující gramnegativní nepohyblivé tyčinky, které na hranici své 

maximální teploty růstu často tvoří dlouhá vlákna. Tvoří rovněž žlutý pigment a jsou 

značně rezistentní k osmotickému poškození [16]. Rezistence této bakterie k vysokým 

teplotám je dána přítomností termostabilních enzymů, např. její DNA polymerázy (Taq 

polymeráza), která je stabilní při teplotách pohybujících se kolem 80 °C a našla své 

uplatnění v metodě PCR [17]. Ribozomy pocházející z této bakterie byly podrobeny 

dalšímu zkoumání, na jehož základu byla poprvé zjištěna prostorová struktura 70S 

ribozomu [18]. 

3 Patogenita a virulence bakteriálních kmenů 

3.1 Patogenita 

Patogenita je schopnost určitého mikroorganismu vyvolat onemocnění. Představuje 

zvláštní typ vztahu mezi organismy, jenž vznikl v průběhu evoluce určitých druhů 

mikroorganismů a je u nich geneticky podložen [2]. Patogenitu určují tři základní 

vlastnosti mikroorganismů: kontagiozita, invazivita a toxigenita. Kontagiozitou je myšlena 

schopnost přenos mikroorganismu mezi různými hostiteli, invazivita je dána schopností 

mikroorganismu vniknout do hostitele, úspěšně se rozmnožit a vyvolat poškození, 

toxigenita zahrnuje tvorbu toxických látek [1, 2, 19]. V současnosti je však stále více 

zdůrazňováno ekologické pojetí patogenity; podle jedné z moderních definic je patogenem 

vysoce adaptovaný mikroorganismus, který vyvolává při vniknutí do hostitele onemocnění 

pouze v případě, vyžaduje-li to jeho přežití in vivo, tedy v infikovaném organismu [2]. 

Některé bakteriální druhy jsou patogenní pouze pro určitý typ hostitelů (Salmonella 

typhi, Neisseria gonorrhoeae a Treponema pallidum jsou pouze lidskými patogeny), jiné 

jsou patogenní pro široký okruh hostitelů (Bacillus anthracis je patogenní pro všechny 

teplokrevné živočichy) [1]. 
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Pokud do organismu vnikne patogen, naruší jeho vnitřní rovnováhu, což vyvolá řadu 

antigenních reakcí napadeného organismu ve snaze o zachování svého stálého vnitřního 

prostředí. V napadeném organismu začnou probíhat složité biologické procesy s cílem 

zničit původce infekce; pokud organismus není schopen reagovat dostatečně na napadení 

patogenem a jeho obranné mechanismy již nestačí, dochází k projevu onemocnění 

s charakteristickými klinickými příznaky [1, 2, 19]. 

3.2 Virulence 

Virulence je relativní patogenita kmenů bakterií v rámci jednoho druhu, což 

znamená, že kmeny jednoho druhu bakterií se mohou podstatně odlišovat ve své 

schopnosti poškozovat hostitelské buňky. Virulenci lze rovněž vymezit jako konkrétní a 

kvantitativní vyjádření míry patogenity, kdy termín patogenita je používán v souvislosti 

s rodem nebo druhem, avšak jednotlivé kmeny uvnitř stejného druhu mohou vykazovat 

různou virulenci a mohou být řazeny od kmenů avirulentních až po vysoce virulentní       

[1, 2]. 

Faktory virulence zahrnují komponenty mikrobiálních buněk a také jejich produkty 

způsobující poškození hostitelského makroorganismu, čímž vyvolávají vznik onemocnění. 

V. Tomášek definuje virulenci jako schopnost mikroorganismu žít v napadených buňkách 

a tkáních vyšších organismů takovým způsobem, že dojde k určitému stupni jejich 

poškození [2]. 

3.3 Nástroje virulence 

Nejznámnějšími nástroji virulence na buněčné úrovni jsou adheziny, invaziny, 

impediny, moduliny a agresiny. Adheziny umožňují přilnutí (čili adhezi) mikroorganismů 

a jejich vazbu na buňky hostitele; bakterie reagují s receptory na povrchu buněk sliznic a 

navážou se na ně. Na sliznici hostitelského organismu soupeří bakterie s přítomnou 

kolonizující mikroflórou o receptory [2, 21]. Na adhezi se mohou podílet všechny vnější 

struktury mikrobiálních buněk, čili glykokalyx, pouzdro, fimbrie, bičíky i proteiny vnější 

membrány [1]. 

Základní strukturou antigenní ochrany je pouzdro (kapsula), což je vrstva 

polysacharidového charakteru různé stavby a tloušťky, která není pro život bakterií 
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nepostradatelná. Pouzdro svými rozmanitými antigenními vlastnostmi podstatně přispívá 

k virulenci a invazivitě, protože opouzdřené buňky jsou chráněny před vniknutím 

bakteriofága i před účinkem protilátek [1]. Antigenní vlastnosti jsou dány produkcí         

tzv. kapsulárních antigenů, které jsou tvořeny polysacharidy. Některé bakterie tvoří 

antigeny v celém rozmezí své růstové teploty (skupina I), jiné pouze při teplotách vyšších 

než 25 °C (skupina II). Antigeny bakterií skupiny I jsou tvořeny velkými jednotkami (tetra 

až hexasacharidy), na které se váže pyruvát nebo kyselina askorbová. Skupina I se dále dělí 

na základě složení cukerné složky kapsulárních polysacharidů; skupina Ia neobsahuje 

aminosacharidy, skupina Ib obsahuje jeden až dva aminosacharidy na každou opakující se 

sacharidovou jednotku. Polysacharidy typu Ia tvoří např. bakterie rodu Klebsiella. 

Kapsulární antigeny bakterií skupiny II jsou tvořeny menšími sacharidovými jednotkami, 

na které se váže organická kyselina. Tuto skupinu zastupují např. bakterie Haemophilus 

influenzae a Neisseria meningitidis [20]. 

 Glykokalyx hraje klíčovou roli v adherenci bakterií na povrchy, jeho vlákna mají 

funkci více či méně specifických polysacharidových adhezinů. Schopnost specificky 

adherovat na povrchy eukaryotních buňěk je první podmínka úspěchu parazitické bakterie 

při kolonizaci hostitele [1, 2]. Specifickou adhezi vyvolávají fimbrie (pili) vyznačující se 

tropismem daného mikroorganismu k určitému druhu buněk. Jako adheziny fungují 

zejména fimbrie typu 1 a typu 4. P-fimbrie se váží na buňky močového epitelu a jsou 

specifické pro kmeny gramnegativních bakterií (např. E. coli). Bílkovina schopná vazby na 

receptor je lokalizována na špičce fimbrie, podle specifity fimbriového adhezinu se mohou 

určité kmeny téhož bakteriálního druhu vázat na různé epitely a vyvolávat různé infekce 

[21]. 

Invaziny umožňují mikroorganismu průnik do tkání nebo buněk napadeného 

organismu. Tvoří je různé enzymy, např. u rodu Clostridium se jedná o proteolytické 

enzymy. Např. kmeny bakterie Streptococcus pyogenes jsou schopny produkovat celou 

řadu proteinových toxinů a enzymů (např. hyaluronidáza, streptokináza), díky nimž jsou 

schopny průniku do hostitelské buňky a její následné inaktivace. Tyto enzymy jsou přímo 

či nepřímo schopny měnit aktivitu imunitních obranných molekul (např. imunoglobulinů, 

komplementních faktorů). Důležitou roli v tomto procesu hraje imunitní systém 

hostitelského organismu zahrnující také další faktory virulence bakterie [22]. 
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Impediny jsou mechanismy, které podporují patogenní mikroorganismy ve 

schopnosti vyhnout se obranným mechanismům hostitele. Např. kmen Streptococcus 

pyogenes má pouzdro z hyaluronové kyseliny nevyvolávající tvorbu protilátek. 

Mycobacterium tuberculosis dokáže přežívat ve fagosomech – centrálních mediátorech 

homeostázy a mikrobicidní funkce makrofágů. Mění jejich prostředí udržováním vyššího 

pH, čímž zabraňuje jejich rozkladnému účinku [23]. 

Moduliny poškozují hostitelské tkáně nepřímo, a to stimulací tvorby cytokinů. 

Cytokiny jsou polypeptidy tvořící rozsáhlou skupinu zánětových mediátorů s převážně 

parakrinním a autokrinním působením. Jsou produkovány monocyty, makrofágy a 

lymfocyty jako odpověď na poškození tkáně nebo vniknutí patogenního agens do 

organismu. Jsou nezbytné pro aktivaci imunitního systému, reparaci poškozené tkáně, 

ovlivňují produkci hormonů, tělesnou teplotu a metabolické změny, které zánětovou reakci 

provázejí [24].  

Agresiny vyvolávají poškození buněk a tkání hostitele přímým působením, jsou mezi 

ně řazeny také různé enzymy a toxiny. Bakteriální toxiny jsou bílkoviny účinkující jako 

enzymy se specifickou aktivitou; jejich substráty tvoří buňky, tkáně nebo tělesné tekutiny 

[21]. Bakteriální toxiny, které působí přímo na membrány buněk a vyvolávají jejich 

destrukci, se nazývají toxiny cytolytické. Existují 4 základní skupiny cytolytických toxinů: 

cytologické toxiny charakteru fosfolipáz, které hydrolyzují fosfolipidy v buněčných 

membránách na fosfatidylcholin a sfingomyelin (např. sfingomyelináza D Coryne-

bacterium ulcerans), oxygenlabilní hemolyziny způsobující po vazbě na cholesterol vznik 

pórů v buněčné membráně (např. tetanolyzin Clostridium tetani), povrchově aktivní 

hemolyziny (např. δ-lyzin Staphylococcus aureus) a toxiny začleňující se do lipidové 

buněčné dvojvrstvy živočišných buněk, kde tvoří póry (např. α-toxin produkovaný kmeny 

S. aureus) [2]. 

4 Bakteriocidní a bakteriostatické látky 

Existuje mnoho chemických látek, které na životní funkce bakteriální buňky působí 

negativně. Mohou reverzibilně blokovat funkci biomolekul (zejména bílkovin a 

nukleových kyselin), aniž by je ničily, čímž zastavují některou fyziologickou funkci 

v buňce a v důsledku toho i její růst a množení. V tomto případě se jedná o bakteriostatický 
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účinek chemických látek na bakteriální buňku. Pokud se bakteriostaticky působící látka 

odstraní nebo zředí, pak může po určité době za jinak příznivých podmínek růst bakteriální 

populace pokračovat. Termín bakteriostáza zavedl v roce 1912 J. W. Churchman při studiu 

inhibičního účinku barviv na bakterie [1, 2]. 

Dalším mechanismem působení je ireverzibilní, tedy neopravitelná destrukce nějaké 

buněčné organely či komponenty, což vyvolá smrt buňky. Látky s tímto účinkem jsou 

nazývány bakteriocidní [1].  

Bakteriocidně a bakteriostaticky působí nejen chemické látky, ale zejména celá řada 

antibiotik a dalších preparátů používaných k terapii infekčních chorob. Bakteriocidní látky 

usmrcují mikrobiální buňku a působí rychleji, jejich klinický účinek se dostavuje obvykle 

již do 48 hodin. Z hlediska farmakokineticko-dynamických vztahů k buňkám pacienta lze 

tyto látky rozdělit na antibiotika a chemoterapeutika s účinky závislými na dávce v čase. 

Bakteriocidní chemoterapeutika jsou upřednostňována zejména u závažných klinických 

stavů a při snížené obranyschopnosti pacienta [1, 2]. 

Bakteriostatické látky zastavují růst a množení bakterií a jejich klinický efekt je 

patrný až za 3 – 4 dny. Po jejich vysazení se mohou patogenní mikroorganismy opět 

množit, protože jejich zneškodnění závisí na obranyschopnosti organismu hostitele. Jsou 

používány u osob se zachovalou imunitou, neboť se předpokládá jejich spoluúčast na  

obranných mechanismech, příkladem může být fagocytóza lymfocytů podpořená účinky 

komplementů protilátek [1, 2]. 

Rozdíly mezi antimikrobiálními látkami s bakteriocidním a bakteriostatickým 

účinkem není absolutní, účinek dané látky vždy závisí na druhu látky a její koncentraci, 

respektive dávce, a také na druhu cílového mikroorganismu. Účinnost antimikrobiální 

látky se laboratorně stanovuje pomocí dvou parametrů – minimální inhibiční koncentrace 

(MIC) a minimální bakteriocidní koncentrace (MBC). MIC je definována jako nejnižší 

koncentrace konkrétní antimikrobiální látky, která je schopná ještě kompletně zabránit 

množení patogenního mikroorganismu. Při MIC zastavují mikroorganismy svůj růst, ale 

nejsou usmrceny, jsou pouze reverzibilně inaktivovány. Hodnoty MIC se stanovují 

zejména v laboratořích klinické mikrobiologie a patogenních a podmíněně patogenních 

bakterií a některých plísní. Hodnota MIC 90 je označení koncentrace takové látky, která 

potlačí růst 90 % kmenů daného mikrobiálního druhu, hodnota MBC představuje nejnižší 
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koncentraci antimikrobiální látky, která je ještě schopná usmrtit vyšetřované 

mikroorganismy, respektive 99,9 % původní populace mikroorganismů během 24 hodin. 

Oba parametry jsou podkladem pro účelnou a efektivní antibiotickou terapii [1, 2, 21].  

Hlavním znakem bakteriocidních látek je, že jejich hodnoty MBC jsou 

několikanásobně vyšší než hodnoty MIC. Je však třeba vzít v úvahu, že i bakteriocidní 

antibiotika mohou mít v nižších koncentracích účinek bakteriostatický a naopak, některá 

bakteriostatická antibiotika mohou na citlivé kmeny působit bakteriocidně. K zajištění 

dobrého klinického efektu je třeba antibiotikum podávat v takových dávkách, aby dosažená 

koncentrace byla vyšší než MIC a současně nesmí být antibiotikum eliminováno 

z organismu příliš rychle, jinak nelze očekávat dobrý klinický efekt [1, 21, 25].  

Primárně bakteriocidní jsou antibiotika β-laktamová (peniciliny, cefalosporiny), 

aminoglykosidy, peptidová antibiotika (kolistin), glykopeptidová antibiotika (vankomycin, 

teikoplanin), nitroimidazoly a fluorochinolony. Primárně bakteriostatickými antibiotiky 

jsou například chloramfenikol, tetracykliny, makrolidy, linkosamidy a celá řada dalších 

látek. 

4.1 Způsoby likvidace bakterií 

V praxi jsou používány různé způsoby likvidace bakterií v místě, kde jsou tyto 

organismy nežádoucí. Rozlišuje se dezinfekce, sterilizace a chemoterapie. Pojem 

dezinfekce označuje chemický nebo fyzikální proces, jehož cílem je zničit všechny živé 

patogenní mikroorganismy přítomné na určité ploše nebo v konkrétním prostoru. Existuje 

velké množství chemických dezinfekčních prostředků, jejichž účinnou složkou mohou být 

např. fenolové sloučeniny, kvartérní amoniové báze, halogeny, alkylační činidla 

(formaldehyd), peroxid vodíku, ethylenoxid, sloučeniny těžkých kovů, mědi a stříbra        

[1, 2].  

K fyzikální dezinfekci jsou používány vyšší teploty, filtrace, sedimentace, UV záření 

nebo záření ionizační. Tyto dezinfekční postupy jsou předem stanoveny a jsou využívány 

v mikrobiologické praxi, v lékařství, ve farmacii, v potravinářství, v zemědělství a 

v dalších průmyslových odvětvích. 

Obecně jsou rozeznávány dva druhy dezinfekce – preventivní a ohnisková. 

Preventivní (ochranná, profylaktická) se vykonává všude tam, kde by se mohli vyskytnout 
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původci nákazy, jelikož tomu nasvědčuje epidemiologická situace. K této kategorii za 

určitých okolností patří i preventivní chlorace pitné vody a ochranná dezinfekce některých 

potravin a jiných materiálů. Ohnisková (represivní) dezinfekce je opatření přímo v ohnisku 

nákazy, aby bylo přerušeno další šíření infekce zneškodněním jejího původce. Vykonává 

se jako dezinfekce průběžná nebo konečná. Dezinfekcí jsou zahubeny pouze bezprostředně 

nebezpečné patogenní bakterie, nikoliv však všechny živé zárodky včetně spor. [1, 2]. 

Sterilizace (též sterilace) je definována jako chemický nebo fyzikální proces, kterým 

se zničí či nevratně inaktivují všechny mikroorganismy, včetně choroboplodných 

mikroorganismů a jejich spor na povrchu či uvnitř určitých objektů a roztoků. Sterilizací 

jsou zničeny všechny formy mikrobiálního života, po tomto postupu se stávají předměty a 

roztoky sterilní. 

Sterilizace je realizována chemickými preparáty (tzv. chemosterilizace), nebo 

fyzikálními prostředky, např. plamenem, mokrým a suchým teplem, působením plynů 

(ethylenoxid), účinkem UV záření, ionizačního záření nebo ozonem. U roztoků plynů lze 

provádět sterilizaci filtrací, pokud by jednotlivé složky soustavy nesnesly vyšší teplotu. 

K tomuto účelů je využíván tzv. Seitzův filtr, nitrocelulózové membránové filtry nebo 

skleněné bakteriologické filtry [2]. 

Chemoterapií se rozumí selektivní poškození parazitických bakterií v prostředí 

makroorganismu bez většího poškození hostitele [1].   

4.2 Bakteriocidní látky 

Bakteriocidní látky účinkují na bakterie třemi mechanismy: ireverzibilní alterací 

bílkovin (alkylace, oxidace, destrukce struktury aj.), rozrušením molekuly nukleové 

kyseliny a porušením uspořádanosti buněčných membrán (organická rozpouštědla, látky 

snižující povrchové napětí apod.). Mezi nejpoužívanější bakteriocidní látky patří látky 

oxidující, fenolové sloučeniny, kyseliny a zásady, těžké kovy, alkylující látky, 

formaldehyd a některé jiné aldehydy, alkoholy a povrchově aktivní látky (detergenty) [1].  

Fenol a jeho příbuzné sloučeniny působí bakteriocidně tím, že denaturují proteiny. 

Denaturací biologické makromolekuly (tedy i proteinu) se rozumí vnějším vlivem 

vyvolaná úplná nebo částečná ztráta její původní konformace, aniž je přitom změněna její 

primární struktura. Při denaturaci ztrácí protein svou biologickou funkci v důsledku ztráty 
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sekundární a terciární struktury, přičemž jeho primární struktura zůstává zachována. 

(Opačným pochodem je renaturace, ta však může nastat jen částečně nebo vůbec) [1, 26]. 

Oxidující látky oxidují funkční skupiny biomolekul. Jedná se zejména o silná 

oxidační činidla, jakými jsou peroxid vodíku, manganistan draselný, peroctová kyselina a 

halogeny [1]. 

Kyseliny a zásady destruují biomolekuly vysokou koncentrací vodíkových nebo 

hydroxidových iontů. Např. 0,01 M HCl zničí všechny buňky bakterie Escherichia coli 

v suspenzi za 40 minut. Vůči kyselinám jsou poměrně odolné acidorezistentní 

mykobakterie, spory aerobního rodu bakterií Bacillus i některé aktinomycety. Tato 

vlastnost je dána značně odlišným chemickým složením povrchu těchto bakterií, zejména 

přítomností mykolových kyselin. Acidorezistence je odstupňována s virulencí; čím více 

jsou dané bakteriální kmeny virulentní, tím více jsou rezistentní vůči kyselinám.       

Vysoce acidorezistentní jsou kmeny Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis    

a Mycobacterium avium [1, 2].  

Těžké kovy reagují s thiolovými skupinami bílkovin a ničí tak jejich strukturu a tím i 

funkci. Oxidující látky oxidují funkční skupiny biomolekul. Jedná se zejména o silná 

oxidační činidla, jakými jsou peroxid vodíku, manganistan draselný, peroctová kyselina a 

halogeny [1]. 

Povrchově aktivní látky (tenzidy) jsou v praxi hojně využívanými prostředky 

k likvidaci mikroorganismů. Tenzid je organická látka, která je schopna se hromadit již při 

nízké koncentraci na fázovém rozhraní a tím snižovat mezifázovou energii soustavy. 

Bakteriocidně působí tím, že poškozují strukturu, a tedy i funkci membrány [1, 27]. 

Tenzidy jsou rozlišeny na ionické, které se dále dělí na anionické, kationické a amfoterní 

tenzidy, a neionické, u kterých jsou rozlišovány oxyethylenáty a polyhydroxysloučeniny; 

(tyto termíny jsou nyní používány místo dříve užívaných názvů: anionaktivní, 

kationaktivní a neionogenní tenzid). Tenzidy používané v praxi pro výrobu detergentů jsou 

téměř vždy směsi mnoha organických a anorganických sloučenin, z tohoto důvodu se 

používají místo chemických názvů běžně technické nebo komerční názvy [27]. 

 Nejvýznamnější mikrobicidní efekt vykazují kationické tenzidy. Téměř u všech 

kationických tenzidů je kationtem kvartérní dusíkový atom; tj. tyto sloučeniny jsou 

kvartérní amoniové soli, a to chloridy nebo methosulfáty. Tyto tenzidy obsahují obvykle 
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jeden až tři delší alkyly; optimální efekt mají kationické tenzidy se dvěma alkyly C18 a 

dvěma krátkými alkyly (methyl), např. dimethyldistearylamonium-chlorid. Kationickými 

tenzidy jsou rovněž soli alkylaminů (např. C12 – C18), ale pouze v kyselé oblasti, při 

středních a vyšších hodnotách pH ztrácejí kationický charakter. Příkladem anionických 

tenzidů je dodecylsulfát, ale patří mezi ně i soli mastných kyselin, tedy běžná mýdla         

[1, 27]. 

4.3 Bakteriostatické látky 

Látky bakteriostatické působí tím, že reagují s biomolekulami, činí je dočasně 

nefunkčními a tím reversibilně zastavují důležité fyziologické procesy v buňce. Trvá-li 

působení takové látky dostatečně dlouho, může to vést až k ireversibilním dysfunkcím a 

zahynutí bakteriální buňky, zejména v případě nepřátelského vnějšího prostředí. 

Bakteriostatické látky jsou hledány, studovány a syntetizovány ze dvou hlavních 

důvodů: jako nástroj k cílenému a selektivnímu zásahu do buněčných dějů a ke studiu jeho 

důsledků [1]. 

Chemické látky působí bakteriostaticky zejména proto, že se jedná o enzymové jedy 

nebo antimetabolity; velmi specifický účinek na bakteriální buňku mají pak antibiotika. 

Jako enzymy jsou označovány proteiny, které katalyzují chemické reakce a určují jejich 

směr a specifičnost. Specifičností se rozumí to, že každý enzym přeměňuje zcela určité 

látky, které jsou označovány jako substráty. Enzymové jedy účinkují dvěma základními 

mechanismy; buď reagují s enzymem na místě jiném než je místo vazebné pro substrát 

enzymu (jedy nekompetitivní), nebo se ucházejí se substrátem o stejné vazebné místo (jedy 

kompetitivní). Soutěžit se substrátem mohou proto, že se mu svou chemickou strukturou 

podobají, ovšem pro buňku potřebný produkt reakce neposkytují [1, 26]. 

Metabolitem je každá chemická sloučenina, která se účastní látkové výměny 

v mikroskopickém nebo makroskopickém organismu. Antimetabolitem je strukturní analog 

metabolitu, který svou podobou s metabolitem oklame buňku, a ta není schopná 

antimetabolit rozpoznat; pro metabolismus je to nefunkční sloučenina. Je známo mnoho 

druhů antimetabolitů, neboť není obtížné vyrobit od daného metabolitu pestrou škálu 

různých derivátů a analogů, ne ovšem každý analog substrátu je antimetabolit [1, 2].  
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Antimetabolity působí třemi základními způsoby. Prvním způsobem je ten, že 

antimetabolit je kompetitivním inhibitorem enzymu. Příkladem je kyselina malonová jako 

strukturní analog funkční kyseliny jantarové v cyklu trikarboxylových kyselin. Působí tím, 

že blokuje činnost dehydrogenázy kyseliny jantarové, tedy enzymu Krebsova cyklu [1, 2]. 

Antimetabolit může být také zabudován na místo metabolitu jako stavebního kamene do 

makromolekuly, zvláště proteinu nebo nukleové kyseliny, což má za následek změny 

v primární, sekundární i terciární struktuře makromolekuly a její dysfunkci ztrátou 

přirozené funkční aktivity. Antimetabolit může rovněž napodobovat funkci metabolitu jako 

efektoru, který zpětnovazebnou inhibicí brzdí sebe sama. Na počátku dlouhých 

biosyntetických drah vedoucích k syntéze komponentů bakteriální buňky (např. 

aminokyseliny) fungují allosterické enzymy, které mají kromě vazebného místa pro 

substrát i vazebné místo pro finální metabolit celé dráhy (např. konkrétní aminokyselinu). 

Přítomnost allosterického efektoru a jeho navázání na enzym vede ke změně konformace 

enzymu a ztrátě jeho schopnosti vázat se se substrátem [1, 2]. 

4.4 Obecná charakteristika antibiotik 

Jako antimikrobiální látky se označují látky sloužící k terapii infekčních onemocnění, 

které musí usmrcovat nebo alespoň inhibovat patogenní mikroorganismy v dávkách, které 

ještě nepoškozují makroorganismus. Většina těchto látek je mikrobiálního původu a 

nazývají se antibiotika [1]. 

 Tyto látky patří mezi sekundární metabolity, které jsou tvořeny produkčním 

mikroorganismem v určitých vývojových fázích z primárních metabolitů [28]. Tyto 

sekundární metabolity nemají zřejmou biologickou funkci a nehrají roli v základním 

metabolismu mikrobiální buňky [19]. 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 [29, 30].  

Antibiotika jsou definována jako látky produkované mikroorganismy, které zasahují 

do růstu jiných mikroorganismů, což znamená dočasnou či trvalou inhibici reprodukční 

schopnosti mikroorganismu, tedy inhibici 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, 
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jedna ze složek každého proteinu, vykazuje v nadměrných koncentracích vysoký 

bakteriocidní účinek. Nízkou koncentrací jsou myšleny hodnoty hluboko pod 1 mg∙l-1 [30, 

31]. 

Antibiotika svým selektivním účinkem napomáhají či umožňují přežívání druhů 

v jejich prostředí [19, 21]. Antibiotika, která jsou přímo produkována mikroorganismy, se 

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

21, 25]. V současnosti je však většina antibiotik připravována chemickou modifikací 

základní molekuly antibiotika přirozeného a nazývají se semisyntetická. Antibiotika 

připravená pouze chemickou syntézou podle molekuly antibiotika přirozeného se nazývají 

syntetická, chemicky připravované látky, které se v přírodě nevyskytují, ale prokazují 

antimikrobiální účinky, jsou známy pod názvem chemoterapeutika [25, 29]. V současné 

praxi však toto rozdělení většinou neplatí; termín antibiotikum se váže k příslušné 

struktuře, nikoli k reálnému původu látky, proto se pooužívá pro všechny látky bez rozdílu 

účinkující na bakterie [19]. 

Antimikrobiální látky mají různou chemickou strukturu a jejich syntéza proběhla 

s určitým záměrem, zejména pokud se jedná o cílové druhy mikroorganismů. Antibiotika 

se dle potřeb lékařů a mikrobiologů třídí podle určitých kritérií, obecně je lze rozdělit 

podle mechanismu působení na bakteriální buňku, typu účinku, spektra účinku a chemické 

struktury. S chemickou strukturou antibiotik souvisí řada jejich společných vlastností, 

jakými jsou mechanismus vzniku rezistence a nežádoucí účinky. V praxi je často 

používáno třídění podle několika kritérií [1,19]. 

4.5 Mechanismus působení antibiotik 

Antibiotika mohou působit v různých místech bakteriální buňky a rovněž různými 

způsoby, což je dáno velikostí a chemickou povahou jejich molekuly. Antibiotika se 

shodnou základní molekulární strukturou mají zpravidla identický mechanismus účinku. 

Místo v mikrobiální buňce, kam se antibiotikum váže, je označováno jako cílová struktura. 

Za hlavní cíle antibakteriálního účinku se považují syntéza buněčné stěny, syntéza 

nukleových kyselin, funkce buněčné membrány a syntéza bílkovin; zvláštní skupinu tvoří 

metabolity působící na základě kompetitivní inhibice. Příčinou snadného vzniku rezistence 



Bc. Markéta Harwotová – Stanovení citlivosti biotechnologicky perspektivních 
bakteriálních kmenů k antimikrobiálním látkám 

20 
 
2014 

u původně přirozeně citlivých buněk je omezený počet míst, kam se antibiotika mohou 

navázat, což je i důvodem omezené možnosti vývoje nových antibiotik [1, 19, 25]. 

Buněčná stěna je pevná membrána bakteriální buňky, až 20 nm silná, propouštějící 

molekuly menší než 1 nm. Její pevnost je způsobena vrstvou peptidoglykanů, která se 

vyskytuje v buněčné stěně všech bakterií, grampozitivních i gramnegativních, avšak její 

tloušťka se u různých bakteriálních rodů liší. Peptidoglykany jsou složeny 

z polysacharidových vláken, které jsou tvořeny molekulami N-acetylglukosaminu a          

N-acetylmuramové kyseliny. Tyto pararelně položené řetězce polysacharidů jsou spojeny 

peptidovými a glycinovými můstky přes karboxylovou skupinu N-acetylmuramové 

kyseliny a díky tomu tvoří tyto lineární polymery síťovinu. Buněčná stěna je pevnější u 

grampozitivních bakterií než u gramnegativních, kde jsou propojení méně častá. Propojení 

mezi tetrapeptidovými řetězci katalyzují transpeptidázy, jejichž specifita je zodpovědná za 

růst peptidoglykanu do délky či kolmo na délku buňky. Tyto enzymy, které působí jako 

katalyzátory syntézy peptidových můstků, jsou schopny vázat penicilin a ostatní β-

laktamová antibiotika [1, 19, 26, 68]. V angličtině jsou označovány jako PBP (penicillin-

binding-proteins), tedy proteiny vázající penicilin. V buňce je několik proteinů podle druhu 

bakterie (3 až 8), jsou označovány čísly podle molekulové hmotnosti a nejsou to pouze 

transpeptidázy. PBP o malé molekulové hmotnosti jsou transpeptidázy a 

karboxypeptidázy, PBP o vyšší molekulové hmotnosti vytvářejí zkřížené vazby 

v peptidoglykanu a tím znemožňují obvyklý metabolismus buňky a její dělení. Mají různou 

afinitu k různým penicilinům a různé jsou i důsledky navázání antibiotik na ně. Schopnost 

vazby PBP na peniciliny je dána podobností β-laktamového kruhu a D-alanyl-D-alanyl-

dipeptidu peptidoglykanu. V rostoucí bakteriální buňce se musí peptidoglykanová vrstva 

zvětšovat společně s buňkou, což se děje vsunováním stavebních jednotek peptidoglykanu 

do stávající struktury. Tento proces musí probíhat současně, řízeně a sladěnou rychlostí; 

nejprve dochází k rozštěpení peptidoglykanu a po vložení nové podjednotky k jeho 

opětovné syntéze.  β-laktamová antibiotika inhibují syntézu peptidoglykanu, aniž by 

ovlivňovaly jeho štěpení, což vede k destrukci peptidoglykanové vrstvy a následnému 

obnažení bakterie a její lýzi osmotickým přetlakem nebo snadnou likvidaci hostitelem. 

Působení β-laktamových antibiotik je bakteriocidní, avšak pouze na rostoucí bakteriální 

buňky, ve kterých dochází k syntéze nového peptidoglykanu. Toto je důvod, proč nemá 

terapeuticky smysl kombinovat antibiotika zastavující buněčný růst (např. tetracykliny) 
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s antibiotiky β-laktamovými. Je rovněž zřejmé, že β-laktamová antibiotika jsou pro 

člověka zcela netoxická; eukaryotní buňka totiž neobsahuje peptidoglykan [1, 19, 32]. 

 

Obrázek 1: Stavba buněčné stěny gramnegativních bakterií  

Glykopeptidová antibiotika zasahují rovněž do syntézy buněčné stěny, působí však 

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

prekurzoru stěnového pentapeptidu a brání tak v prostorovém uspořádání peptidoglykanu, 

čímž zabraňují růstu buňky. Pokud bakterie obsahuje na peptidoglykanových prekurzorech 

jiné molekuly (jako laktát, serin), je vůči glykopeptidům primárně rezistentní. Ačkoli je 

tento mechanismus účinku glykopeptidových antibiotik možný i u gramnegativních 

bakterií, neúčinkuje na ně, neboť jejich buněčná stěna není pro tato antibiotika propustná 

[1, 19]. 

Bacitracin intracelulárně inhibuje defosforylaci undecaprenylfosfátu, který přenáší 

stavební blok N-acetylmuramyl-N-acetylglukosamin pentapeptidu do buněčné stěny, 

bakterie pak nemůže budovat peptidoglykan a tím ani buněčnou stěnu [1, 33].  

Cytoplazmatická membrána je další povrchovou membránou bakteriální buňky, která 

se nachází pod buněčnou stěnou. Její základ tvoří dvojvrstva fosfolipidů a molekuly 

bílkovin. Na fosfolipidy působí jako detergencia bakteriocidní antibiotika kolistin               

a polymyxin B, díky nimž cytoplazmatická membrána ztrácí svou selektivitu a integritu. 

Tato antibiotika jsou málo selektivní, a proto negativně působí zejména na ledviny. Na 
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cytoplazmatickou membránu působí i některá antimykotika, např. polyenová antibiotika     

a imidazoly. Polyenová antibiotika amphotericin B a nystatin se vážou na steroly, které 

jsou přítomny v membráně kvasinkových mikroorganismů a hub, tvoří s nimi komplexy 

s detergentním účinkem a nakonec cytoplazmatickou membránu rozpouští. Imidazoly 

inhibují enzymy konečné fáze syntézy ergosterolu v membráně hub a nepřímo tak působí 

na propustnost buněčné membrány [1, 19, 32]. 

Na ribozom účinkuje několik skupin antimikrobiálních látek, jejichž účinek se liší 

místem zásahu. Ribozom je buněčná organela, na které probíhá syntéza bílkovin 

(proteosyntéza), u bakterie je složen ze dvou podjednotek 30S a 50S, které se v době 

syntézy spojují ve funkční ribozomální jednotku 70S. Lze určit vazbu antibiotik na 

jednotlivé podjednotky, což umožňuje rozlišit molekulární mechanismy jejich účinku. 

Ribozomy vyšších živočišných druhů mají podjednotky jiné, což vysvětluje vysokou 

selektivitu působení antibiotik na prokaryotní buňku [1, 19, 34].  

Tetracykliny se reverzibilně vážou na 30S podjednotku ribozomu, interferují 

s aminoacyl-t-RNA v iniciačním komplexu, zabraňují tak její vazbě na 30S podjednotku 

ribozomu, a proto nejsou k dispozici aminokyseliny pro syntézu polypeptidového řetězce. 

Aminoglykosidy se váží rovněž na 30S podjednotku ribozomu, inhibují tvorbu iniciačního 

komplexu, čímž předčasně ukončují translaci. Makrolidy se reverzibilně váží na 50S 

podjednotku ribozomu, molekula erytromycinu tím brání tvorbě 70S ribozomu a jeho 

posunu na mRNA, která pak nemůže navázat komplex s tRNA přenášející příslušnou 

aminokyselinu. Chloramfenikol působí v pozdější fázi růstu polypeptidového řetězce, váže 

se na 50S podjednotku ribozomu a zabraňuje transpeptidaci. Účinek chloramfenikolu je 

bakteriostatický, v širokém rozmezí koncentrací reverzibilní, v kombinaci s erytromycinem 

působí synergicky. Linkosamidy klindamycin a linkomycin inhibují proteosyntézu vazbou 

na 50S podjednotku ribozomu, mají stejný mechanismus účinku, kompetují na ribozomu o 

vazebné místo, takže jejich účinek může být antagonický a závisí do značné míry na 

schopnosti průniku molekul do buňky. Na proteosyntézu má nepřímý účinek také 

mupirocin, který znemožňuje vazbu izoleucinu na tRNA, čímž znemožňuje využití 

aminokyseliny při výstavbě proteinu a tedy správnou expresi genu [1, 19, 34]. 

Některá antibiotika působí na syntézu nukleových kyselin. Během replikace 

bakteriální DNA působí enzymy zvané gyrázy. U prokazyot se DNA gyráza skládá ze 
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dvou podjednotek, gyrA a gyrB, z nichž každá je determinována vlastním genem. Aktivní 

podjednotka gyrA odpovídá za štěpení a opětné spájení řetězce DNA, tvoří s DNA 

komplex, na který se vážou antibiotika na bázi chinolonů a zabraňují replikaci 

bakteriálního chromozomu. Pro účinek chinolonů jsou důležité mechanismy průniku do 

buňky, převládá průnik poriny. Nitroimidazoly způsobují destrukci již hotové DNA, 

metronidazol se kumuluje v citlivých bakteriích a zasahuje do jejich metabolismu jako 

akceptor elektronů. Nitroskupina je redukována na hydroxylaminovou skupinu, která tvoří 

s DNA komplex, přerušuje její vlákna a tím ji poškozuje. Rifampin inhibuje RNA a 

zabraňuje syntéze mRNA polymerázy, která je závislá na DNA. Účinek rifampinu 

nastupuje před zahájením transkripce, v jejím průběhu již nezasahuje. Nevýhodou 

rifampinu je častý výskyt rezistentních bakteriálních kmenů [1, 34]. 

4.6 Chemická struktura antibiotik 

V dnešní době existuje celá řada antimikrobiálních preparátů, které je možno použít 

v klinické praxi. Z praktického hlediska je nejjednodušší antibiotika a chemoterapeutika 

zařazovat do jednotlivých skupin podle chemické struktury. Rozdělení podle chemické 

struktury poskytuje informace o obvykle společném mechanismu účinku, zkřížené 

rezistenci a charakteru hypersenzitivity, neposkytuje však dostatečnou představu o 

antimikrobiální účinnosti, proto je pro klinické použití výhodnější klasifikovat antibiotika 

podle spektra účinku [19, 25, 35]. 

Antimikrobiální látky stejné skupiny mají shodný mechanismus účinku, s čímž 

souvisí i 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. Uvnitř každé skupiny jsou kategorie 

označované jako podskupiny či třídy, tyto podskupiny mají praktický význam, jelikož 

zahrnují antibiotika citlivá ke shodným inaktivujícím enzymům. Antibiotika stejné 

podskupiny mají týž biochemický způsob účinku, vykazovanou citlivost či rezistenci 

k určitému antibiotiku lze obvykle vztáhnout také na ostatní členy téže podskupiny.            

I v rámci podskupin však mohou antibiotika vykazovat různé spektrum antimikrobiální 

účinnosti [1, 36].  
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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 

antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu užití [36].  

4.6.1 β-laktamová antibiotika 

β-laktamová antibiotika zahrnují širokou škálu léčiv, jejichž společným znakem je 

přítomnost β-laktamového kruhu kondenzovaného s heterocyklem, např. thiazolidinem 

(peniciliny), dihydrothiazinem (cefalosporiny) a thiazolinem (penemy) v molekule účinné 

látky [25, 31]. Mají shodný mechanismus účinku, který je dán průnikem buněčnou stěnou a 

vazbou na cílové enzymy PBP (Penicillin-Binding Proteins). Jednotlivá β-laktamová 

antibiotika se od sebe liší odolností vůči β-laktamázám, schopností průniku zevní 

bakteriální membránou buněčné stěny gramnegativních bakterií k cílovým enzymům a 

specifickou afinitou k těmto enzymům [25]. 

 

 

Obrázek 2: Chemická povaha β-laktamových antibiotik [37] 

Obecně se β-laktamová antibiotika vyznačují výbornou snášenlivostí, nízkým 

výskytem nežádoucích účinků, ale mohou mít i zkříženou rezistenci a vyvolávat alergické 

reakce. Jednotlivé β-laktamy se vzájemně významně liší antimikrobiální spektrem 

účinnosti a fakmakologickými a farmakokinetickými vlastnostmi. Obvykle jsou 

rozdělovány do několika hlavních skupin – peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy a 

karbapenemy. Zvláštní skupinu pak tvoří inhibitory β-laktamáz [1, 25]. 
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Tabulka 2: Rozdělení β-laktamových antibiotik [1] 

PENICILINY 

acidolabilní penicilin G (benzylpenicilin) 

acidostabilní penicilin V(fenoxymethylpenicilin) 

penamecilin 

odolné vůči 

stafylokokové 

penicilináze 

oxacilin, meticilin 

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 

 

Nejdéle používanými antibiotiky jsou peniciliny, izolované z plísní Penicillium 

notatum a Penicillium chrysogenum [31]. Peniciliny jsou monokarboxylové kyseliny 
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s thiazolidinovým pětičlenným kruhem s atomy dusíku a síry a β-laktamovým kruhem, 

jenž je přes iminoskupinu spojen s bočním řetězcem. Část molekuly, ke které jsou 

připojeny boční řetězce, se nazývá kyselina 6-aminopenicilanová a je společná pro všechny 

peniciliny. Na thiazolidinový kruh jsou navázány dva methyly –CH3 a skupina 

karboxylová [2].  

 

Obrázek 3: β-laktamový kruh v chemické struktuře penicilinů 

Peniciliny vykazují baktericidní efekt, pokud působí na rostoucí kulturu, k tomuto 

efektu je zapotřebí asi 4 – 5 hodin kontaktu. Na kulturu v klidovém stádiu peniciliny 

baktericidně nepůsobí, což je vysvětlitelné mechanismem účinku těchto antibiotik, který 

spočívá v inhibici syntézy buněčné stěny. K optimálnímu rozvinutí baktericidního efektu je 

zapotřebí pěti až desetinásobné koncentrace, než činí MIC daného bakteriálního kmene 

[25]. 

Penicilin G (benzylpenicilin) je přirozený acidolabilní penicilin, který je získáván 

kultivací plísně Penicillium chrysogenum ve vhodné tekuté půdě [1, 25]. Následně se 

fermentačně připravený penicilin G hydrolyzuje účinkem penicilinamidázy na                   

6-aminopenicilanovou kyselinu, která se acyluje chloridy odpovídajících kyselin nebo se 

kondenzuje přímo s těmito kyselinami pomocí dicyklohexylkarbodiimidu [31]. Je používán 

ve formě draselné či sodné soli – tzv. krystalický penicilin. V kyselém prostředí rychle 

ztrácí stabilitu, je rovněž rozkládán enzymem β-laktamázou-penicilinázou, který je 

produkován především stafylokoky, rovněž však bakteriemi Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa a Mycobacterium tuberculosis [25].  

Penicilin G je účinný na pyogenní koky, anaerobní bakterie s výjimkou Bacteroides 

fragilis, na aktinomycety a Treponema pallidum [1]. V rozporu s převládajícím názorem se 

bakterie stávají rezistentní na penicilin dosti výjimečně a jen do nízkého stupně a při 
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dlouhodobém podávání (obligatorní vícestupňový typ rezistence). Dokladem tohoto tvrzení 

je léčba infekčních onemocnění způsobených bakterií Streptococcus pyogenes, kde i přes 

dlouholeté podávání penicilinu G mají tyto bakterie stále nezměněnou citlivost. Výjimku 

tvoří gonokoky a pneumokoky, které v průběhu let mění pozvolna hodnoty MIC 

k hodnotám vyšším. Rychle vzrůstající rezistence na penicilin G se týká bakterií 

produkujících penicilinázu, především koaguláza pozitivních stafylokoků. Je prokázáno, že 

produkce penicilinázy těmito stafylokoky, tedy vznik rezistence, je přímo úměrná 

používání penicilinu. Proto je také procento rezistentních kmenů izolovaných 

z nemocničního prostředí několikanásobně vyšší než u kmenů izolovaných mimo 

nemocnici; u kmenů izolovaných v nemocnicích může dosahovat rezistence na 

benzylpenicilin až 100 % [25].  

Penicilin V (fenoxymetylpenicilin) je orální preparát odolávající kyselině 

chlorovodíkové v žaludku, proto je označován jako acidostabilní. Jeho antibakteriální 

spektrum je v podstatě totožné s antibakteriálním spektrem penicilinu G, užívá se k léčbě 

lehčích infekcí horních a dolních cest dýchacích vyvolaných infekčními agens citlivými 

k penicilinu. Obdobný penicilinu V je penamecilin, který se však na rozdíl od něj uvolňuje 

do organismu postupně, čímž je účinek preparátu prodloužen [25]. 

Peniciliny rezistentní k β-laktamázám, meticilin a oxacilin, se užívají zejména 

k léčbě infekcí vyvolaných stafylokoky, kterých je v současnosti většina. Jako první z řady 

protistafylokokových penicilinů byl zaveden do praxe meticilin, jehož značným klinickým 

problémem je v současnosti výskyt rezistence. Tato rezistence není vázána na účinek 

penicilinázy, ale je intrinsická, vázaná na buňku [1, 25]. Oxacilin je jedním s dominantních 

preparátů užívaných k léčbě infekcí vyvolaných kmeny Staphylococcus aureus, jelikož je 

značně stabilní vůči stafylokokové penicilináze. Nepříjemná farmakologická vlastnost 

meticilinu i oxacilinu je vazba na sérové bílkoviny, alarmujícím faktorem je výskyt 

rezistentních kmenů stafylokoků (MRSA) na tato antibiotika, proto je důležité tyto kmeny 

vyhledávat a analyzovat příčiny vzniklé rezistence [25]. 

Původní penicilinová molekula byla postupně modifikována ve snaze o užitečnější 

farmakologické vlastnosti a především o širší spektrum účinnosti. Skupina 

širokospektrálních penicilinů zahrnuje aminopeniciliny, ureidopeniciliny a 

karboxypeniciliny. Mezi semisyntetické aminopeniciliny (nesoucí též název peniciliny II. 
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generace) patří ampicilin a amoxicilin. Ampicilin je jedním z nejdéle používaných 

antibiotik, jehož dlouhodobé podávání však vedlo především u gramnegativních tyček ke 

značnému nárůstu rezistence. Není odolný vůči penicilináze, proto jej nelze použít k léčbě 

infekcí vyvolaných rezistentními stafylokoky. Je vysoce účinný vůči Listeria 

monocytogenes, Haemophilus influenzae a mnohým gramnegativním střevním bacilům, 

mezi převážně citlivé patří salmonely, shigely, Escherichia coli a Proteus mirabilis. 

Rezistentní vůči aminopenicilinům je bakteriální rod Enterobacter, ostatní druhy proteů a 

Pseudomonas aeruginosa [1, 25, 36]. Amoxicilin se od ampicilinu liší farmakokinetikou 

po perorálním podání, lépe se vstřebává ze střeva, a proto dosahuje v krvi dvou až 

trojnásobku hladin ampicilinu. Ampicilin i amoxicilin se často podávají společně 

s inhibitory β-laktamáz [25]. 

Peniciliny III. generace (karboxypeniciliny) se od aminopenicilinů liší zejména 

účinkem na kmeny Pseudomonas aeruginosa a Proteus mirabilis, proto jsou také 

označovány jako protipseudomonádové peniciliny. Dnes je využíván jen tikarcilin a to 

výhradně při pseudomonádových infekcích v synergické kombinaci s aminoglykosidy 

[1,25]. 

IV. generace penicilinů zahrnuje ureidopeniciliny – azlocilin, piperacilin a co-

piperacilin, které jsou svým účinkem podobné karboxypenicilinům. Spektrum azlocilinu 

zasahuje jak grampozitivní, tak gramnegativní mikroorganismy včetně Pseudomonas 

aeruginosa s výjimkou stafylokoků produkujících penicilinázu. Piperacilin prokázal 

dobrou účinnost nejen na kmeny Pseudomonas aeruginosa, ale i na klebsiely, enterokoky a 

seracie. Vzhledem ke značné rezistenci se dnes v klinické praxi používá pouze kombinace 

piperacilinu s tazobaktamem, jeho širšímu použití brání však vysoká cena [1, 25, 37]. 

Jako inhibitory penicilinázy působí kyselina klavulanová, sulbaktam a tazobaktam a 

to tím, že rozšiřují spektrum širokospektrálních penicilinázo-citlivých penicilinů i na 

bakteriální kmeny, které tento enzym produkují. Kyselina klavulanová byla izolována ze 

Streptomyces clavurigerus a vykazuje široké spektrum účinku, avšak nízkou aktivitu [31]. 

V klinické praxi se používá kombinace kyseliny klavulanové s amoxycilinem a 

tikarcilinem, kombinace ampicilinu a sulbaktamu a kombinace piperacilinu a tazobaktamu. 

Inhibitory β-laktamáz nemají vlastní antibiotický účinek (vyjma inhibice růstu bakterií 

rodu Acinetobacter) a jejich mechanismus účinku spočívá v inhibici určitých druhů 
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bakteriálních β-laktamáz přenosných plazmidy či tvořených komunitními patogeny 

(stafylokoky, Escherichia coli, enterobakteriemi) [25, 37].  

Cefalosporinům je společná chemická struktura, kterou tvoří β-laktamový kruh 

s navázaným šestičlenným dihydrothiazinovým cyklem, na nějž jsou napojeny různé 

postranní řetězce, jež udělují molekule specifické farmakologické vlastnosti nebo 

modifikují spektrum účinnosti [1, 2]. Název získaly podle mikromycet rodu 

Cephalosporium, konkrétně jsou produkovány druhem Cephalosporium acremonium [2]. 

Některé cefalosporiny lze připravit obdobně jako peniciliny. Fermentačně získaný 

cefalosporin C se enzymaticky hydrolyzuje na 7-aminocefalosporanovou kyselinu, jejíž 

acylací lze připravit požadovaný cefalosporin [31]. 

 Všechna cefalosporinová antibiotika jsou bakteriocidní, mají široké spektrum 

antibakteriální působnosti, vykazují velmi nízkou toxicitu vůči makroorganismu a 

neprojevují zkříženou rezistenci s antibiotiky penicilinové skupiny. V jejich molekule je 

vždy přítomna kyselina 7-aminocefalosporanová [2, 25]. Během třicetileté historie 

cefalosporinů bylo vyvinuto kolem 70 druhů preparátů, z nichž některé se v klinické praxi 

stále využívají, jiné byly nahrazeny novějšími a účinnějšími antibiotiky. Současná 

klasifikace cefalosporinů dělí tato antibiotika do čtyř generací. Důležitými kritérii tohoto 

rozdělení je antimikrobiální spektrum, šíře rezistence vůči β-laktamázám a farmakologické 

vlastnosti [1, 25]. 

K cefalosporinům I. generace patří cefalotin, cefazolin a cefalexin. Jsou nejstaršími 

cefalosporiny, které jsou účinné u stafylokoků, streptokoků, klebsiel, Neisseria 

gonorrhoeae i Escherichia coli. Rezistence vůči β-laktamázám cefalosporinového typu je 

omezená, citlivost bakterií k těmto cefalosporinům je úplně zkřížená [1, 25].  

Cefalosporiny II. generace zahrnují preparáty s rozšířeným spektrem účinnosti, jsou 

rovněž odolnější vůči účinkům β-laktamáz. Patří mezi ně např. cefaklor, cefuroxim a 

cefoxitin. Působí na hemofily, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Proteus 

mirabilis, neisserie a klebsiely. Cefuroxim má rozšířenou účinnost i na některé kmeny 

enterobakterů a serratií, cefoxitin i na anaerobní bakterie [1].  

III. generace cefalosporinů se vyznačuje širokým spektrem účinnosti, ovšem 

s relativně nižším účinkem na grampozitivní mikroorganismy, na enterokoky a stafylokoky 

nepůsobí. Jejich odolnost vůči β-laktamázám je vysoká, i když není absolutní.  Cefotaxim, 
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ceftriaxon a moxalaktam jsou účinné na gramnegativní fermentující tyčinky, většinu 

kmenů enterobakterů a serratií. K léčbě pseudomonádových infekcí se používají ceftazidim 

a cefoperazon [25].  

IV. generace cefalosporinů zahrnuje preparáty se značně vysokou odolností vůči      

β-laktamázám a výrazně vyšší účinností na grampozitivní koky, především stafylokoky a 

streptokoky. Ve svém antimikrobiálním spektru zahrnují účinek I. a III. generace 

cefalosporinů, působí současně na grampozitivní i gramnegativní mikroorganismy včetně 

Pseudomonas aureginosa [25]. 

Prakticky jediným zástupcem skupiny monobaktamů je aztreonam. Jedná se o 

syntetické β-laktamové antibiotikum, které je značně odolné vůči působení β-laktamáz, 

nikoli však β-laktamázám s rozšířeným spektrem účinnosti (ESBL). Je účinný na 

gramnegativní aerobní bakterie včetně Pasteurella multocida, proti P. aeruginosa působí 

synergicky v kombinaci s tobramycinem nebo arbekacinem [1, 38]. Na grampozitivní 

bakterie a na anaeroby působí velmi slabě. Jeho širšímu využití v praxi brání vysoká cena a 

také nové fluorochinolony [25]. 

Karbapenemy jsou bicyklická β-laktamová antibiotika, která mají ve svém jádru 

nahrazenou síru skupinou –CH2– [25, 37]. Jsou odolné vůči většině β-laktamáz, spojují 

v sobě účinky penicilinů s účinkem širokospektrých cefalosporinů. Základní substitucí je 

tienamycin, z něhož byl vyvinut imipenem – antibiotikum s nejširším antibakteriálním 

spektrem ze všech známých antibiotik. Působí na streptokoky, stafylokoky, enterobakterie 

i anaeroby. V klinické praxi je používán v kombinaci s cilastinem, díky němuž se stává 

odolným vůči působení dehydropeptidázy. Meropenem patří k nejúčinnějším 

karbapenemovým antibiotikům, jehož antibakteriální spektrum je shodné s imipenemem, 

na rozdíl od něj je však vysoce stabilní k renálním dehydropeptidázám [25]. Obě 

antibiotika jsou používána u infekcí způsobených acinetobaktery a kmeny bakterií 

rezistentních k ostatním antibiotikům [1]. Imipenem působí lépe na grampozitivní, 

meropenem na gramnegativní bakterie. Výjimku tvoří Stenotrophomonas maltophilia, 

který je ke karbapenemům přirozeně rezistentní. Doripenem lze v kombinaci s kolistinem 

použít i na gramnegativní tyčinky produkující širokospektré β-laktamázy [1, 25, 37]. 
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4.6.2 Aminoglykosidy 

Aminoglykosidy jsou bakteriocidní antibiotika se širokým spektrem účinku jak na 

grampozitivní, tak gramnegativní mikroorganismy. Označují se také jako bazická 

deoxystreptaminová antibiotika, jelikož jsou v jejich molekule přítomny aminocukry, 

zejména deoxystreptamin a glukosamin [2]. Způsobují inhibici proteinů a vyvolávají 

poškození cytoplazmatické membrány bakterií. Jejich nevýhodou je výrazný toxický efekt 

na makroorganismus a omezený distribuční prostor. Jsou rozdělovány na klasické 

aminoglykosidy (streptomycin, neomycin, kanamycin) a novější a účinnější 

aminoglykosidy (gentamicin, netilmicin, tobramycin, amikacin a isepamycin) [25]. 

Streptomycin je nejstarší aminoglykosid, který byl poprvé popsán Waksmanem roku 

1943. Je produktem aktinomycety Streptomyces griseus, je účinný proti gramnegativním 

mikroorganismům. Patří k léčivům „první linie“ používaným proti Mycobacterium 

tuberculosis [1, 25, 31]. Jeho nevýhodou je výskyt rezistence již během jediné léčby, proto 

je podmínkou jeho použití kombinace s jiným preparátem [25]. 

Gentamicin je primárně bakteriocidní přirozené antibiotikum s větší antibakteriální 

aktivitou než streptomycin. Byl izolován roku 1964 z bakterie Micromonospora purpurea 

[37]. Nejvýznamnější je jeho účinnost na P. aeruginosa, proto je používán především u 

vážných pseudomonádových infekcí. Další jeho indikací jsou ostatní gramnegativní 

infekce vyvolané citlivými kmeny bakterií, vzláště rodu Proteus. Velmi dobře se osvědčuje 

jeho kombinace s β-laktamovými antibiotiky [1, 25]. 

Neomycin a kanamycin jsou antibiotika velmi podobných vlastností, pro svou 

značnou toxicitu se dnes používají pouze lokálně. Netilmicin je novější semisyntetický 

derivát, jehož bakteriální spektrum je podobné jako u gentamicinu. Jeho vyšší účinnost se 

projevuje u gentamicin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Enterobacter, Klebsiella a hlavně Pseudomonas aeruginosa. Zdaleka nejúčinnějším 

aminoglykosidem je amikacin, polysyntetický derivát kanamycinu, jehož postranní řetězec 

ho činí odolnějším vůči působení inaktivačních enzymů, které způsobují vznik rezistence. 

Jeho velmi silný bakteriocidní účinek na pseudomonády, seracie, enterobaktery a 

acinetobaktery z něj činí lék určený pouze pro nejtěžší infekční stavy [1, 25]. 
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4.6.3 Makrolidy 

Makrolidová antibiotika tvoří poměrně velkou skupinu antibiotik, které ve své 

molekule obsahují polyfunkční makrocyklický laktonový kruh, od něhož byl název 

makrolidy odvozen. Dále obsahují aminosacharid vázaný glykosidickou vazbou a 

vzhledem k přítomnosti dimethylaminoskupiny se vyznačují bazickým charakterem [2, 

31]. Makrolidy se vyznačují relativně úzkým spektrem účinnosti, za to však velmi nízkou 

toxicitou na makroorganismus. Jsou primárně bakteriostatické, blokují proteosyntézu na 

úrovni ribozomů [25, 37].  

Prvním makrolidem zavedeným již v 50. letech 20. století byl erytromycin, 

izolovaný v roce 1952 z bakterie Streptomyces erythreus [1, 31, 37]. V účinnosti se jeho 

spektrum podobá spektru přirozených penicilinů, je velmi důležitým preparátem v léčbě 

stafylokokových infekcí, avšak v souvislosti s jeho běžným používáním byl popisován 

výskyt i velmi rezistentních kmenů [25]. Z gramnegativních bakterií jsou citlivé legionely, 

Branhamella catarrhalis, Bordetella pertussis, Borrelia burgdorferi, Chlamydia 

trachomatis a další. Významná je i citlivost některých mykobakterií a anaerobních bakterií. 

Molekula erytromycinu byla později různě modifikována a byly získány makrolidy 

s lepšími farmakologickými vlastnostmi [1]. 

Roxitromycin je novější semisyntetické antibiotikum s antibakteriálním spektrem 

podobným erytromycinu, minimálními nežádoucími účinky a velmi dobrým průnikem do 

tkání. Azitromycin a klaritromycin mají lepší farmakologické vlastnosti a jsou účinné i na 

Haemophilus influenzae [25, 37]. 

4.6.4 Linkosamidy 

Linkosamidy jsou primárně bakteriostatická antibiotika, jejichž spektrum účinnosti 

zahrnuje grampozitivní bakterie a anaerobní mikroorganismy. Byly izolovány roku 1962 

z aktinomycety Streptomyces lincolnensis [37]. Mezi linkosamidy jsou řazeny dva hlavní 

preparáty – linkomycin a klindamycin.  

Linkomycin ve svém spektru účinnosti velice podobá erytromycinu, ačkoli má zcela 

jinou chemickou strukturu. Rozdílná je účinnost u hemofilů a patogenních neisserií, které 

jsou citlivé k makrotlidům, ale rezistentní k linkomycinu. Klindamycin se od linkomycinu 

liší vyšší antibakteriální účinností a výhodnější farmakokinetikou. Působí dobře na 
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grampozitivní koky a anaeroby a rovněž na některá Protozoa (Toxoplasma gondii, 

Plasmodium sp.) [25, 37].     

4.6.5 Peptidy 

Peptidy jsou antibiotika s bakteriocidním účinkem působící jako kationické 

detergenty, čímž poškozují buněčnou membránu. Jejich spektrum účinku je dáno 

charakterem preparátu, polymyxiny působí na gramnegativní, bacitracin na grampozitivní 

bakterie. Peptidy jsou značně toxické, převládá nefrotoxicita, ototoxicita a neurotoxicita 

(závratě, parestézie, poruchy artikulace). Bacitracin je používán jen lokálně v kombinaci 

s neomycinem (framykoin), případně s polymyxinem B, a jeho účinek je zaměřen 

především na pyogenní streptokoky [25, 37]. 

Polymyxin B a polymyxin E (kolistin) mají prakticky shodné antibakteriální účinky, 

jsou vyhrazeny pro léčbu infekcí způsobených P. aeruginosa, která je k těmto antibiotikům 

přirozeně citlivá. Přirozeně rezistentní jsou bakteriální rody Proteus a Serratia [1]. Kolistin 

je často poslední účinné antibiotikum na multirezistentní gramnegativní tyčinky, např.       

P. aeruginosa a Acinetobacter sp. [37]. Polymyxinu B i kolistinu se s výhodou využívá při 

sestavování selektivních půd pro kultivaci bakterií Neisseria gonorrhoeae a Neisseria 

meningitidis [25]. 

4.6.6 Glykopeptidy 

Glykopeptidy jsou antibiotika s úzkým antimikrobiálním spektrem, která inhibují 

syntézu buněčné stěny grampozitivních mikroorganismů blokádou esenciálního substrátu, 

tedy jiným mechanismem než β-laktamy. Na rozdíl od nich nevykazují zkříženou 

rezistenci. Vankomycin byl izolován roku 1956 z aktinomycety Streptomyces orientalis, 

teikoplanin roku 1978 z aktinomycety Actinoplanes teichomyceticus [37]. Velkou výhodou 

vankomycinu je nízká rezistence stafylokoků (i MRSA) a enterokoků, proto je prakticky 

využíván jen k léčbě vážných stafylokokových a enterokokových infekcí. Působí rovněž na 

multirezistentní kmeny Clostridium difficile a Corynebacterium jeikeium. Teikoplanin se 

od vankomycinu liší výhodnějšími farmakokinetickými vlastnostmi a výrazně nižší 

nefrotoxicitou, má však i nižší anbibakteriální účinek [1, 25, 37]. 
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4.6.7 Tetracykliny 

Tetracykliny tvoří skupinu bakteriostatických antibiotik s hydronaftacenovou 

kostrou. Tato antibiotika obsahují ve své molekule vzájemně spojené 4 šestičlenné kruhy. 

Jako první byl v roce 1948 objeven chlortetracyklin (aureomycin), který je metabolitem 

aktinomycety Streptomyces aureofaciens a ve své molekule obsahuje atom chloru [2, 37]. 

O jeho objev a izolaci se zasloužil americký botanik B. M. Duggar [39]. A. C. Finlay se 

spolupracovníky izoloval ze Streptomyces rimosus oxytetracyklin neboli teramycin [2]. 

Dnes jsou využívány převážně doxycyklin a minocyklin, což jsou preparáty 

několikanásobně účinnější než klasické tetracykliny [25]. 

Tetracykliny jsou širokospektrá antibiotika, která inhibují proteosyntézu reverzibilní 

vazbou na ribozomy, čímž zabraňují růstu buněk [39]. Jsou účinná na mnoho druhů 

grampozitivních i gramnegativních bakterií, působí i na anaeroby. Jejich antimikrobiální 

účinek zahrnuje široké spektrum patogenů komunitních infekcí, zoonóz, speciálně i 

atypické patogeny (mykoplasmata), spirochety (Treponema pallidum, Borrelia sp.), 

chlamydie a některá mykobakteria [37]. Široké použití tetracyklinů po dlouhá léta však 

vedlo ke značnému výskytu rezistence u stafylokoků, hemolytických streptokoků a 

pneumokoků, vysoké hodnoty MIC u těchto mutantů vylučují úspěšnou léčbu [25]. 

4.6.8 Ansamyciny 

Ansamyciny jsou bakteriocidní antibiotika s dosti širokým antibakteriálním spektrem 

a nízkou toxicitou. Svým účinkem inhibují DNA dependentní RNA polymerázu [37]. 

Klinicky je využíván rifampicin, rifamycin, rifabutin a rifaximin. Rifamycin B je 

semisyntetické antibiotikum, které bylo poprvé izolováno v roce 1959 z bakterie 

Amycolatopsis rifamycinica (dříve Streptomyces mediterranei). Později byl rifamycin 

několikrát chemicky modifikován, z čehož vzniklo další ansamycinové antibiotikum – 

rifampicin. Tato antibiotika byla v průběhu 60. let úspěšně používána k léčbě tuberkulózy 

a dalších mykobakteriálních infekcí, což mělo za následek značný výskyt rezistentních 

patogenů [40]. Rifampicin je antibiotikum s neobyčejně nízkými inhibičními hodnotami 

vůči kmenům Staphylococcus aureus, jeho dominantní vlastností je však účinnost na 

Mycobacterium tuberculosis, proto by měl být používán pouze k léčbě tuberkulózy a navíc 

v kombinaci s jinými vhodnými antibiotiky. Rifamycin má obdobné vlastnosti jako 
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rifampicin, používá se k terapii multirezistentních stafylokoků a v kombinaci 

s tuberkulostatiky při zahájení terapie tuberkulózy [25]. 

4.6.9 Amfenikoly 

Amfenikoly jsou bakteriostatická antibiotika s širokým spektrem účinnosti, která 

svým účinkem blokují proteosyntézu na úrovni ribozomů. Při vysokém dávkování může 

být jejich účinek až bakteriocidní. Chloramfenikol patří mezi první objevená antibiotika po 

penicilinu a streptomycinu, byl poprvé izolován v roce 1947 J. Ehrlichem, P. 

Burkholderem a D. Gotliebem. Jedná se o sekundární produkt aktinomycet Streptomyces 

venezuelae a Streptomyces phleochromogenes; chloramfenikol je rovněž první uměle 

syntetizované antibiotikum. Zařazuje se mezi monocyklické deriváty benzenu s alifatickým 

bočním řetězcem. Jeho molekula má poměrně jednoduchou stavbu, obsahuje však 

arylnitroskupinu, která je v přírodě poměrně vzácná [2].  Lépe účinkuje na grampozitivní, 

hůře na gramnegativní mikroorganismy. Působí i na anaeroby, jeho účinek zahrnuje široké 

spektrum patogenů komunitních infekcí. Jelikož je chloramfenikol již řadu let používán 

v omezeném množství, je rezistence na něj poměrně nízká [25, 37]. 

4.6.10 Streptograminy 

Streptograminy jsou antibiotika složená ze dvou komponent – quinupristinu a 

adalfopristinu. Působí synergicky, proto se označují také jako synergistiny. Způsobují 

komplexní inhibici syntézy proteinů na bakteriálních ribozomech a díky synergistickému 

působení vykazují bakteriocidní efekt na řadu grampozitivních mikroorganismů. Spektrum 

účinku synercidu je obdobné erytromycinu, vyznačuje se velmi dobrým účinkem na 

meticilin rezistentní stafylokoky a na vankomycin rezistentní Enterococcus faecium [25]. 

4.6.11 Antibakteriální chemoterapeutika 

Jako chemoterapeutika jsou označovány sloučeniny syntetizované umělou cestou a 

vykazující výrazný antimikrobiální účinek. Jedná se zpravidla o strukturální analogy 

určitých sloučenin, které jsou naprosto nezbytné pro příznivý růst mikroorganismů [2]. 

Mezi antibakteriální chemoterapeutika patří: sulfonamidy, pyrimidiny, nitroimidazoly, 

nitrofurany a chinolony [25]. 
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 Sulfonamidy jsou amidy sulfonových kyselin obecného vzorce RSO2NH2. Mají 

obdobnou stavbu jako kyselina p-aminobenzoová, která je součástí enzymu katalyzujícího 

jistou reakci vedoucí k syntéze kyseliny tetrahydrolistové. Přítomnost sulfonamidů 

potlačuje syntézu této kyseliny, a tím i nukleových kyselin. Předchůdce sulfonamidů, 

antimetabolit prontosil, poprvé syntetizoval v roce 1935 Gerhard Domagk [37]. Účinek 

sulfonamidů je bakteriostatický až bakteriocidní, jejich spektrum účinnosti zahrnuje 

z grampozitivních mikroorganismů streptokoky, stafylokoky, klostridie a nokardie, 

z gramnegativních mikroorganismů Escherichia coli a Klebsiella pneumonie, nelze 

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

sulfamethoxazol v kombinaci s trimethoprimem jako co-trimoxazol, který působí i na 

enterobaktery, Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis, Yersinia enterocolitica, 

Listeria monocytogenes, anaeroby a další.  Výhodou co-trimoxazolu je synergický účinek a 

nízká pravděpodobnost vzniku rezistence. Značná část nově vyvíjených sulfonamidových 

derivátů vykazuje i významnou protinádorovou a protivirovou aktivitu [1, 41]. 

Chinolony zahrnují velkou skupinu chemoterapeutik s převážně baktericidním 

účinkem, působí na metabolismus DNA bakteriální buňky [37]. Původní chinolony, 

kyselina oxolinová a nalidixová, měly poměrně úzké spektrum účinku, sloužily pouze 

k terapiím močových infekcí způsobených enterobakteriemi. V současné době se tyto 

preparáty nepoužívají, protože byly nahrazeny účinnějšími, a to fluorovanými chinolony. 

Fluorochinolonů bylo vyvinuto více než dvě desítky, ale pouze některé jsou používány – 

norfloxacin, ofloxacin, perloxacin, ciprofloxacin a lomefloxacin. Tato chemoterapeutika 

mají široké antimikrobiální spektrum, výhodnou farmakokinetiku a dobrý účinek i na 

intracelulárně uložené mikroorganismy. Jejich mechanismus účinku spočívá v inhibici 

bakteriálního enzymu DNA-topoizomerázy. Účinkují na enterobakterie, P. aeruginosa, 

hemofily, gramnegativní koky, Branhamella catarrhalis, stafylokoky, chlamydie i 

mykoplasmata. Preskripci fluorochinolonů je v současné době nutno omezovat, hrozí totiž 

snadný rozvoj rezistence, která se již začíná projevovat [1, 25, 37].  

5 Antimikrobiální rezistence 

Podle Světové zdravotnické organizace je antimikrobiální rezistence schopnost 

mikroorganismu odolávat působení antimikrobiální látky. Stupeň a rozsah antimikrobiální 
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rezistence je určen chemickou strukturou preparátu, skladbou mikrobiální buňky a její 

schopnosti produkovat enzymy zodpovědné za destrukci antimikrobiálního preparátu. 

Přetrvávání a šíření rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám představuje již 

řadu let značné veřejné zdravotní riziko. V současnosti se uvažuje o tom, že kontaminace 

prostředí těžkými kovy přímo souvisí se šířením rezistence vůči antibiotikům. Rezistenci 

na antibiotika zprostředkovávají pohyblivé genetické prvky – plazmidy, integrony, 

transpozony, bakteriofágové a další genetické elementy. Tento přenos rezistence je 

prováděn pomocí postupů transdukce (pomocí bakteriofágů), konjugace (prostřednictvím 

plazmidů a transpozonů) a transformace (začlenění plazmidu do chromozomální DNA 

bakterie). Tento přenos genů zodpovědných za rezistenci k antimikrobiálním látkám je 

mezi mikroorganismy stejného rodu zcela běžný, byl však již pozorován i u tak evolučně 

vzdálených organismů, jakými jsou grampozitivní a gramnegativní bakterie [42, 43]. 

Tabulka 3: Pohyblivé genetické elementy [43] 

Genetický element hlavní charakteristika podmiňující faktor 

Plazmid 
schopen mobilizace a 
konjugace, variabilní 
velikost (1 – > 100 kb) 

R faktor: multirezistence 

Vložená sekvence 
malá (< 2,5 kb), obsahuje 
terminální inverzní 
opakování 

IS1, IS2, IS3 atd. 

Kompozitní transpozon 

ohraničený invertovanými 
sekvencemi nebo/a 
obrácenými repeticemi, 
určuje transposázu 

Tn5: Kan, Bleo a Str 

Komplexní transpozon 

velký (> 5 kb), ohraničený 
krátkými terminálními 
invertovanými repeticemi, 
určuje transposázu a 
rekombinázu 

Tn1 a Tn3: β-laktamázy 

Tn7: Tmp, Str, Spc 

Tn1546: glykopeptidy 

 

Konjugativní transpozon podporuje vlastní přenos 

Tn916: Tet a Mino 

Tn1545: Tet, Mino, Ery a 
Kan 

Bakteriofág 
bakteriální virus, který je 
schopen začlenění do 

Mu 
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Genetický element hlavní charakteristika podmiňující faktor 
chromozomální DNA 

Další pohyblivé elementy 
jiné než kompozitní, 
komplexní a konjugativní 
transpozony 

Tn4: Amp, Str, Sul a Hg 

Tn1691: Gen, Str, Sul, Cm a 
Hg 

Integron 
umožňuje získávání a šíření 
genových kazet 

Třída 1: MDR efluxní 
pumpa 

Třída 2: Tmp, Strp, Str a 
Spc 

Třída 3: karbapenemy 

Třída 4: Vibrio spp. super-
integron 

Vysvětlení: Amp (ampicilin), Bleo (bleomycin), Cm (chloramfenikol), Ery (erytromycin), Fus (kyselina 

fusidová), Gen (gentamicin), Hg (rtuť), Kan (kanamycin), Mino (minocyklin), Spc (spektinomycin), Strp 

(streptotricin), Sul (sulfonamidy), Tet (tetracyklin), Tmp (tripetoprim), Van (vankomycin). 

5.1 Typy rezistence 

Existují dva typy rezistence na antimikrobiální látky; primární (přirozená) a 

sekundární (získaná). Primární rezistence je přirozená odolnost mikrobiálních druhů, které 

jsou mimo spektrum působnosti dané antimikrobiální látky. Antibiotikum, které by 

pokrývalo celou škálu patogenních mikroorganismů, neexistuje. Přirozená rezistence 

vyplývá z uspořádání a funkce bakteriální buňky; přirozeně rezistentní buňka neobsahuje 

cílovou strukturu, na niž antibiotikum působí, či nemá transportní systém, který by 

antibiotikum do buňky dopravil. Typickým příkladem primární rezistence jsou vlastní 

producenti antimikrobiálních látek, na které díky využití autoimunitních mechanismů 

antibiotikum nepůsobí [19, 28, 44]. 

Přirozená vícenásobná rezistence k antibiotikům se může vyskytovat u bakterií 

žijících v přírodním prostředí, např. ve vodě nebo v půdě. Tyto mikroorganismy nejsou 

obvykle příliš virulentní, ale jejich rezistence jim umožňuje vyvolat infekce 

v nemocničním prostředí; typickým příkladem půdní bakterie, která je v nemocničním 

prostředí díky vysokému stupni přirozené rezistence patogenní, je Pseudomonas 

aeruginosa [2]. 
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Sekundární rezistence je výsledek procesu, během kterého dochází v původně citlivé 

bakteriální populaci ke spontánním změnám v genomu, což má za následek neúčinnost 

vybraného antibiotika na danou bakteriální populaci. Tento typ rezistence může vznikat 

fenotypickou adaptací nebo genetickými změnami. Fenotypickou adaptaci lze chápat jako 

adaptaci bakterií na změněné metabolické pochody bakteriální buňky, které jsou však jen 

částečné a přechodné, tudíž je tento typ rezistence v praxi málo významný. Mnohem 

závažnější problém představuje rezistence mající genetickou podstatu. Tato podstata je 

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) [1, 2, 19, 25, 44].  

Extrachromozomální rezistence (přenosná) je uskutečňována pomocí pohyblivých 

genetických elementů, např. R-plazmidů nebo transpozonů. Plazmidově determinovaná 

rezistence se realizuje např. pomocí enzymu, které příslušné antibiotikum rozloží (např. β-

laktamáza hydrolyzuje penicilin) nebo se přenosem určitého plazmidu může chemicky 

modifikovat (např. acetylace chloramfenikolu nebo fosforylace aminoglykosidů). Další 

možností je syntéza enzymu, který modifikuje cílové místo účinku antibiotika, a tím se toto 

místo stává k působení aplikovaného antibiotika necitlivé (např. enzym methyláza 

methyluje adeniny v ribozomální RNA). Plazmidy rovněž přenášejí geny pro produkci 

membránových transportních proteinů (tzv. efluxních pump), které antibiotikum exportují 

z buňky do extracelulárního prostředí. V neposlední řadě je přenosná rezistence 

uskutečňována pomocí enzymu, který funkčně nahrazuje enzym blokovaný antibiotikem 

(např. sulfonamidy blokovanou dihydropteorátsyntázu) [1, 2, 19, 25, 45]. 

Transpozony se mohou rovněž podílet na přenosu sekundární rezistence; jsou 

schopny integrace jak do chromozomu buňky, tak do plazmidů [1, 2, 19]. 

 Mechanismy vzniku bakteriální rezistence tedy jsou: změna v místě působení 

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

působí, bakteriální eflux a produkce inaktivačních enzymů [25, 45]. 

Tyto strukturální a funkční vlastnosti rezistence mikroorganismu vůči antibiotikům 

jsou shodné s těmi, které se uplatňují vůči těžkým kovům.  Prokazatelně tedy existují 

vztahy mezi mechanismy rezistence vůči těžkým kovům a specifickými mechanismy 
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rezistence vůči antibiotikům, tyto vztahy tvoří základ společného selektivního působení 

jednotlivých mechanismů rezistence [46]. 

5.2 Bakteriální eflux 

Bakteriální eflux je jedním z nejčastějších mechanismů vzniku rezistence. Je 

zprostředkováván pomocí efluxních pump, což jsou aktivní transportéry tvořené proteiny. 

Tento univerzální a nespecifický proces vylučování antimikrobiálních látek je způsoben 

konkrétními proteiny rezistentních bakteriálních kmenů. Grampozitivní i gramnegativní 

bakterie využívají těchto proteinů k vyloučení antibiotika z vnitřního prostředí buňky do 

extracelulárního média proti koncentračnímu gradientu. Bílkoviny bakteriálního efluxu a 

možnosti jejich inhibice jsou v současnosti předmětem intenzivního vědeckého zájmu [47, 

48]. 

 

Obrázek 4: Vylučování ATB z buňky pomocí efluxní pumpy[111] 

Bakteriální eflux jako mechanismus antibiotické rezistence byl poprvé popsán během 

výzkumu rezistence na tetracykliny [49]. Většinu efluxních proteinů je možno rozdělit do 

pěti různých skupin: divize rezistenční modulace buňky (RND), hlavní moderátor (MF), 

stafylokoková multirezistence (SMR), kazeta vázající ATP (ABC) a skupina vytlačování 

lékových a toxických sloučenin (MATE) [50]. K aktivnímu vylučování antimikrobiálních 

látek získávají efluxní pumpy energii hydrolýzou ATP nebo využitím protonového 

gradientu v cytoplazmatické membráně; v tomto případě je pak antimikrobiální látka 
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vylučována sekundárním aktivním transportem, při kterém je molekula látky nahrazena 

protonem či sodnými kationty [50, 51].  

 

Obrázek 5: Struktura RND efluxní pumpy [52] 

  

Transportní proteiny mohou být dvojího typu. Transportéry makrolidů a tetracyklinů 

jsou tvořeny jednoduchým efluxním systémem s úzkým substrátovým profilem 

specializujícím se na několik druhů antibiotik, které jsou součástí stejné antibiotické třídy 

[53]. Druhým typem jsou transportní proteiny patřící do skupiny RND (viz obrázek 4). 

Tyto efluxní systémy potřebují k vytlačení antimikrobiální látky další dva přídatné 

proteiny, zato jsou však schopny vázat více strukturně nepříbuzných sloučenin, čímž se 

podílejí na šíření multirezistence. Tyto efluxní pumpy skupiny RND jsou charakteristické 

pro gramnegativní bakterie, vyznačují se širokou substrátovou specifitou a jsou schopny 

identifikovat a vyloučit celou řadu antimikrobiálních látek, jakými jsou antibiotika, 

detergenty, barviva, biocidní látky a těžké kovy [51]. 

Exprese tetracyklinových efluxních proteinů je řízena transkripčním represorem 

(např. represor TetR). Vylučované antibiotikum inaktivuje represor, čímž umožní expresi 

efluxního systému [54]. ABC efluxní proteiny jsou zodpovědné za rezistenci stafylokoků a 

streptokoků na makrolidy a streptogramin B [50]. 
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5.3 Zkřížená rezistence 

Zkřížená rezistence popisuje mechanismy, které poskytují toleranci k více než jedné 

antimikrobiální látce, jakými jsou antibiotika a těžké kovy. Výsledkem rezistence je vznik 

a vývoj rezistence na jednu antimikrobiální látku, která je doprovázena vývojem rezistence 

na látku jinou. Příkladem jsou různé typy tzv. multiefluxních pump, které 

zprostředkovávají sníženou citlivost vůči antibiotikům i těžkým kovům mechanismem 

rychlého vytlačení toxinů z buňky. Zkřížená rezistence se může projevit prostřednictvím 

efluxu strukturně odlišných sloučenin využívajících stejný mechanismus [46, 55].  

Příkladem již prokázaného mechanismu je rezistence, která byla popsána na 

bakteriích druhu Listeria monocytogenes [56]. Tato rezistence je zprostředkovávána dvěma 

druhy efluxních pump; MdrL je zodpovědna za rezistenci vůči makrolidům, cefotaxinům a 

těžkým kovům; Lde souvisí s rezistencí vůči fluorochinolonům. MdrL vylučuje rovněž 

sloučeninu ethidium bromid, která je využívána k detekci DNA při agarózové 

elektroforéze, a benzalkonium chlorid, který je využíván jako kationtový tenzid a biocid 

[56]. 

Nedávná charakterizace multiefluxní pumpy MexGHI–OpmD prokázala zvýšenou 

odolnost Pseudomonas aeruginosa vůči vanadu a zároveň vůči β-laktamovému antibiotiku 

ticarcilinu a inhibitoru β-laktamáz kyselině klavulanové. Bakteriální kmeny Escherichia 

hermannii a Enterobacter cloacae, které byly izolovány z půd kontaminovaných ropným 

znečištěním a kultivovány v přítomnosti vanadičnanů, vykazovaly vyšší stupeň rezistence 

vůči antibiotikům ve srovnání s kontrolními kmeny [46]. 

6 Metody testování citlivosti mikroorganismů k 

antibiotikům 

Laboratorně se k vyšetření citlivosti mikroorganismu vůči danému antibiotiku 

využívá disková difúzní metoda, diluční metoda bujonová nebo agarová a E-test. Je 

sledováno do jaké míry a jestli vůbec je daný mikroorganismus na antibiotikum citlivý. 

Podle toho jsou voleny metody kvalitativní nebo kvantitativní; kvantitativně je citlivost 

vyjádřena přímo, a to minimální inhibiční koncentrací (MIC), nebo nepřímo průměrem 

inhibiční zóny kolem disku. Aby byly výsledky testů porovnatelné, byly jednotlivé metody 
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standardizovány Evropskou komisí pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST) a 

Institutem klinických a laboratorních standardů (CLSI) [1, 19, 57]. 

6.1 Disková difúzní metoda 

Diskový test je hojně používaná 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 [1, 

58, 59]. 

 Inokulum se připraví naočkováním do tekuté živné půdy. 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 108 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 

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, dodeka disky 

či dokonce isoca 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 [1, 58, 59]. 
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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 [1, 58, 59]. 

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 [1, 25, 58]. 

6.2 Diluční metoda 

Dilučními metodami je zjišťována minimální inhibiční koncentrace antibiotika 

(MIC), která udává přímou míru citlivosti mikroorganismu, jedná se tedy o metodu 

kvalitativní. Diluční testy mohou být prováděny buď v bujonu, nebo na agarových 

plotnách [1]. 

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. Mikrotitrační destičky obsahují dvanáct sloupců a 

osm řad jamek, které jsou naplněny médiem obsahujícím rovnoměrně klesající koncentrace 

antibiotika. Pro testování jednoho druhu antibiotika se obvykle používá osm koncentrací, 

kterých je dosaženo dvojnásobným ředěním základního antibiotického roztoku. 
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Koncentrace antibiotika jsou vybírány tak, aby kolem čtvrté jamky byla hraniční 

koncentrace pro citlivost. Na jedné mikrotitrační destičce lze otestovat jeden bakteriální 

kmen současně k osmi různým antibiotikům. Z vyšetřovaného bakteriálního kmene se 

předepsaným způsobem připraví inokulum podle zákalového standardu (McFarland 0,5 

standard), následně se do každé z jamek silnými zbroušenými jehlami naočkuje 0,01 ml 

inokula. Po inkubaci je odečítán růst bakterií proti kontrole, nejčastěji pomocí fotometru. 

Minimální inhibiční koncentrace je v první nezakalené jamce a je udávána v µg/ml, 

respektive v mg/l. Výsledky jsou interpretovány podle tabulek pro dané antibiotikum a 

mikroorganismus [1, 21, 25]. Nevýhodou této metody je nesnadné vyhodnocení možné 

bakteriální kontaminace, výsledek může rovněž ovlivnit řada faktorů; především pH 

média, podmínky a délka inkubace inokula, koncentrace antibiotik a způsob odečítání 

výsledků [59].  

 

Obrázek 6: Provedení dilučního testu v bujonu [60] 

Princip dilučního testu v agaru je shodný s dilučním testem v bujonu. Petriho misky 

se vylévají standardním objemem kultivační půdy s různými koncentracemi antibiotika, 

následně se na plotny očkuje standardní inokulum vyšetřovaných bakteriálních kmenů. Na 

jednu plotnu je možno naočkovat 30 – 40 bakteriálních kmenů najedou. Po inkubaci je 

odečítán růst ve formě uzavřené kolonie. Plotna, na níž není růst pozorován, obsahuje 

minimální koncentraci antibiotika. Výhodou oproti dilučnímu testu v bujonu je přesnější 

odhad možné mikrobiální kontaminace, nevýhodou je časová náročnost [1, 25].  
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6.3 E-test 

E-test (Epsilometer test) je dobře zavedenou metodou pro kvantitativní stanovení 

antimikrobiální rezistence v mikrobiologických laboratořích po celém světě. Kombinuje 

principy diskové difúzní metody a dilučního stanovení, je vhodný pro vyšetření minimální 

inhibiční koncentrace u řady mikroorganismů, včetně bakterií náročných na kultivaci, hub 

a mykobakterií [61].  

E-test je kalibrovaný 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. Postup přípravy 

inokula a jeho očkování na povrch agaru je shodný s postupem při provedení diskové 

difúzní metody. Po inkubaci je difuzí antibiotika vytvořen kontinuální gradient 

inhibovaného růstu mikroorganismů podél proužku a kolmo směrem od něj, MIC je 

odečtena v místě, kde elipsa přetíná proužek E-testu [1, 25, 62]. 

 

Obrázek 7: E-test [61] 

6.4 Limity kvalitativní kontroly 

CLSI za účelem přesnějšího testování citlivosti mikroorganismů stanovila referenční 

mikrobiální kmeny pro limity kvalitativní kontroly (tzv. QC strains); tímto definovala 

předpokládané minimální inhibiční koncentrace antimikrobiálních látek (průměry 

inhibičních zón) pro každý nově testovaný mikrobiální kmen. Laboratořím tyto limity 

slouží ke kontrole vyhodnocení testu citlivosti daného mikrobiálního kmene na 

antibiotikum a rovněž k průběžnému monitoringu (výskyt rezistentních kmenů apod.) [63]. 
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Tabulka 4: Mikroorganismy určující limity kvalitativní kontroly [63] 

Mikrobiální kmen (číslo ATCC) Účel a komentář 

Escherichia coli (25922) Diluční a diskový test 

Escherichia coli (35218) Kombinace beta-laktamáz/inhibitorů 

Klebsiella pneumoniae (700603) ESBL screening test 

Pseudomonas aeruginosa (27853) Ps. aeruginosa vs. aminoglykosidy 

Enterococcus faecalis (29212) Diluční test (vankomycin-S) 

Enterococcus faecalis (51299) Kontrolní kmen rezistentní vůči aminoglykosidům 

Staphylococcus aureus (29213) Diluční test (producent slabých beta-laktamáz) 

Staphylococcus aureus (25923) Diskový test (negativní beta-laktamázy) 

Staphylococcus aureus (43300) Diluční test na oxacilin (kmen MRSA) 

Streptococcus pneumoniae (49619) Diluční a diskové testy na všechny streptokoky 

Neisseria gonorrhoeae (49226) Diluční a diskový test na gonokoky 

Haemophilus influenzae (49247) Diluční a diskový test (negativní beta-laktamázy) 

Haemophilus influenzae (49766) Kmen citlivý na ampicillin 

Haemophilus influenzae (10211) Testování kvality HTM bujónu nebo agaru 

Haemophilus sommus (70025) Pro náročné zvířecí patogeny 

Actinobacillus pleuropneumoniae (27090) Pro náročné zvířecí patogeny 

Bacteroides fragilis (25285) Diluční testy anaerobů 

Bacteroides thetaiotaomicron (29741) Diluční testy anaerobů 

Eubacterium lentum (43055) Diluční testy anaerobů 

Candida parapsilosis (29019) Diluční testy kvasinek 

Candida krusei (6258) Diluční testy kvasinek 

Aspergillus flavus (204304) Diluční testy vláknitých hub 

Aspergillus funigatus (204305) Diluční testy vláknitých hub 
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Tabulka 5: Charakteristické znaky referenčních bakteriálních kmenů objevující se po 18 – 24 
hodinové inkubaci při teplotě 35 – 37 °C [57] 

Typový organismus Inokulum (CFU) Růst Obnova 

Escherichia coli 
ATCC 

25922 

50-100 výborný >=70% 

Haemophilus 
influenzae 

ATCC 49247 

50-100 dobrý až výborný 

(na MH čokoládovém 
agaru) 

>=70% 

Neisseria 
gonorrhoeae 

ATCC 49226 

50-100 výborný >=70% 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 25923 

50-100 výborný >=70% 

Staphylococcus 
aureus 

ATCC 25923 

50-100 výborný >=70% 

Enterococcus faecalis 

ATCC 29212 

50-100 výborný >=70% 

Streptococcus 
pneumoniae 

ATCC 6305 

50-100 výborný (na MH agaru 
s přídavkem beraní 

krve) 

>=70% 

 

7 Experimentální část práce 

Experimentální část práce je věnována posouzení antimikrobiální citlivosti nových 

perspektivních bakteriálních kmenů. 

7.1 Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

Sterilní laboratorní spotřební materiál: 

• bakteriologické zkumavky s kulatým dnem 

• hliníkové uzávěry ke zkumavkám 

• špičky 

• pipety 
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• erlenmeyerovy baňky 

• kádinky 

• petriho misky 

• odměrné válce 

• lžičky 

• bakteriologické kličky 

• jednorázové pipety 

Sterilní antibiotické disky 

K testování antimikrobiální citlivosti nově izolovaných bakteriálních kmenů byly 

použity sterilní antibiotické disky výrobce HiMedia®, Mumbai, Indie: 

• antibiotické disky SD002 (Ampicillin), SD003 (Bacitracin), SD012 

(Doxycyclin Hydrochloride), SD013 (Erythromycin), SD016 (Gentamicin), 

SD017 (Kanamycin), SD028 (Penicillin-G), SD031 (Streptomycin), SD037 

(Tetracycline) 

• dodeca disky DE020 (Dodeca Pseudo-I) 

• dodeca disky DE051 (Dodeca Pseudomonas-I)  

• dodeca disky DE052 (Dodeca Pseudomonas-II)  

• isoca disky IC005 (Isoca Pseudo-1) 

Další laboratorní materiál: 

• stojan na zkumavky 

• kahan 

• pipetovací nádstavce 

Laboratorní vybavení 

Při experimentech bylo využito přístrojové vybavení mikrobiologické laboratoře 

JA122 na Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Seznam přístrojů a 

jejich výrobců je uveden v následujícím přehledu. 
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Tabulka 6: Laboratorní vybavení 

Název Typ Výrobce Charakteristika 

Parní sterilizátor Sterilab® 
BMT Medical Technology 

s.r.o. 
25 l 

Laboratorní inkubátor 
Incucell® 

LSIS-B2V/ICV 111 
BMT Medical Technology 

s.r.o. 
 

Horkovzdušný 
sterilizátor 

Stericell® 
SCK-B2V/SC55 

BMT Medical Technology 
s.r.o. 

250°C 
 

Elektronické váhy MXX-123 Denver Instrument d = 0,001 g 

Elektronické 
analytické váhy 

SI-234A Denver Instrument d = 0,0001 g 

Zařízení na úpravu 
vody pro tech. a lab. 

účely 
AQUAL® 29 Aqual – Miroslav Šustr  

Zařízení na úpravu 
vody pro tech. a lab. 

účely 
AQUAL® Upltrapur Aqual – Miroslav Šustr  

Chladnička SNAIGÉ soft line   

Dávkovací pipeta Multipette® plus Eppendorf  

Vodní lázeň GFL® GFL MBH, Německo  

Biohazard box 
Lab box – Herasafe 

KS-9 
Thermo Scientific, USA  

 

7.2 Kultivační média 

Standardním médiem pro diskový difúzní test byl Mueller-Hinton agar, který je dle 

doporučení CLSI používán pro stanovení citlivosti rychle rostoucích aerobních 

mikroorganismů. Ke kultivaci bakteriálních kmenů byl použit trypton-sójový bujón. 
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K provedení experimentu byla použita kultivační média výrobce HiMedia®, Mumbai, 

Indie. 

7.2.1 Mueller-Hinton agar 

Mueller-Hinton agar byl původně vyvinut jako jednoduché a transparentní tuhé 

agarové médium pro kultivaci patogenních gonokoků a meningokoků, později se začal 

používat pro stanovení citlivosti také jiných mikroorganismů na sulfonamidy. Dnes je 

Mueller-Hinton agar dle doporučení CLSI a WHO používán jako standardní testovací 

médium pro stanovení mikrobiální citlivosti na antibiotika [64, 65]. 

Mueller-Hinton agar byl vybrán CLSI pro testování citlivosti na antimikrobiální 

látky z několika důvodů: jednak vykazuje při těchto testováních dobrou reprodukovatelnost 

výsledků díky zajištění standardní difúzní schopnosti antibiotika, dále obsahuje nízké 

koncentrace inhibitorů sulfonamidů, trimethoprimu a tetracyklinů, čímž podporuje růst 

většiny nenáročných patogenních bakteriálních kmenů [66]. 

Tabulka 7: Standardní složení Mueller-Hinton agaru v 1 l destilované vody [58] 

Hovězí masová infuse 300,0 g 

Kyselý hydrolyzát kaseinu 17,5 g 

Škrob 1,5 g 

Agar 17,0 g 

 

Hovězí infuse a kyselý hydrolyzát kaseinu poskytují dusíkaté sloučeniny, uhlík, síru 

a další důležité živiny pro růst bakterií. Škrob působí jako ochranný koloid proti toxickým 

látkám přítomným v médiu, dextróza vznikající hydrolýzou škrobu je zdrojem energie. 

Složení Mueller-Hinton agaru je standardizováno na obsah thyminu a tymidinu, což 

poskytuje objektivní výsledky testování citlivosti Enterococcus faecalis na 

sulfamethoxazoletrimethoprim. Standardní obsah vápenatých a hořečnatých iontů zaručuje 

správné hodnoty minimálních inhibičních koncentrací při testování Pseudomonas 

aeruginosa na aminoglykosidy [65]. 

Pro testování citlivosti nutričně náročných bakterií (např. Streptococcus pneumoniae 

a Haemophilus influenzae) je doporučováno použít Mueller-Hinton agar s přídavkem 5% 
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sterilní defibrinované beraní krve nebo s přídavkem hemoglobinu. Konečné pH agaru se 

pohybuje v rozmezí 7,3 ± 0,2 při 25 °C [65]. 

7.2.2 Trypton-soja bujón (Soyabean Casein Digest Medium)  

Tabulka 8: Složení trypton-soja bujónu 

Enzymatický hydrolyzát kaseinu 17 g/l 

Sojový pepton 3 g/l 

Chlorid sodný 5 g/l 

Hydrogenfosforečnan (di)draselný 2,5 g/l 

Dextrosa 2,5 g/l 

7.3 Charakteristika bakteriálních kmenů 

7.3.1 Pseudomonas fluorescens 

Pseudomonas fluorescens je fluorescentní gramnegativní bakterie, která je značně 

rozšířena zejména ve vodě a půdě, ale běžně se vyskytuje rovněž ve zkažené potravě 

(vejce, mléko, ryby) a často je izolována z klinických vzorků. Tyto bakterie jsou intenzivně 

studovány ve spojitosti s jejich schopnostmi bioremediace, schopností interakce 

s rostlinami a jejich využitím jako biopesticidů. [67] 

Pseudomonas fluorescens tvoří rovně nebo nepatrně zakřivené tyčinky, 0,5 – 1,0 µm 

široké a 1,5 – 5,0 µm dlouhé, s několika bičíky, vzácně se vyskytují i nepohyblivé druhy 

bez bičíků. Jedná se o gramnegativní aerobní bakterie s chemoorganotrofním způsobem 

výživy a respiratorním metabolismem. Jejich optimální kultivační teplota je 25 – 30 °C  

[67]. Hlavním diagnostickým znakem Pseudomonas fluorescens je produkce barviva 

pyoverdinu. Jedná se o žlutozelené fluorescenční barvivo, které obsahuje velmi stabilní 

Fe3+ kationty. Jeho biosyntéza je u P. fluorescens podmíněna nedostatkem železa, není 

přímo ovlivněna povahou zdroje organického uhlíku. Dále je ovlivněna i výskytem Mg2+ 

kationtů, stupněm aerace média a hodnotou pH. P. fluorescens produkuje pouze jeden druh 

molekul fluorescenčního pigmentu, jeho labilita za mírně alkalických podmínek však vede 

ke vzniku několika pigmentovaných rozkladných produktů. [68] 



Bc. Markéta Harwotová – Stanovení citlivosti biotechnologicky perspektivních 
bakteriálních kmenů k antimikrobiálním látkám 

53 
 
2014 

 

Obrázek 8: Morfologie bakterie Pseudomonas fluorescens [109] 

Pseudomonas flourescens je bakterie hojně se vyskytující v životním prostředí. 

V laboratorním prostředí nejlépe roste v médiu bohatém na nejrůznější zdroje organického 

uhlíku za aerobních podmínek; některé kmeny denitrifikačních biotypů tohoto druhu však 

mohou existovat i za anaerobních podmínek v médiu bohatém na dusík. Běžně lze P. 

fluorescens nalézt na kazících se potravinách, zejména vejcích, rybách, mase a v mléce. 

Pseudomonas fluorescens lze rozdělit do několika biovarů a biotypů. Biovar I 

(biotyp A) zahrnuje typické P. fluorescens, tomuto biotypu náleží typový kmen ATCC 

13525. Z nakažených rostlin (salátu) byl identifikován Pseudomonas marginalis, který je 

řazen k biovaru II (biotyp B). P. marginalis byla v roce 1978 rozdělena do tří patovarů: P. 

marginalis pv. marginalis (s typovým kmenem ATCC 10844), P. marginalis pv. alfalfa (s 

typovým kmenem PDDCC 5708) a P. marginalis pv. pastinacae (s typovým kmenem 

ATCC 13889). Kromě P. marginalis náleží k biovaru II i některé druhy saprofytických 

pseudomonád. Biovar III (biotyp C) obsahuje nejméně dvě skupiny pseudomonád, které se 

od sebe odlišují schopností využití dikarboxylových kyselin. Biovar IV (Biotyp F) 

zahrnuje typový kmen Pseudomonas lemonnieri a je zde řazeno několik dnes známých 

druhů pseudomonád. Biovar V (biotyp F) je velmi rozličný, obsahuje kmeny 

pseudomonád, které díky svým vlastnostem nemohou být zařazeny k jinému biovaru. 

Kmeny řadící se k tomuto biovaru jsou velmi heterogenní ve svých nutričních nárocích a 

velmi často jsou izolovány z půd. K tomuto biotypu byly přiděleny kmeny P. 

schuylkilliensis a P. geniculata [67]. 
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Fluorescentní pseudomonády jsou známy svým antagonistickým účinkem proti 

houbovým patogenům rostlinných kořenů [110]. Byl prokázán účinek tří kmenů druhu P. 

fluorescens proti kořenovým patogenním houbám, Pythium ultimum and Rhizoctonia 

solani, a to jak in vitro, tak i in planta během experimentů na sazenicích cukrové řepy. 

Následné testy naznačovaly, že antagonistická aktivita vysoce aktivního izolátu P. 

fluorescens kmene DR54 byla alespoň částečně způsobena produkcí neznámého 

antibiotika [69]. Toto antibiotikum produkované kmenem DR54 druhu P. fluorescens bylo 

nakonec označeno jako viscosinamid. Studie prokázaly, že antibiotikum má za následek 

zvýšené větvení a otok hyf a snižuje intracelulární aktivitu buněk. V současné době je 

známo několik druhů antibiotik produkovaných pseudomonádami s účinkem proti 

patogenním kořenovým houbám, obecně je lze rozdělit do několika skupin: fenazinová 

antibiotika, pyo sloučeniny, pyrrolová antibiotika, a další sloučeniny, např. fluoroglucinol. 

Jsou známa i antibiotika s povrchově aktivními vlastnostmi. Produkce antibiotik u 

Pseudomonas spp. je ovlivněna mnoha parametry, jakými jsou pH, teplota, koncentrace 

kyslíku, charakter plochy výskytu, složení substrátu a jeho koncentrace, koncentrace 

stopových prvků a prekurzory antibiotika [70]. 

Dalším kmenem P. fluorescens se značnou antagonistickou aktivitou proti 

kořenovým patogenům rostlin je kmen CV 6. Tato bakterie prokázala antibiotický účinek 

proti Phytophthora drechsleri, původci kořenové hniloby okurek. Kromě toho vykazuje 

účinek i proti dalším 10 rostlinným kořenovým patogenům, a to díky schopnosti 

produkovat siderofory a kyselinu indol-3-octovou. P. fluorescens CV 6 prokázal pozitivní 

reakci na HCN, katalázu, proteázu a fosfatázu a negativní reakci na pektinázu, lipázu a 

celulázu [71]. 

P. fluorescens je jednou z bakterií, které se vyskytují v kazících se potravinách. 

V mlékárenském průmyslu je jednou z nejčastěji izolovaných psychrotrofních bakterií a 

tvoří významnou součást mikroflóry znehodnoceného syrového i pasterizovaného mléka. 

Toto znehodnocení je většinou způsobeno schopností P. fluorescens  produkovat teplotně 

stabilní extracelulární lipázy, proteázy a lecitinázy. Tato bakterie je také jednou ze tří 

nejčastěji izolovaných mikroorganismů z čerstvé drůbeže; zprávy o kazivosti drůbeže 

způsobené P. fluorescens se datují už k roku 1930. Nedávné studie prokázaly, že některé 

kmeny P. fluorescens mohou zvýšit kolonizaci inertních povrchů bakterií Listeria 

monocytogenes a chránit tak tuto patogenní bakterii před působením dezinfekčních 
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prostředků. P. fluorescens se může vyskytovat i v chlazených potravinách, nejčastěji 

v chlazených masných výrobcích. Kontaminace masa touto bakterií vede ke změnám 

vzhledu a zápachu masa během dlouhodobého skladování. P. fluorescens byl také uznán 

jako modelový organismus pro studium biofilmů, jelikož snadno tvoří biofilm v prostředí 

různých laboratorních simulátorů [72].  

7.3.2 Pseudomonas baetica 

Pseudomonas baetica byla poprvé izolována v březnu roku 2006 ve španělském 

městě Huelva. Tento patogenní bakteriální kmen tehdy způsoboval onemocnění dospělých 

jedinců platýzů druhu Dicologlossa cuneata. Tehdy neznámý gramnegativní bakteriální 

kmen byl izolován z jater nakažené rybí populace a následně byl podroben genotypovým a 

fenotypových charakteristikám a taxonomicky zařazen [73]. 

Na základě analýzy sekvence genů pro 16S rRNA byly izoláty kmene zařazeny do 

bakteriálního rodu Pseudomonas, skupiny druhů příbuzných Pseudomonas fluorescens. 

Nejvyšší podobnost genových sekvencí vykazovaly izoláty s typovými bakteriálními 

kmeny Pseudomonas reinekei, P. moorei, P. umsongensis, P. jessenii and P. mohnii (99,4–

99,3 % podobnost) [73]. 

Sekvenční analýza skupiny genů gyrB a rpoD potvrdila značnou odlišnost 

bakteriálního kmene od dosud popsaných druhů rodu Pseudomonas, nejvyšší podobnosti 

genových sekvencí ve srovnání s typovými kmeny klesly pod 95 % u obou genů. 

Fylogenetická analýza využívající řetězovou sekvenci tří genů ukázala, že nejbližšími 

referenčními kmeny jsou Pseudomonas moraviensis DSM 16007T a Pseudomonas 

koreensis DSM 16610T [73]. 

Testy hybridizace DNA-DNA potvrdily, že izolovaný kmen je novým druhem 

bakteriálního rodu Pseudomonas a byl pro něj přijat název Pseudomonas baetica sp. nov. 

[43]. Typovým kmenem tohoto druhu je kmen a390T, nesoucí rovněž označení  CECT 

7720T a LMG 25716T [74]. 

Pro odlišení jednotlivých příbuzných druhů je používáno několik fenotypových 

charakteristik: hydrolýza želatiny, produkce kyseliny z glukózy a růst v médiu s 6 % 

chloridu sodného. Testy virulence potvrdily, že druh Pseudomonas baetica je patogenní 

pro Dicologlossa cuneata (česky jazyk klínotvarý). Ke kultivaci je doporučován trypton 
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sójový agar s přídavkem chloridu sodného, teplota 22 °C, přístup kyslíku a 48 hodinová 

inkubační doba [73]. 

7.3.3 Pseudomonas reinekei 

Pseudomonas reinekei (kmen MT1T) byl poprvé izolován ve znečištěném sedimentu 

řeky Labe poblíž Bitterfeldu v Německu [111]. Tento kmen je řazen mezi mikroorganismy, 

které jsou schopny degradovat chlorované uhlovodíky; konkrétně byla popsána jeho 

schopnost degradace 4-chlorosalicylátu a 5-chlorosalicylátu probíhající přes 4-

chlorokatechol [75]. 

V roce 2007 byla prováděna šetření fylogenetických, fyziologických, biochemických 

a chemotaxonomických vlastností tohoto kmene. Sekvenování genů atpD a gyrB prokázalo 

nejvyšší procento podobnosti s kmeny P. jessenii (99,1 %) a P. koreensis (98,7 %). 

Hybridizace DNA-DNA byla provedena s úzce příbuznými typovými kmeny, které byly 

vybrány na základě podobností jejich 16S rRNA genových sekvencí. DNA-DNA 

hybridizace potvrdila, že kmen MT1T je samostatným druhem, který vykazuje nejvyšší 

podobnost s kmenem P. jessenii DSM 17150T. 

 Kmen MT1T byl následně zařazen do rodu Pseudomonas a nazván Pseudomonas 

reinekei, na počest Waltera Reinekeho, průkopníka v oblasti výzkumu degradací 

chlorovaných uhlovodíků [75]. 

Buňky P. reinekei jsou gramnegativní, nesporulující, na LB agaru tvoří kruhové 

kolonie bílo-žlutého zbarvení a slizovitého charakteru po dvou dnech inkubace. K růstu 

nedochází při teplotě vyšší než 41 °C a v médiu s 5 % chloridu sodného. Buňky na King´s 

B médiu neprodukují fluorescentní pigment. Buňky jsou oxidáza-pozitivní a tvoří 

polysacharid levan, nejsou však schopny hydrolýzy argininu, hydrolýzy Tween 80 a 

redukce dusičnanů. Neprodukují indol z tryptofanu a nejsou schopny fermentace glukózy, 

reakce s lecithinázou, ureázou a β-galaktosidázou jsou negativní [75]. Typovým kmenem 

rodu Pseudomonas reinekei je kmen MT1T, označován rovněž jako DSM 18361T a CCUG 

53116T [74, 75]. 
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7.3.4 Pseudomonas stutzeri 

Pseudomonas stutzeri je neflourescentní denitrifikační bakterie, která je značně 

rozšířena v životním prostředí, ale byla rovněž identifikována jako oportunní lidský 

patogen. Tomuto druhu pseudomonády je věnována značná pozornost zejména díky jeho 

specifickým metabolickým vlastnostem. P. stutzeri byla navržena jako modelový 

organismus pro studium denitrifikačních vlastností mikroorganismů, mnoho jejich kmenů 

má přirozené schopnosti transformace, což je důležité při studiu přenosu genů v životním 

prostředí. Některé kmeny P. stutzeri jsou schopny fixovat dusík, další se podílejí na 

degradaci polutantů v životním prostředí a jiné jsou schopny vázat těžké kovy [76].  

Pseudomonas stutzeri poprvé popsali Burri a Stutzer v roce 1895 [77]. V roce 1952 

byly přesně definovány fenotypové vlastnosti tohoto druhu rodu Pseudomonas a byl 

definitivně přijat její název Pseudomonas stutzeri. [78] Fenotypové studie prováděné 

Stainerem a kol. prokázaly, že kmeny P. stutzeri jsou nutričně univerzální a využívají 

rovněž některé uhlíkaté sloučeniny, které nejsou pro ostatní pseudomonády typické (např. 

škrob, maltózu a ethylenglykol). [79] Práce prováděné v posledních letech jasně stanovily 

pevné základy pro seskupení jednotlivých kmenů do počtu genomových variant, které jsou 

fylogeneticky úzce příbuzné. Některým kmenům tohoto druhu je věnována zvláštní 

pozornost z důvodu specifických metabolických vlastností, jakými jsou denitrifikace, 

degradace aromatických sloučenin a fixace dusíku. Některé kmeny jsou přirozeně 

transformovatelné a byly zkoumány v souvislosti se značným rozšířením P. stutzeri 

v životním prostředí [78]. 

Studie kmenů P. stutzeri pomocí sekvencí 16S rRNA a další fylogenetické znaky 

tohoto rodu prokázaly, že P. stutzeri patří do shodné větve rodu Pseudomonas jako P. 

mendocina, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, a P. balearica [67].  

Buňky této bakterie jsou tyčinky, 1 – 3 µm dlouhé a 0,5 µm široké, s jedním 

polárním bičíkem. Za určitých podmínek mohou tvořit i jeden či dva postranní bičíky. P. 

stutzeri jsou gramnegativní aerobní bakterie, jsou definovány rovněž jako bakterie 

denitrifikační. Ke svému růstu využívají zejména škrob a maltózu, vykazují negativní 

výsledek testu na arginin dihydrolázu a hydrolýzu glykogenu. Obsah guaninu a cytosinu 

v jejich genomové DNA se pohybuje mezi 60 a 66 mol%. DNA-DNA hybridizace umožní 

rozlišit nejméně 17 genomových skupin (tzv. genomovars), přičemž členové stejné 
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genomové skupiny vykazují více než 70% shodu v DNA-DNA hybridizacích, členové 

různých genomových skupin vykazují obvykle shodu pod 50 % [76]. 

 

Obrázek 9: Morfologie bakterií Pseudomonas stutzeri [80] 

Kmeny P. stutzeri, stejně jako většina uznaných kmenů Pseudomonas spp., rostou 

v médiu s obsahem amonných iontů nebo dusičnanů a jedné organické molekuly, která je 

jediným zdrojem uhlíku a energie, žádné další růstové faktory nejsou nutné. Některé P. 

stutzeri jsou diazotrofní, což je u rodu Pseudomonas poměrně vzácné. Žádný z kmenů není 

tolerantní vůči kyselému prostředí, neroste pod hranicí pH 4,5. P. stutzeri vykazuje 

respirační metabolismus, při kterém je konečným akceptorem elektronů kyslík. Nicméně 

všechny kmeny mohou rovněž využívat dusík jako alternativní elektronový akceptor 

v procesu denitrifikace, která však není podmínkou a může nastat v médiu s obsahem 

dusičnanů za semiaerobních podmínek [81]. Oxidační degradace aromatických sloučenin 

je uskutečňována pomocí mono- a dioxygenáz, přičemž typickým meziproduktem v této 

chemické reakci je katechol. Amylolytická aktivita je jedním z fenotypových znaků tohoto 

druhu; za tvorbu maltotetraózy jako konečného produktu je zodpovědný enzym exo-

amyláza [82]. Kmeny P. stutzeri jsou schopny degradovat polyethylenglykol na 

ethylenglykol, který následně využívají [83]. Arginin deimináza systém katalyzuje 

přeměnu argininu na citrulin a citrulinu na ornithin, což je využíváno k rozlišení 

jednotlivých druhů pseudomonád. P. stutzeri není schopna využít glykogen a zkapalňovat 

želatinu [76]. 

Kolonie P. stutzeri jsou rozlišovány podle jejich neobvyklého tvaru a konzistence. 

Čerstvě izolované kolonie jsou červenohnědé s charakteristickým vrásčitým vzhledem. 

Jsou obvykle tvrdé, suché a houževnaté, obecně se podobají kráterům s vyvýšenými 

hřebeny, které se často větví a spojují. Tvary kolonií nejsou jednotné a ani nutně 
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konstantní, mění svůj vzhled s časem. Po opakovaných přeočkováních v laboratorním 

prostředí se kolonie stávají bledými a hladkými. Kmen CMT.9.A hydrolyzuje agar, což je 

vzácná vlastnost především mořských bakterií.  

Testy citlivosti na antibiotika prokázaly, že P. stutzeri je senzitivní k mnohem více 

antibiotikům než P. aeruginosa [84, 85, 86]. Vyšší citlivost P. stutzeri je vysvětlována 

jejím nižším výskytem v klinických podmínách, což má za následek nižší expozici 

antibiotikům. Rezistentní kmeny byly objeveny během testování citlivosti na všechny 

skupiny antibiotik kromě fluorochinolonů, což naznačuje existenci různých mechanismů 

rezistence na antibiotika. Zatím byly u P. stutzeri popsány dva z nich: změny ve struktuře 

buněčné stěny a přítomnost β-laktamáz [87, 88]. Typovým kmenem P. stutzeri je ATCC 

17588 (AB 201, DSM 5190) [74].  

7.3.5 Pseudomonas aurantiaca 

Pseudomonas aurantiaca, Pseudomonas chlororaphis a Pseudomonas aureofaciens 

byly považovány až do roku 1989 za samostatné druhy rodu Pseudomonas [89]. Následné 

analýzy prokázaly, že kmen Pseudomonas aurantiaca NCIMB 10068T vykazuje 99,5% 

podobnost genové sekvence ke kmeni Pseudomonas chlororaphis DSM 50083T a 

Pseudomonas aureofaciens DSM 6698T[90]. 

DNA – DNA hybridizace mezi kmeny Pseudomonas aurantiaca, Pseudomonas 

chlororaphis a Pseudomonas aureofaciens ukázaly hodnoty vyšší než 70 %, což potvrzuje, 

že představují členy téhož druhu. Výsledky analýzy mastných kyselin a fenotypových 

znaků ukázaly, že tyto kmeny spolu úzce souvisí, i když mezi nimi existují jisté rozdíly. 

Všechny tyto výsledky potvrzují předchozí reklasifikace P. aureofaciens do P. 

chlororaphis a podporují přesun P. aurantiaca jako synonymum P. chlororaphis. 

Fenotypové a molekulární údaje umožňují popis tří nových poddruhů, pro něž byly 

navrženy následující názvy: P. chlororaphis subsp. chlororaphis s typovým kmenem DSM 

50083T (= ATCC 9446T = NCIMB 9392T)], P. chlororaphis subsp. aureofaciens [s 

typovým kmenem DSM 6698T ( = ATCC 13985T = NCIMB 9030T) ] a P. chlororaphis 

subsp. aurantiaca [s typovým kmenem NCIMB 10068T ( = ATCC 33663T = CIP 106718T) 

[90]. 
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Biologická rozmanitost u druhu Pseudomonas chlororaphis je charakterizována 

kvalitativními a kvantitativními rozdíly v množství fenotypových variant daného 

bakteriálního druhu. U Pseudomonas aurantiaca fenotypové změny souvisí se změnou 

divokého S-fenotypu na R-fenotyp nebo více pigmentovaný P-fenotyp. Tyto změny 

nejčastěji souvisí se změnou prostředí, v tomto případě na základě vyčerpání dusíku a 

chemickou aktivitou tzv. anabiózních autoinduktorů [91]. 

Buňky této bakterie jsou tyčinky, 0,8 – 2 µm dlouhé a 0,3 – 0,5 µm široké, lofotricha, 

se čtyřmi až šesti bičíky. Produkují dva hlavní difusibilní pigmenty, zelený a oranžový. 

Bakteriální kolonie jsou oranžové, zatímco v jejich okolí se živné médium stává zeleným a 

fluorescentním. Bezbarvé kolonie nejsou výjimkou, jejich výskyt je pravděpodobně spojen 

s mutací bakteriálního kmene. P. aurantiaca je schopna rychle zkapalňovat želatinu, avšak 

nehydrolyzuje škrob. Optimálně roste v živném médiu s obsahem amoniaku, dusičnanů, 

aminokyselin a peptonu. Ideální teplota inkubace je 25 °C. Je schopna růst a vytvářet 

kyseliny z arabinózy, xylózy, glukózy, galaktózy, sacharózy, rafinózy, glycerolu a 

mannitolu; laktózu, maltózu a škrob využít nedokáže [67]. 

Bylo prokázáno, že P. aurantiaca může sloužit jako přírodní zdroj pesticidů proti 

fytopatogenům, jakými jsou Fusarium oxysporum P1 a Pseudomonas syringae pv. 

glycinea BIM B-280. Největší množství produkovaných antimikrobiálních látek bylo 

zjištěno ve čtyři dny staré kultuře P. aurantiaca. Byly identifikovány dvě skupiny 

bioaktivních látek;  jedna zodpovědná za antimikrobiální a druhá za antifungiální aktivitu. 

Frakce se silnou antibakteriální aktivitou měla molekulovou hmotnost 282,8 a vzorec 

C18H36NO; frakce se silnou antifungální aktivitou měla molekulovou hmotnost 319,3 a 

vzorec C20H31O3 a předpokládá se, že by se mohla stát novým fungicidem. Kromě výše 

uvedených látek P. aurantiaca S-1 produkuje i kyselinu indoloctovou a siderofory [92]. 

Pseudomonas aurantiaca byl izolován z povrchu lodyh cukrové třtiny rostoucí 

v Pákistánu. Identifikace kmene proběhla na základě genových sekvencí 16S rRNA genové 

sekvence a následně byly zkoumány jeho fyziologické a biochemické vlastnosti. Testy 

prokázaly přítomnost enzymů lipázy a proteázy, ale nebyla zjištěna celuláza, chitináza a 

pektináza. Bakterie byla schopna produkovat kyselinu indol-3-octovou, siderofory, 

homoserin lakton a byla rovněž schopna rozpouštět fosfát. Bakterie prokázala rovněž 

antifungiální aktivitu proti důležitým patogenům cukrové třtiny, a to proti Colletotrichum 
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falcatum, Fusarium oxysporium a Fusarium lateritium. Antifungiální metabolity byly 

identifikovány jako fenazin-1-karboxylová kyselina, 2-hydroxyfenazin a N-hexanoyl 

homoserin lakton [93]. 

Během růstu P. aurantiaca a P. fluorescens na pevném médiu byla v populacích 

CRC (cystlike resting cell) prokázána odlišná kapacita pro jejich fenotypové variace, která 

je charakteristickým rysem biologické rozmanitosti těchto forem bakterií. CRC buňky 

nesporulujících gramnegativních bakterií rodu Pseudomonas vykazují společné vlastnosti, 

jakými jsou: dlouhodobá (až 6 měsíců) životaschopnost v nepřítomnosti buněčného 

dýchání a růstu populace; absence experimentálně zjistitelné úrovně metabolismu; vyšší 

odolnost vůči poškození v důsledku působení rušivých faktorů než u metabolicky aktivních 

vegetativních buněk a specifické rysy struktury buňky (ztloustnutí buněčné stěny, zvířená 

struktura cytoplazmy a kondenzované DNA v nukleoidu). Rozdíly v různých typech CRC 

se týkají zejména tloušťky a struktury buněčných stěn a tloušťky kapsul. Zejména u 

pseudomonád rostoucích na pevném médiu byly pozorovány ultrastrukturální formy 

podobné typickým bakteriálním cystám. Fyziologická rozmanitost CRC buněk závisí na 

podmínkách jejich vzniku a je charakterizována zejména různým stupněm zachování 

životaschopnosti buněk a tepelnou rezistencí [91, 94]. 

Vyšetření citlivosti kmenů P. chlororaphis patřících do různých poddruhů na 54 

druhů antibiotik prokázala senzitivitu na aminoglykosidová antibiotika a fluorochinolony. 

Pouze část testovaných kmenů byla citlivá na β-laktamová antibiotika – imipenem a 

meropenem. P. chlororaphis subst. chlororaphis vykazovala navíc senzitivitu vůči 

chlortetracyklinu a cefepimu, což je rozdíl, který umožňuje diferenciaci tohoto poddruhu 

od ostatních. Všechny studované kmeny P. chlororaphis byly rezistentní vůči chemickým 

fungicidům (Scor a Svitch) a regulátorům růstu hmyzu (Match, Lufox, Engio, Actellik). 

Rezistence těchto bakterií vůči pesticidům umožňuje jejich kombinované využití k tlumení 

a hubení rostlinných škůdců [95].  

7.3.6 Pseudomonas monteilii 

Pseudomonas monteilii jsou gramnegativní tyčinkovité bakterie, které byly v roce 

1997 době izolovány z klinických vzorků ve francouzském Lyonu a byly pojmenovány na 

počest francouzského mikrobiologa Henriho Monteila. P. monteilii jsou pohyblivé, 
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asporogenní tyčinky, které tvoří na živném médiu kruhové a nepigmentované kolonie, na 

krevním agaru jsou nehomolytické [96].  

Buňky P. monteilii rostou při 10 – 36 °C, při 41 °C je růst zastaven. Optimální 

teplota růstu je 30 °C. Růst probíhá také v přítomnosti 3% chloridu sodného. Žádný 

z kmenů nedokáže redukovat dusičnany a vyrábět levan ze sacharózy; jsou však schopny 

využívat citrát a arginin. P. monteilii nezkapalňuje želatinu. Poly-P-hydroxybutyrát není 

v buňkách akumulován jako zdroj uhlíku. Buňky neprodukují indol, koagulázu a P-

xylosidázu, nejsou schopny hydrolýzy škrobu a eskulinu, deaminace fenylalaninu a 

dekarboxylázy lysinu a ornithinu [96]. 

7.3.7 Pseudomonas putida 

Pseudomonas putida je gramnegativní tyčinkovitá saprofytická půdní bakterie 

využívající anaerobní metabolismus. Netvoří spory a k pohybu ji slouží několik polárních 

bičíků, její optimální teplota růstu je 25 – 30 °C. Tento bakteriální druh tvoří dva biotypy; 

biotyp A, ke kterému je řazeno 103 bakteriálních kmenů, a biotyp B, který obsahuje kmenů 

9. Biotypy se liší součtem cytosinu a guaninu; biotyp A má součet C + G 62,5 mol%, 

biotyp B 60,7 mol%. Všechny kmeny biotypu B jsou schopny využívat L-tryptofan, 

kynurenin a anthranilát, většina využívá jako hlavní zdroj uhlíku D-galaktózu, není 

schopen využít nicotinát. Typovým kmenem Pseudomonas putida je kmen ATCC 12633 

(NCIB 9494) [67]. 

Pseudomonas putida je díky unikátnímu aerobnímu metabolismu schopen využívat 

širokou škálu organických látek; dokáže degradovat organická rozpouštědla či 

transformovat styren na biodegradabilní polyhydroxyalkaonáty (PAH), které využívá jako 

zásobní formu energie. Rovněž dokáže štěpit aromatické a alifatické uhlovodíky, díky 

čemuž nachází velké uplatnění během bioremediací [97]. V roce 2002 byla provedena 

kompletní sekvence genomu kmene P. putida KT2440 a tento kmen byl patentován jako 

hostitel pro klonování cizích genů. Sekvenční analýza ukázala přítomnost rozmanitých 

transportních a metabolických systémů, díky kterým má tato bakterie značný potenciál pro 

využití v biotechnologiích. Ačkoli P. putida KT2440 vykazuje 85% podobnost 

s patogenními kmeny P. aureginosa, klíčové faktory virulence, včetně exotoxinu A, v jeho 

genomu chybí [98].  
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V roce 2006 izolovaný kmen P. putida biotyp A S16 byl úspěšně použit k degradaci 

nikotinu, který společně s dalšími alkaloidy tvoří nebezpečnou složku odpadu 

z tabákového průmyslu [99]. 

Dalším alkaloidem, který je P. putida biotyp A chopen úspěšně degradovat, je 

kofein. Kofein je běžnou složkou lidské potravy, a proto je jeho výskyt v odpadních 

vodách zcela běžný. Byl rovněž navržen jako chemický indikátor vlivu vypouštěných 

odpadních vod na ekosystémy a to z důvodu, že není mikroorganismy v odpadních vodách 

zcela metabolizován. Bakteriální kmen P. putida biotyp A (ATCC 700097) byl izolován 

z domovní odpadní vody a následně byly identifikovány enzymy zodpovědné za 

metabolismus kofeinu u této bakterie. Studie prokázala, že kofein je metabolizován 

prostřednictvím specifické dvoufázové dráhy, která je poháněna řadou enzymů náročných 

na kyslík. Do metabolismu kafru je zapojen již dříve popsaný kmen P. putida biotyp A 

(ATCC 17453) [100]. 

V roce 2006 byl izolován kmen Pseudomonas putida biotyp B, společně s dalšími 

200 druhy bakterií a mikromycet, ze silně kyselých zvětralých ropných kalů v okolí 

polských Czechowic. Tento kmen pseudomonády v následných studiích prokázal 

schopnost produkovat biosurfaktanty, stejně jako degradovat široké spektrum ropných 

látek. Výskyt širokého spektra různých druhů mikroorganismů v této kontaminované 

lokalitě přispěl k úspěšné bioremediaci uhlovodíků [101].  

V roce 2008 byl z půdy ve sklenících v turecké Carsambě izolován kmen  

Pseudomas putida biotyp B a následně prokázal antagonistické působení proti rostlinnému 

paratickému roztoči Tetranychus urticae. Za účelem usmrcení roztočů a jejich vajíček byla 

připravena bakteriální suspenze P. putida biotyp B (108 – 109 kolonií tvořících jednotku 

v jednom ml), kterou byly postřikováni líhnoucí se roztoči. Postřik bakteriální suspenzí 

prokázal 100% účinnost, již třetí den po nástřiku proces líhnutí roztočů z vajíček skončil 

[102].  

7.4 Metodika ověřování bakteriální citlivosti 

Kvantitativní stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika bylo provedeno 

difúzní diskovou metodou na pevné kultivační půdě (viz kapitola 6.1.1). Ke stanovení byly 
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použity sterilní antibiotické disky, které jsou impregnovány antibiotiky v různých 

koncentracích účinné látky. 

Citlivost mikroorganismů na danou antimikrobiální látku je vyjádřena nepřímo, 

konkrétně průměrem inhibiční zóny kolem disku. Průměr inhibiční zóny je následně 

interpretován dle referenčních tabulek pro danou antimikrobiální látku a mikroorganismus; 

ke kontrole přesnosti metody jsou používány referenční kmeny se stabilními vlastnostmi a 

známou citlivostí k antimikrobiálním látkám. Ke stanovení citlivosti byl použit referenční 

kmen Pseudomonas aeruginosa ATCC 25923. 

Výsledek je prezentován jako citlivý (značení S, z angl. susceptible) nebo rezistentní 

(značení R, z angl. resistant). Kategorie „citlivý“ znamená, že růst mikrobiálního kmene je 

inhibován obvyklou koncentrací antimikrobiální látky, přičemž doporučená dávka léčiva je 

vztažena na použití v místě infekce. Kategorie „rezistentní“ znamená, že zastavení růstu 

mikrobiálního kmene nelze dosáhnout obvyklou koncentrací antimikrobiální látky dle 

běžného dávkovacího schématu, nebo je možno z průměru zón předpokládat existenci 

specifických mechanismů mikrobiální rezistence, klinický účinek antimikrobiální látky 

však ještě nebyl předmětem zájmu lékařských studií [19, 57]. 

7.5 Výsledky experimentu 

Výsledky experimentu byly zaznamenány do tabulky a porovnány se standardními 

referenčními tabulkami CLSI pro dané antibiotikum a mikroorganismus, jako kontrolní 

kmen byl zvolen kmen P. aeruginosa ATCC 25923. Daný bakteriální kmen byl určen jako 

rezistentní (R) nebo senzitivní (S) na dané antibiotikum. Pokud průměr inhibiční zóny 

převyšuje hraniční hodnotu senzitivity pro kontrolní kmen, je označen hvězdičkou (*)        

a znamená zvýšenou citlivost daného bakteriálního kmene na dané antibiotikum oproti 

kontrolnímu kmeni. 

Hodnota 0 znamená rezistenci testovaného kmene na dané antibiotikum. Pokud ne-

jsou pro dané antibiotikum stanoveny hraniční hodnoty senzitivity u kontrolního kmene, je 

výsledek označen **.



 

 
 

Tabulka 9: Stanovení citlivosti nově izolovaných bakteriálních kmenů k základním antibiotikům 

Antibiotikum Symbol Koncentrace 
[mcg/disc] 

Inhibiční zóna [mm] 
ZK-1 LA-16 ZK-5 LA-29 LA-11 ZK-20 ZK-9 ZK-19 

Amikacin AK 30 32 (S)* 25 (S) 26 (S)* 28 (S)* 25 (S) 24 (S) 27 (S)* 22 (S) 

Ampicilin AMP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Azlocilin AZ 75 25 (S) 24 (S) 21 (R) 25 (S) 20 (R) 30 (S) 28 (S) 22 (R) 

Aztreonam AT 30 26 (S) 22 (R) 22 (R) 17 (R) 24 (S) 11 (R) 24 (S) 20 (R) 

Bacitracin B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carbenicilin CB 100 24 (S) 25 (S)* 27 (S)* 27 (S)* 22 (S) 22 (S) 24 (S) 24 (S) 

Cefalexin CN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cefepime CPM 30 29 (S) 24 (S) 0 0 24(S) 22(R) 22(R) 23(R) 

Cefoperazone CPZ 75 25 (S) 21 (R) 21 (R) 25 (S) 19 (R) 21 (R) 23 (S) 24 (S) 

Cefotaxime CTX 30 0 20 (S) 0 0 25 (S)* 22 (S) 0 11 (R) 

Ceftazidime CAZ 30 26 (S) 25 (S) 0 0 22(S) 14(R) 26(S) 22(S) 

Ceftizoxime CZX 30 0 14 (S) 0 0 0 18 (S)* 0 0 

Ceftriaxone CTR 30 15 (R) 16 (R) 22 (S) 22 (S) 25 (S)* 22 (S) 22 (S) 21 (S) 



 

 
 

Ciprofloxacin CIP 5 37 (S)* 34 (S)* 30 (S) 36 (S)* 32 (S) 35 (S)* 36 (S)* 32 (S) 

Co-Trimoxazole COT 25 0 0 0 0 0 0 0 11 (S)** 

Doxycyklin DO 30 12 (S)** 14 (S)** 15 (S)** 11 (S)** 0 0 0 0 

Erytromycin E 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gatifloxacin GAT 5 29 (S)* 29 (S)* 27 (S) 29 (S)* 27 (S) 28 (S) 31 (S)* 27 (S) 

Gentamicin GEN 10 29 (S)* 24 (S)* 23 (S)* 27 (S)* 24 (S)* 23 (S)* 24 (S)* 29 (S)* 

Imipenem IPM 10 21 (S) 22 (S) 28 (S) 23 (S) 27 (S) 20 (S) 30 (S)* 20 (S) 

Kanamycin K 30 28 (S)** 24 (S)** 16 (S)** 19 (S) ** 0 0 0 0 

Levofloxacin LE 5 37 (S)* 30 (S)* 25 (S) 29 (S)* 22 (S) 29 (S)* 33 (S)* 30 (S)* 

Lomefloxacin LOM 10 0 30 (S)* 0 0 27 (S) 29 (S)* 32 (S)* 31 (S)* 

Meropenem MRP 10 37 (S)* 28 (S) 0 0 31(S) 34(S)* 26(R) 39(S)* 

Mezlocilin MZ 75 26 (S)* 27 (S)* 22 (S) 27 (S)* 21 (S) 25 (S) 27 (S)* 26 (S)* 

Netilin NET 30 25 (S)* 26 (S)* 25 (S)* 27 (S)* 24 (S)* 26 (S)* 31 (S)* 24 (S)* 

Norfloxacin NX 10 28 (S) 26 (S) 23 (S) 28 (S) 27 (S) 32 (S)* 32 (S)* 27 (S) 

Ofloxacin OF 5 30 (S)* 30 (S)* 24 (S)* 27 (S)* 27 (S)* 33 (S)* 27 (S)* 26 (S)* 

Penicilin-G P 10 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 
 

Piperacilin PI 100 28 (S) 25 (S) 25 (S) 27 (S) 19 (R) 23 (R) 27 (S) 27 (S) 

Piperacilin/Tazobacta
m 

PIT 100/10 27 (S) 26 (S) 23 (R) 26 (S) 24 (R) 22 (R) 28 (S) 26 (S) 

Roxithromycin RO 30 11 (S)** 0 11 (S)** 11 (S)** 0 0 0 0 

Streptomycin S 10 0 15 (S) 13 (S) 17 (S) 0 0 0 0 

Tetracyklin TE 30 11 (S)** 14 (S)** 15 (S)** 11 (S)** 0 0 0 0 

Ticarcilin TI 75 11 (R) 0 24 (S) 18 (R) 0 0 0 0 

Ticarcilin/Clavulanic 
a. 

TCC 75/10 0 0 23 (S) 19 (R) 0 0 0 0 

Tobramycin TOB 10 33 (S)* 30 (S)* 27 (S)* 24 (S) 27 (S)* 25 (S) 30 (S)* 27 (S)* 

Vankomycin VA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vysvětlení:  ZK-1: Pseudomonas aurantiaca; ZK-5: Pseudomonas putida biotyp A; ZK-9: Pseudomonas putida biotyp B;  

ZK-19: Pseudomonas reinekei; ZK-20: Pseudomonas baetica; LA-11: Pseudomonas monteilii; LA-16: Pseudomonas 

fluorescens; LA-29: Pseudomonas stutzeri. 

R – rezistentní; S – senzitivní; 

* hodnoty převyšující hranici senzitivity u kontrolního kmene P. aeruginosa ATCC 25923 

** hodnoty nezjištěné u kontrolního kmene P. aeruginosa ATCC 25923 
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Kmen ZK-1 (P. aurantiaca) byl rezistentní vůči ampicilinu, bacitracinu, cefalexinu, 

cefotaximu, ceftizoximu, ceftriaxonu, co-Trimoxazolu, erytromycinu, lomefloxacinu, 

penicilinu-G, streptomycinu, ticarcilinu, ticarcilinu/kyselině klavulanové a vankomycinu; 

senzitivní vůči azlocilinu, aztreonamu, carbenicilinu, cefepimu, cefoperazonu, ceftazidimu, 

imepenemu, norfloxacinu, piperacilinu a piperacilinu/tazobactamu. Zvýšenou senzitivitu 

vykazoval kmen ZK-1 vůči amikacinu, ciprofloxacinu, gatifloxacinu, gentamicinu, 

levofloxacinu, meropenemu, mezlocilinu, netilinu, ofloxacinu a tobramycinu; senzitivní 

byl rovněž vůči tetracyklinu, roxitromycinu, kanamycinu a doxycyklinu, u nichž jsou 

hranice senzitivity u kontrolního kmene P. aureginosa ATCC 25923 neznámy.  

Kmen LA-16 (P. fluorescens) byl rezistentní vůči ampicilinu, aztreonamu, 

bacitracinu, cefalexinu, cefoperazonu, ceftriaxonu, co-Trimoxazolu, erytromycinu, 

penicilinu-G, roxitromycinu, ticarcilinu, ticarcilinu/klavulanové kyselině a vankomycinu; 

senzitivní vůči amikacinu, azlocilinu, cefepimu, cefotaximu, ceftazidimu, ceftizoximu, 

imipenemu, meropenemu, norfloxacinu, piperacilinu, piperacilinu/tazobactamu a 

streptomycinu. Zvýšenou senzitivitu vykazoval tento kmen vůči carbenicilinu, 

ciprofloxacinu, gatifloxacinu, gentamicinu, levofloxacinu, lomefloxacinu, mezlocilinu, 

netilinu, ofloxacinu a tobramycinu. Kmen LA-16 byl senzitivní rovněž na doxycyklin, 

kanamycin a tetracyklin, u nichž však nejsou známy hraniční hodnoty senzitivity 

kontrolního kmene.  

Kmen ZK-5 (P. putida biotyp A) byl rezistentní vůči ampicilinu, azlocilinu, 

aztreonamu, bacitracinu, cefalexinu, cefepimu, cefoperazonu, cefotaximu, ceftazidimu, 

ceftizoximu, co-Trimoxazolu, erytromycinu, lomefloxacinu, meropenemu, 

piperacilinu/tazobactamu a vankomycinu; senzitivní vůči ceftriaxonu, ciprofloxacinu, 

gatifloxacinu, imipenemu, levofloxacinu, mezlocilinu, norfloxacinu, piperacilinu, 

streptomycinu, ticarcilinu a ticarcilinu v kombinaci s klavulanovou kyselinou. Zvýšeně 

senzitivní byl kmen ZK-5 vůči amikacinu, carbenicilinu, gentamicinu, netilinu a 

tobramycinu; senzitivitu vykazoval i na tetracyklin, roxitromycin, kanamycin a 

doxycyklin, u nichž nejsou známy hraniční hodnoty senzitivity kontrolního kmene. 

Kmen LA-29 (P. stutzeri) byl rezistentní vůči ampicilinu, aztreonamu, bacitracinu, 

cefalexinu, cefepimu, cefotaximu, ceftazidimu, ceftizoximu, co-Trimoxazolu, 
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erytromycinu, lomefloxacinu, meropengemu, ticarcilinu, ticarcilinu/klavulanové kyselině a 

vankomycinu; senzitivní vůči azlocilinu, cefoperazonu, ceftriaxonu, imipenemu, 

norfloxacinu, piperacilinu, piperacilinu/tazobactamu, streptomycinu a tobramycinu; 

zvýšeně senzitivní vůči amikacinu, carbenicilinu, ciprofloxacinu, gatifloxacinu, 

gentamicinu, levofloxacinu, mezlocilinu, netilinu a ofloxacinu. Senzitivitu vykazoval kmen 

LA-29 vůči tetracyklinu, roxitromycinu, kanamycinu a doxycyklinu, u kterých nejsou 

známy hraniční hodnoty senzitivity u kontrolního kmene. 

Kmen LA-11 (P. monteilii) byl rezistentní vůči ampicilinu, azlocilinu, bacitracinu, 

cefalexinu, cefoperazonu, ceftizoximu, co-Trimoxazolu, doxycyklinu, erytromycinu, 

kanamycinu, penicilinu-G, piperacilinu, piperacilinu/tazobactamu, roxitromycinu, 

streptomycinu, tetracyklinu, ticarcilinu/klavulanové kyselině a vankomycinu; senzitivní 

vůči amikacinu, aztreonamu, carbenicilinu, cefepimu, ceftazidimu, ciprofloxacinu, 

gatifloxacinu, imipenemu, levofloxacinu, lomefloxacinu, meropenemu, mezlocilinu a 

norfloxacinu. Zvýšenou senzitivitu vykazoval tento kmen vůči cefotaximu, ceftriaxonu, 

gentamicinu, netilinu, ofloxacinu a tobramycinu. 

Kmen  ZK-20 (P. baetica) byl rezistentní vůči ampicilinu, aztreonamu, bacitracinu, 

cefalexinu, cefepimu, cefoperazonu, ceftazidimu, co-Trimoxazolu, doxycyklinu, 

erytromycinu, kanamycinu, penicilinu-G, piperacilinu, piperacilinu/tazobactamu, 

roxitromycinu, streptomycinu, tetracyklinu, ticarcilinu, ticarcilinu/klavulanové kyselině a 

vankomycinu; senzitivní vůči amikacinu, azlocilinu, carbenicilinu, cefotaximu, 

ceftriaxonu, gatifloxacinu, imipenemu, mezlocilinu a tobramycinu. Zvýšenou senzitivitu 

vykazoval tento kmen vůči ceftizoximu, ciprofloxacinu, gentamicinu, levofloxacinu, 

lomefloxacinu, meropenemu, netilinu, norfloxacinu a ofloxacinu. 

Kmen ZK-9 (P. putida biotyp B) byl rezistentní vůči ampicilinu, bacitracinu, 

cefalexinu, cefepimu, cefotaximu, ceftizoximu, co-Trimoxazolu, doxycyklinu, 

erytromycinu, kanamycinu, meropenemu, penicilinu-G, roxitromycinu, streptomycinu, 

tetracyklinu, ticarcilinu, ticarcilinu/klavulanové kyselině a vankomycinu; senzitivní vůči 

azlocilinu, aztreonamu, carbenicilinu, cefoperazonu, ceftazidimu, ceftriaxonu, piperacilinu 

a piperacilinu/tazobactamu. Zvýšenou senzitivitu vykazoval tento kmen vůči amikacinu, 

ciprofloxacinu, gatifloxacinu, gentamicinu, imipenemu, levofloxacinu, lomefloxacinu, 

mezlocilinu, netilinu, norfloxacinu, ofloxacinu a tobramycinu. 
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Kmen ZK-19 (P. reinekei) byl rezistentní vůči ampicilinu, azlocilinu, aztreonamu, 

bacitracinu, cefalexinu, cefepimu, cefotaximu, ceftizoximu, doxycyklinu, erytromycinu, 

kanamycinu, penicilinu-G, roxitromycinu, streptomycinu, tetracyklinu, ticarcilinu, 

ticarcilinu/klavulanové kyselině a vankomycinu; senzitivní vůči amikacinu, carbenicilinu, 

cefoperazonu, ceftazidimu, ceftriaxonu, ciprofloxacinu, gatifloxacinu, imipenemu, 

norfloxacinu, piperacilinu a piperacilinu/tazobactamu. Zvýšenou senzitivitu vykazoval 

testovaný kmen vůči gentamicinu, levofloxacinu, lomefloxacinu, meropenemu, 

mezlocilinu, netilinu, ofloxacinu a tobramycinu. Kmen ZK-19 byl senzitivní i vůči co-

Trimoxazolu, u něhož nejsou známy hraniční hodnoty senzitivity u kontrolního kmene. 

Všechny testované izoláty pseudomonád byly senzitivní vůči amikacinu, 

carbenicilinu, ciprofloxacinu, gatifloxacinu, gentamicinu, imipenemu, levofloxacinu, 

mezlocilinu, netilinu, norfloxacinu, ofloxacinu a tobramycinu; zcela rezistentní byly vůči 

ampicilinu, bacitracinu, cefalexinu, erytromycinu, penicilinu-G a vankomycinu; vůči 

bacitracinu a vankomycinu jsou pseudomonády přirozeně rezistentní, ostatní antibiotika 

jsou již vůči mnoha původně citlivým druhům bakterií z důvodu dlouhodobého užívání 

neúčinná.  
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7.6 Fotodokumentace 

 

Obrázek 10: Testování kmene ZK-1 pomocí isoca disku IC005  

 

Obrázek 11: Testování kmene ZK-5 pomocí isoca disku IC005 
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Obrázek 14: Senzitivita kmene LA-16 na gentamicin
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tetracyklinu, kmen ZK-1 byl však vůči tomuto antibiotiku senzitivní, což je možno 

vysvětlit adaptací testovaného kmene na podmínky s vyššími koncentracemi těžkých kovů. 

Vyšetření citlivosti kmenů P. chlororaphis patřících do různých poddruhů (jedním 

z nich je i P. aurantiaca) na 54 druhů antibiotik prokázala senzitivitu na aminoglykosidová 

antibiotika a fluorochinolony. Všechny testované kmeny P. chlororaphis byly rezistentní 

vůči chemickým fungicidům a regulátorům růstu hmyzu, což vypovídá o přítomnosti 

některého mechanismu multirezistence [95]. Testovaný kmen ZK-1 prokázal senzitivitu na 

aminoglykosidová antibiotika kanamycin, gentamicin, tobramycin a amikacin; u 

amikacinu, gentamicinu a tobramycinu zjištěné hodnoty dokonce převyšovaly hranici 

senzitivity u kontrolního kmene P. aeruginosa ATCC 25923; u kanamycinu jsou hodnoty 

u kontrolního kmene nezjištěné. Na fluorochinolon 2. generace norfloxacin, který působí 

zejména na G- bakterie, byl testovaný kmen senzitivní, u širokospektrých fluorochinolonů 

ciproloxacinu a ofloxacinu převyšoval hranici senzitivity kontrolního kmene, na 

lomefloxacin byl však zcela rezistentní. Tato rezistence může být způsobena vývojem 

rezistence na těžké kovy, která má nejspíš stejný mechanismus. Zvýšená citlivost na 

některá antibiotika je dána především tím, že kontrolní kmen P. aeruginosa je na působení 

mnoha dříve citlivých antibiotik multirezistentní; tato multirezistence se u testovaných 

druhů pseudomonád zatím v takové míře nevyskytuje. 

V roce 2012 Maravic a kol. testoval 185 izolátů P. fluorescens získaných 

z chorvatských pobřežních vod, prokázali značný výskyt multirezistence u P. fluorescens, 

zejména na β-laktamová antibiotika (aztreonam, meropenem, ceftazidime a cefotaxime) a 

na tetracyklin. U 5,4 % izolátů byla zjištěna i produkce širokospektrých β-laktamáz [103]. 

Testovaný kmen byl rezistentní na aztreonam; na ceftazidim, cefotaxim i meropenem byl 

senzitivní. Senzitivita byla prokázána i u tetracyklinu a doxycyklinu. Na fluorochinolony 

ciprofloxacin, ofloxacin a lomefloxacin byl testovaný kmen vysoce senzitivní, prokázal 

senzitivitu i na všechna aminoglykosidová antibiotika včetně streptomycinu.  

Rodríguez-Martínez a kol. izoloval v roce 2007 z nemocničního prostředí 

multirezistentní kmen P. stutzeri 13; následné testy antimikrobiální citlivosti prokázaly 

rezistenci tohoto kmene na tikarcilin, piperacilin, piperacilin/tazobactam a imipenem, 

sníženou citlivost na cefalosporiny ceftazidim a cefepim a senzitivitu na aztreonam [104]. 
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Testovaný kmen LA-29 byl na piperacilin, piperacilin/tazobactam a imipenem senzitivní, 

rezistenci vykazoval vůči tikarcilinu, aztreonamu a meropenemu.  

Testovaný kmen LA-29 byl více citlivý na peniciliny než na cefalosporiny, vůči 

cefepimu a ceftazidimu byl zcela rezistentní, což lze vysvětlit produkcí cefalosporináz. 

Rezistentní byl na tikarcilin i na kombinaci tikarcilinu s klavulanovou kyselinou, z čehož 

vyplývá, že rezistence na tikarcilin není způsobena produkcí penicilináz, které rozkládá 

kyselina klavulanová. Kmen P. stutzeri 13 izolovaný z nemocničního prostředí prokázal i 

rezistenci na gentamicin, tobramycin, chloramfenikol, tetracylin i fluorochinolony; 

testovaný kmen P. stutzeri  byl na aminoglykosidy, tetracykliny i fluorochinolony citlivý, 

výjimkou je lomefloxacin, na nějž byl kmen zcela rezistentní. 

Ze srovnání výsledků obou studií vyplývá, že kmen P. stutzeri 13 izolovaný 

z nemocničního prostředí prokazuje vyšší stupeň rezistence na antibiotika, než kmen 

izolovaný z prostředí kontaminovaného organickými polutanty. Za tuto multirezistenci 

kmene P. stutzeri 13 je zodpovědná metalo-β-laktamáza DIM-1, produkce tohoto enzymu 

je podmíněna genem, který je přenášen na stejném plazmidu jako geny zodpovědné za 

rezistenci vůči aminoglykosidům a dezinfekčním prostředkům [104, 105].  

 Vyšší výskyt multirezistentních kmenů pseudomonád v nemocničním prostředí je 

způsoben zvýšenou expozicí těchto kmenů antimikrobiálním látkám, což dává prostor 

vzniku různým mechanismům rezistence a jejich spolupůsobení. Za získanou rezistenci 

vůči β-laktamovým antibiotikům jsou zodpovědné metalo-β-laktamázy (MBL), enzymy 

schopné hydrolyzovat β-laktamová antibiotika. Tento typ rezistence je velice závažný 

z klinického i epidemiologického hlediska, jelikož lokalizace genu zodpovědného za 

produkci MBL na plazmidech společně s dalšími geny rezistence upozorňuje na možnou 

ko-selekci rezistentních kmenů při používání i ostatních skupin antibiotik, např. 

aminoglykosidů [105]. Dále bylo prokázáno, že hydrolytická aktivita některých MBL 

přímo souvisí s koncentrací iontů kovů v médiu; např. hydrolytická aktivita MBL DIM-1 

vůči imipenemu je vyšší za přítomnosti síranu zinečnatého [104]. 

Bogaerts a kol. prokázal produkci metalo-β-laktamázy (IMP-13) bakterií                  

P. monteilii, která je zodpovědná za vznik antimikrobiální rezistence na skupinu                    

β-laktamových antibiotik, konkrétně karbapenemů [106]. Testovaný kmen LA-11 byl na 

imipenem i meropenem citlivý, nedá se u něj tudíž předpokládat produkce enzymu IMP-
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13. Byl však rezistentní na tikarcilin a piperacilin (i v kombinaci s inhibitory β-laktamáz) i 

na další peniciliny a cefalosporiny, je u něj tedy patrná snížená citlivost na β-laktamová 

antibiotika. Na aminoglykosidy i fluorochinolony byl testovaný kmen P. monteilii citlivý, 

vůči tetracyklinům rezistentní. 

Oba testované biotypy P. putida prokázaly velice podobnou citlivost na jednotlivé 

druhy antibiotik; jsou rezistentní k některým penicilinům i cefalosporinům, nepůsobí na ně 

ani kombinace s inhibitory β-laktamáz. Rezistence je způsobena produkcí metalo-β-

laktamáz typu IMP a VIM, které jsou příčinou vzniku multirezistence na široké spektrum 

β-laktamových antibiotik [107]. Ve stejné studii bylo dokázáno, že kmeny P. putida 

izolované z nemocničního prostředí, které byly rezistentní na piperacilin/tazobactam, 

ceftazidime, cefepime, imipenem, meropenem a aztreonam, byly zároveň rezistentní i na 

aminoglykosidy gentamicin a tobramycin a na fluorochinolon ciprofloxacin, ale senzitivní 

na amikacin a kolistin [107]. Testované kmeny P. putida izolované z oblastí s vysokým 

výskytem toxických kovů byly rezistentní vůči meropenemu, avšak senzitivní 

k imipenemu. Oba dva biotypy byly senzitivní k aminoglykosidům gentamicinu a 

tobramycinu a k fluorochinolonu ciprfloxacinu, zvášenou citlivost vykazovaly na 

amikacin. Rozdílně citlivé byly oba kmeny P. putida k aztreonamu a ceftazidimu; v obou 

případech byl kmen biotypu B senzitivnější. Oba biotypy byly zcela rezistentní 

k tetracyklinům. Kmeny ZK-5 a ZK-9 izolované z lokalit se zvýšeným výskytem 

toxických kovů prokázaly rezistenci vůči β-laktamům a tetracyklinům, zatím se však 

nevytvořila rezistence vůči aminoglykosidům a fluorochinolonům, která byla prokázána u 

klinických izolátů multirezistentní P. putida způsobující četné nozokomiální nákazy. 

Přehled citlivosti bakteriálních kmenů ZK-5, ZK-9 a kmene P. putida VIM-2 MBL 

izolovaného z nemocničního prostředí vůči vybraným antibiotikům je uveden v tabulce. 

Tabulka 10: Přehled citlivosti kmenů P. putida vůči vybraným ATB 

Kmen Symbol ATB 

AK AT CAZ CIP CPM GEN IPM MRP PIT TOB 

ZK-5 S R R S R S S R R S 

ZK-9 S S S S R S S R S S 

MBL S R R R R R R R R R 
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Vysvětlení: S (senzitivní), R (rezistentní), AK (amikacin), AT (aztreonam), CAZ (ceftazidime), CIP 

(ciprofloxacin), CPM (cefepime), GEN (gentamicin), IPM (imipenem), MRP (meropenem), PIT 

(piperacilin/tazobactam), TOB (tobramycin), MBL (kmen P. putida VIM-2 MBL). 

Metalo-β-laktamázy typu IMP a VIM jsou schopny rychlé hydrolýzy penicilinů, 

cefalosporinů a karbapenemů, nikoli však aztreonamu; rezistence pseudomonád k tomuto 

antibiotiku bude zřejmě způsobená mechanismem bakteriálního efluxu [110]. Všechny 

testované kmeny pseudomonád byly zcela rezistentní vůči působení ampicilinu, 

bacitracinu, cefalexinu a erytromycinu. Překvapivá je senzitivita všech testovaných kmenů 

na semisyntetický derivát ampicilinu carbenicilin, ačkoli je známo, že je podmíněna 

stejným genem jako cilivost na ampicilin. Dokazuje to vyšší stabilitu carbenicilinu a jeho 

odolnost vůči působení β-laktamáz i v prostředí kontaminovaném těžkými kovy. 

Rezistence pseudomonád k makrolidům erytromycinu a roxitromycinu je pravděpodobně 

způsobená multiefluxní pumpou MdrL [56], která z buňky vytlačuje rovněž těžké kovy a 

další bakteriocidní látky; tento mechanismus dokazuje přímou souvislost mezi šířením 

antimikrobiální rezistence a kontaminací těžkými kovy. 

8 Závěr 

V lokalitách kontaminovaných toxickými kovy a organickým znečištěním dochází 

k adaptacím mikrobiálních společenstev na změněné podmínky; k těmto mutacím patří i 

změna citlivosti k antimikrobiálním látkám, kterou bakterie získávají prostřednictvím 

pohyblivých genetických elementů [43]. Z tohoto důvodu je třeba věnovat pozornost 

vyšetření citlivosti nově izolovaných bakteriálních kmenů vůči antibiotikům a zmapovat 

výskyt antimikrobiální rezistence v rámci testovaných bakteriálních kmenů.  

Bylo zjištěno, že rezistence bakterií na antibiotika přímo souvisí s prostředím, ve 

kterém se daná bakterie vyskytuje; v tomto případě je citlivost bakterií k antibiotikům 

ovlivněna zvýšenými koncentracemi těžkých kovů v prostředí. Na základě experimentu 

byla ověřena rezistence osmi nově izolovaných kmenů pseudomonád vůči různým druhům 

antibiotik; vůči antibiotikům dlouhodobě užívaným v lékařské praxi (ampicilinu, 

bacitracinu, cefalexinu, erytromycinu, penicilinu-G, vankomycinu) byly všechny izoláty 

rezistentní (vůči bacitracinu a vankomycinu přirozeně), nejvyšší senzitivitu vykazovaly 

všechny izoláty vůči novějším aminoglykosidům amikacinu, gentamicinu, netilinu a 
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tobramycinu a fluorochinolonům ciprofloxacinu, gatifloxacinu, levofloxacinu, 

norfloxacinu a ofloxacinu. Velmi účinné vůči těmto bakteriím byly i dva druhy penicilinů, 

a to karboxypenicilin carbenicilin a acylureidopenicilin mezlocilin; dalším β-laktamem, 

který dobře působil vůči všem novým izolátům pseudomonád, byl širokospektrý 

imipenem.  

Značná rezistence se projevila vůči β-laktamovým antibiotikům, dlouhodobě užívaný 

penicilin-G a ampicilin byly neúčinné vůči všem izolátům, stejně jako cefalosporin I. 

generace cefalexin. Penicilin III. generace tikarcilin (i v kombinaci s kyselinou 

klavulanovou) působil vůči jedinému izolátu, a to vůči P. putida biotyp A. Sníženou 

citlivost vůči pseudomonádám projevily i peniciliny IV. generace azlocilin a piperacilin; 

k azlocilinu bylo senzitivních 5 bakteriálních izolátů, k piperacilinu 6. Příliš se neosvědčil 

ani aztreonam, který byl účinný pouze na kmeny ZK-1, LA-11 a ZK-9. Velice nízkou 

účinnost prokázaly cefalosporiny, cefalosporiny III. generace určené zejména k léčbě 

pseudomonádových infekcí cefoperazone a ceftazidime působily jen na izoláty ZK-1, ZK-

9 a ZK-19; nejvyšší účinnost prokázal ceftriaxone, vůči kterému bylo senzitivních 6 

izolátů, kmen LA-11 vykazoval dokonce senzitivitu zvýšenou. 

Byla prokázána vyšší tolerance nově izolovaných bakteriálních kmenů vůči různým 

skupinám antibiotik, zejména vůči antibiotikům dlouhodobě používaným v klinické praxi, 

ale rovněž vůči novějším druhům β-laktamů, což prokázalo, že zvýšené koncentrace 

toxických kovů a organických polutantů v prostředí podporují vznik rezistence vůči 

některým druhům antibiotik. Za vznik této rezistence vůči různým druhům 

antimikrobiálních látek současně jsou zodpovědné geny, které jsou lokalizovány na 

pohyblivých genetických elementech, což přispívá ke snadnému horizontálnímu přenosu 

rezistence a jejímu rychlému šíření. 

Zjištění míry senzitivity biotechnologicky perspektivních kmenů bakteriálního rodu 

Pseudomonas vůči antibiotikům je důležitou charakteristikou nových izolátů, která 

podmiňuje jejich následné praktické využití. Tato vlastnost vhodně doplňuje fenotypové 

charakteristiky daného bakteriálního kmene a vypovídá mnoho i o jeho biochemických 

vlastnostech, jejichž znalost je nezbytná pro studium možností využití jednotlivých 

pseudomonád v biotechnologické praxi.  Získané poznatky umožňují hodnocení 
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bakteriálních kmenů v širších environmentálních souvislostech a poukazují na možnosti 

jejich dalšího využití během odstraňování kontaminujících látek z životního prostředí.  
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