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Anotace  

Dermatofytózy a kožní plísně jsou často považovány pouze za kosmetický problém. Ve 

skutečnosti se jedná o velmi závažná – v některých případech i smrtelná - onemocnění, 

postihující nejenom člověka, ale i všechny druhy zvířat. K jejich léčbě se používá široké 

spektrum antimykotických léčiv, která se vyznačují různými nežádoucími vlivy na 

organismus. Vstupy a další aktivity antimykotik nebo jejich reziduí v životním prostředí po 

průchodu tělesnými tkáněmi nejsou v současné době dodatečně prozkoumány a objasněny 

a zasluhují větší pozornosti, neboť není možné předem odhadnout, jak budou tato farmaka 

za změněných podmínek reagovat a jak budou poté působit na jednotlivé složky životního 

prostředí a organismy, které v nich žijí. 

 

Klíčová slova: antimykotika, dermatofytózy, farmaka v životním prostředí, kožní plísně, 

mykózy  

 

Annotation  

Dermatophytosis and skin fungi are often considered only a cosmetic problem. In fact, this 

is a very serious - sometimes fatal - disease that affects not only humans but also all kinds 

of animals. Their treatment is used for a wide spectrum of antifungal drugs that are 

characterized by various adverse effects on the body. Inputs and activities of other 

antifungals or their residues in the environment after passing through the body tissues are 

currently being explored and subsequently clarified and deserve more attention because it 

is not possible to anticipate how these drugs react under different conditions and how they 

will then act on different components environment and the organisms that live there. 

 

Key words: antimycotics, dermatophytosis, pharmaceuticals in the environment, skin 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V současné době lze považovat za patogenní pro zvířata, potažmo i pro člověka, 

přes tři sta druhů z celkového počtu více než sta tisíce druhů plísní, hub a kvasinek, jež se 

vyskytují v každém prostředí na naší planetě. [1] 

Kvasinky a plísně nás v poslední době trápí stále častěji. Kvasinkové infekce 

nejčastěji napadají naše sliznice. Plísňová onemocnění (mykózy) jsou potíže velmi 

rozšířené a s věkem se stupňující. Mnohdy bývají zanedbávané v domnění, že nejde o nijak 

závažný stav, ve skutečnosti se však jedná o záležitost, které by měla být věnována 

mimořádná pozornost a která vyžaduje léčbu. Plísně jsou mikroskopické houby, které se 

objevují všude, kde je příliš vlhka. Zvýšený výskyt plísňových onemocnění se může 

objevit v souvislosti s oslabením imunity, při dlouhodobé léčbě antibiotiky, při cukrovce, 

ale i při chemoterapii nebo stykem s některými zvířaty. [2] [3] 

Ve své bakalářské práci bych se proto rád touto problematikou zabýval. V práci 

jsou jednotlivé typy onemocnění charakterizovány, je zde popsán současný stav řešené 

problematiky a hlavní pozornost je věnována antimykotikům, která se sice na jedné straně 

používají k léčbě těchto chorob, ale na druhé straně mohou mít některé i negativní účinek 

na organismus. 

Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit a zhodnotit na základě informací 

a poznatků z naší i zahraniční literatury současný stav a vývoj problematiky mykotických 

onemocnění, léčivých přípravků používaných v terapii těchto chorob, jejich případných 

nežádoucích účinků na organismus i možností prevence vstupu těchto farmak do složek 

životního prostředí a jejich odstraňování. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V současnosti je ve světě potvrzena tendence, že mnohé mikroorganismy se stávají 

stále odolnějšími vůči antimikrobakteriálním látkám. Mikrobiologové již několikrát 

upozorňovali na stále rostoucí bakteriální rezistenci. [2] Odborníci z oboru dermatologie 

zase varují před nárůstem mykotických onemocnění u pacientů po transplantaci kostní 

dřeně nebo orgánů, ale také u hematoonkologických pacientů.[3] K mykózám predisponují 

také nemocní diabetem nebo popálení lidé, rovněž pacienti trpící leukémií a celkovými 

metabolickými a endokrinními onemocněními. [4]  

Zvyšující se výskyt těchto chorob proto vyžaduje intenzivní hledání účinných 

léčebných postupů a to s ohledem na bakteriální rezistenci. V souvislosti s tím se rozrůstá 

světová i domácí odborná literatura, která shodně dospívá k názoru, že předpokladem 

úspěchu při léčbě mykóz je především důsledná přesná diagnóza, správná volba terapie 

místní nebo celkové a dobrá orientace v bohaté škále antimykotik. [3] [4] [5] 

Mykóza je poměrně hodně nakažlivé onemocnění. „Zárodky plísní vydrží 

v prostředí živé a nakažlivé velmi dlouho. Například na jediném čtverečním metru, třeba 

na koupališti, se může vyskytovat až dvanáct druhů plísní,“ upozorňuje MUDr. Karel 

Mencl z mikrobiologického oddělení Pardubické krajské nemocnice. Pokud má člověk jen 

malou ranku v meziprstí, nebo záděru či jinak poškozenou kůžičku okolo nehtu, dostanou 

se zárodky plísní do organismu velmi lehce. Z nohou se dokonce může rozšířit kamkoliv 

po těle. Stačí použít stejné nůžky či pilník na pedikúru i manikúru, nebo stejný ručník na 

nohy a zbytek těla. 

V posledních letech se lze proto nejen v dermatologii, ale rovněž i v jiných 

medicínských oborech, setkat stále častěji s infekcemi, které jsou vyvolány obligátně 

(parazitárně) nebo oportunně (fakultativně) patogenními vláknitými a kvasinkovými 

houbami, které se nazývají dermatomykózy. [6] [7]  

Co se týče používané terminologie a klasifikace, se kterou se lze setkat v rámci 

studia této problematiky, nastávají poměrně velké problémy a hlavně zmatky, protože se 

mnohdy liší a to i podle citovaných autorů. V podstatě záleží dokonce i na tom, zda se 

jedná o hledisko klinické nebo veterinární, epidemiologické či botanické. [8] [9]  V české 

dermatologii se dosud udržují názvy podle klinických kritérií a charakteristických 
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vlastností infekčního agens. Rozlišují se dermatofytózy, což je v podstatě synonymum 

k pojmu tinea, kandidózy a to včetně pityriasis versicolor a nakonec plísňové kožní 

nemoci.  

Někteří dermatologové z praktického hlediska terapeutického přístupu rozlišují dvě 

hlavní skupiny houbových infekcí. První reprezentují především systémové orgánové 

mykózy, což jsou stavy spojené s oslabením imunitního systému. Jedná se o postižení více 

orgánů současně, které je vyvolané primárně patogenními nebo oportunními houbami, 

z nichž především ty oportunní představují v intenzivní medicíně stále větší problém 

a u vysoce rizikových pacientů se stávají významnou příčinou morbidity (nemocnost nebo 

chorobnost u lidí nebo u zvířat)a dokonce i mortality (úmrtnost), která se pohybuje mezi 

40 – 90 %. [10] [11] Tito původci se obvykle liší od původců kožních onemocnění, ale 

systémové onemocnění může vyvolat i Candida albicans. Tyto stavy mohou mít velmi 

nebezpečný průběh a vyskytují se prakticky jen v nemocničním prostředí u dlouhodobě 

hospitalizovaných jedinců. [3] 

Systémové invazivní mykózy již mohou být i život ohrožující. Prostupují do 

orgánů a celého těla, kdy jsou houbovou infekcí postiženy vnitřní tkáně a orgány. Proto 

bývají mnohem závažnější než mykózy lokální. V našich končinách to jsou ale poměrně 

velmi vzácná onemocnění. Postižení se nejčastěji šíří z dutiny ústní do plic, jater, sleziny, 

střev či mozku, může ale i napadnout jakoukoli jinou část těla. O opravdu závažný stav se 

jedná tehdy, kdy se plísně najdou již v krvi. [10] 

Vyskytují u pacientů s oslabenou imunitou vyvolanou nemocí nebo iatrogenně, 

tedy vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením nebo chybným 

léčením. Naštěstí jsou vzácnější a zdraví lidé se jí v podstatě nemusí bát. Nejčastějším 

jejich původcem je Candida albicans. [12] 

Do druhé skupiny se řadí kožní a slizniční infekce, které jsou, v porovnání se 

systémovými mykózami, obvykle spojeny s relativně zdravým hostitelem nebo pouze 

s lokální dispozicí. [1] [3] Jsou tedy pravidelně předmětem zájmu primární lékařské péče a 

to nejen specialistů [4]. 

Vzhledem k tomu, že hlavním tématem mé bakalářské práce je problematika 

antimykotik, domnívám se, že je důležité jednotlivé druhy onemocnění alespoň stručně 

charakterizovat.  
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3 MYKOTICKÁ ONEMOCNĚNÍ 

Pojmem mykózy se všeobecně označují taková onemocnění, která způsobují 

infekční mikroskopické houby. Těchto hub existuje několik druhů a ty pak způsobují 

mnohé zdravotní potíže. Nejčastěji je mykózou postižena kůže, nehty a v neposlední řadě 

i ženské pohlavní orgány. [1] 

Pro stručnou charakteristiku jednotlivých druhů onemocnění jsem zvolil ve své 

práci terminologii používanou v české dermatologii, která rozlišuje dermatofytózy 

(synonymum k pojmu tinea), kandidózy a to včetně pityriasis versicolor a nakonec 

plísňové kožní nemoci. 

3.1 Dermatofytózy 

Vzhledem k tomu, že kůže představuje první bariéru mezi organismem a zevním 

prostředím, bývá nejčastěji vystavena různým druhům škodlivého působení. V letních 

měsících patří mezi nejčastější postižení kůže také onemocnění vyvolané houbami. 

V tomto případě lze hovořit o dermatofytózách nebo obecně o mykózách. V odborné 

medicínské literatuře bývají také označovány jako tinea. Chtěl bych zde zdůraznit, že byť 

je toto onemocnění obecně označované jako plísňové, jedná se o nemoci kůže vyvolané 

houbami, takzvanými dermatofyty a kvasinkami (kandidami). [1] 

Dermatofytózy jsou tedy mykotická infekční onemocnění vyvolaná dermatofyty, 

tedy vláknitými houbami převážně rodu Microsporum, Trichophyton a Epidermophyton. 

Infikují, napadají a rozmnožují se především v keratinizovaných tkáních (u zvířat se jedná 

o drápy, chlupy a šupinky již odumřelé kůže). [6] [2] 

V klinické praxi humánní i veterinární medicíny je nutno zvážit, že houby a plísně 

se neuplatňují vždy samostatně, ale častěji v kombinaci a to nejméně dvou rodů (nejvíce 

Microsporum a Trichophyton). Tyto dermatofytózy jsou obecně velmi rozšířená a zcela 

běžná infekční onemocnění také u domácích mazlíčků a jejich četnost v naší republice 

stále stoupá. Jedinci napadení touto chorobou bývají bez rozlišení jejich životního 

prostředí, to znamená, že nemoc bude například postihovat jak kočky domestikované, tak 

i tzv. zdivočelé. Jejich nebezpečnost pro člověka spočívá v tom, že jsou velmi agresivními 

zoonózami, tedy mohou být přenosné i na člověka, což umocňuje ještě skutečnost, že jsou 



Jaroslav Mudruňka: Toxické účinky antimykotik na organismus 

2012  5 

velmi silně kontagiózní. Například Microsporum canis (Obrázek č. 1) je nejrozšířenější 

zoofilní dermatofyt způsobující více než 90 % dermatofytóz u kočky domácí. [14] Je 

logické, že nejvíce postiženy bývají kočky dlouhosrsté, jejichž hustá srst je pro tento 

dermatofyt výborným životním prostředím. Vyskytuje se celoročně a to bez ohledu na 

klima. Například v podstatě až 35 % jinak zcela zdravých koček je asymptomatických 

nositelů a přenašečů Microsporum canis. [6] 

Jejich prudká nakažlivost je způsobena tím, že jejich artrospory a hyfy jsou 

v podstatě přirozená infekční stadia těchto hub, která sice nemohou samovolně proniknout 

neporušenou kůži, ale umožní jim to i zcela malá poranění, zapaření kůže, oděrky apod. 

Jejich přenos je pak tedy velmi snadný a dochází k němu buďto přímo hyfami, což jsou 

houbová vlákna, a artrosporami z chlupů a kožních šupin zvířat nebo kontaktem 

s infikovanými předměty (kartáče, pelíšky apod.). V bytovém suchém prostředí (v kobercích, 

v knihách, textiliích apod.) mohou tyto plísně přežívat i více než pět let. [2] 

 

Obrázek 1: Microsporum canis (www.medmicro.wisc.edu) 

Jak již bylo uvedeno výše, dominantními původci jsou především patogenní druhy 

dermatofytů, které se dělí do rodů Microsporum, Trichophyton a Epidermophyton, z nichž 

některé vykazují omezený geografický výskyt a většina vysoký stupeň parazitární 

adaptace. [2] [6] Lze mezi nimi najít takové, které napadají pouze člověka anebo zvířata. 

V našich podmínkách jsou nejčastěji identifikovanými původci Trichophyton rubrum, 

Trichophyton mentagrophytes a Microsporum canis, které způsobují klinické formy 

nemoci označované jako „tinea“ s upřesněním lokalizace na těle. Mezinárodní klasifikace 

uznává jednotky tinea capitis (postihuje vlasy a vousy), tinea corporis (zahrnuje hladkou 

kůži obličeje, trupu a proximálních částí končetin), tinea manus, tinea pedis, tinea cruris 
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(v českém překladu chybně uvedeno jako „tinea bérce“, je však míněna především mykóza 

v tříslech a na horních částech stehen) a tinea unguium (onychomykóza). [6] [15] Tyto 

houbové infekce postihují celosvětovou populaci, odhady se pohybují kolem 15 – 20 %. 

V následujícím textu bych chtěl jednotlivé typy krátce popsat. [16] 

Tinea capitis (Obrázek č. 2) je mykotická infekce postihující vlasatou část hlavy 

a jedná se spíše o onemocnění typické pro dětský věk, alespoň ty její typy, které se 

v současné době vyskytují na našem území a také v kontinentální Evropě. [16] 

Odlišná situace je například v USA a ve Velké Británii, kde především dominuje 

druh antropofilní. Druhy antropofilní vegetují pouze na kůži člověka a mohou přenosem 

přímým či zprostředkovaným různými předměty denní potřeby infikovat dalšího 

(např. Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, Trichophyton tonsurans). [17] 

Uvedené druhy se výrazně liší v citlivosti na antimykotika, takže terapeutická doporučení 

vypracovaná v USA nelze automaticky přenášet na naše poměry.  

 

Obrázek 2: Tinea capitis (http://dermimages.med.jhmi.edu) 
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Od začátku 90. let je v celé Evropě patrný nárůst těchto onemocnění především u dětí. 

Dominantním původcem na evropském kontinentu je zoofilní dermatofyt Microsporum canis, 

jehož nejčastějším rezervoárem jsou právě kočky, přesněji řečeno koťata. [2] 

Léze způsobené Microsporum canis často vedle kštice postihují i kůži po těle. 

V kštici jde o okrouhlá nebo oválná ložiska o průměru několika centimetrů, zpravidla 

zašupená, někdy mírně zarudlá. Vlasy v ložiscích nejsou vypadané, nýbrž těsně nad kůží 

ulámané („strniště“). Ložiska ve Woodově světle fluoreskují (Obrázek 3). Leckdy jsou ale 

léze necharakteristické, diferenciálně diagnosticky může jít o seboroickou dermatitidu 

(skupina ekzémových onemocnění) nebo psoriázu (lupenka). Microsporum postihuje kštici 

pouze u dětí do puberty, u starších se lze setkat spíše jen s tinea corporis (dermatofytóza 

postihující trup a končetiny s výjimkou rukou, nohou a třísel).  

 

Obrázek 3: Tinea capitis – fluorescence ve Woodově světle (http://dermnetnz.org) 

Tinea capitis se léčí výhradně systémově. Lokální léčba pomocí antimykotických 

roztoků a zejména šamponů se uplatňuje jako doplňková nebo k likvidaci 

asymptomatického nosičství. [16] [18] 

Vedle uvedené povrchové formy tinea capitis se lze setkat i s formou hlubokou, 

známou jako trichophytia profunda capillitii (kerion Celsi), která vytváří ve kštici rozsáhlý 

zánětlivý hrbol s folikulitidami (záněty vlasového váčku), abscesy a píštělemi. [16] Bývá 

způsobena druhy Trichophyton mentagrophytes (Obrázek 4a) nebo Trichophyton 

verrucosum (Obrázek 4b). Klinicky může být snadno zaměňována za bakteriální infekci 

(pyodermie – bakteriální záněty kůže způsobené koky, furunkul – stafylokokové infekce 

především na ochlupeném povrchu těla, karbunkul – spojení několika furunklů a průnik 

infekce hlouběji do tkání). Lokální léčbou ji nelze nikdy vyléčit a je potřeba adekvátní 

systémová terapie podle vykultivovaného původce. [5] 
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Obrázek 4: a) Trichophyton mentagrophytes, b) Trichophyton verrucosum 

(www.medmicro.wisc.edu; www.medmicro.wisc.edu) 

Závěrem lze tedy konstatovat, že infekce Microsporum canis je typická 

antropozoonóza, přenáší se snadno ze zvířete na člověka, ale další interhumánní přenos je 

raritou. [2] 

Tinea corporis (Obrázek č. 5), tato forma postihuje neochlupenou část obličeje, 

trup a končetiny až k zápěstí a hleznu.  

 

Obrázek 5: Tinea corporis (http://hardinmd.lib.uiowa.edu) 

Jako speciální lokalizace se vyčleňuje tinea cruris, postižení vnitřní horní části 

stehna v místech, kde přiléhá ke skrotu. Intenzita zánětu závisí na typu původce: 

u antropofilních dermatofytů (Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum) se 

většinou lze setkat jen se zarudnutím a deskvamací (olupování kůže, popř. epitelu, 

v drobných šupinkách nebo ve větších cárech).  

a) b) 
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Tinea vyvolaná Trichophyton rubrum (Obrázek č. 6) se projevuje velkými 

mapovitými ložisky až plochami jen s mírným zánětem, s infiltrovaným zarudlým 

periferním lemem a deskvamací. Této formě se také říká Rubrophytia corporis. Postihuje 

osoby středního věku, mimořádného rozsahu může dosáhnout u lidí imunodeficitních nebo 

v zanedbaných případech. [19] 

 

Obrázek 6: Trichophyton rubrum (http://upload.wikimedia.org) 

U zoofilních dermatofytů (Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton 

verrucosum, Microsporum canis) mohou být na lemu ložiska vesikuly až pustuly. Infekce 

se často vyskytuje jako profesionální onemocnění v zemědělství. [2] 

Zdrojem infekce Trichophyton verrucosum je zpravidla skot. V 60. letech minulého 

století u nás byla zavedena povinná vakcinace telat, která vedla k úplnému vymýcení této 

infekce u skotu a následně také u ošetřujícího personálu. Po privatizaci zemědělství tato 

povinnost odpadla, navíc se k nám začal dovážet skot z oblastí, kde povinná vakcinace 

nebyla. Proto po roce 1989 počet onemocnění vyvolaných Trichophyton verrucosum opět 

začal stoupat.  

Zdrojem infekce Trichophyton mentagrophytes může být celá řada domácích 

i divoce žijících savců, nejčastěji jde však o hlodavce. K nákaze může dojít i nepřímou 

cestou při manipulaci s krmivem nebo stelivem, které bylo hlodavci kontaminováno.  

Zdrojem infekce Microsporum canis mohou být kočky, psi, ale také koně. 

V západní Evropě bývá popisována jako zvláštní klinická jednotka tinea gladiatorum, 
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způsobená Trichophyton tonsurans, která se šíří přímým kontaktem například v oddílech 

zápasníků. [14] 

Povrchové, nepříliš rozsáhlé formy tinea corporis obvykle dobře reagují na lokální 

léčbu. U hlubších forem s pustulami (puchýřky naplněné hnisem) nebo při postižení 

rozsáhlých ploch je na místě léčba celková. [18] 

Tinea cruris (Obrázek č. 7) je klinická forma tiney, která je vyvolána výhradně 

antropofilními dermatofyty jako Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, 

Epidermophyton floccosum. Projevuje se polycyklickými až mapovitými ložisky v tříslech 

s deskvamací olupování kůže v šupinách nebo cárech) a výrazným, infiltrovaným 

periferním lemem. Subjektivně má onemocnění svědivý charakter.  

 

Obrázek 7: Tinea cruris (www.accessemergencymedicine.com) 

Při této diagnóze je dobré zkontrolovat stav meziprstí nohou a plosek, neboť zde se 

právě může skrývat pravý zdroj infekce.  

Tinea manus (Obrázek č. 8) je poměrně vzácná lokalizace dermatofytózy 

a obvykle nepřichází samostatně, ale jako doprovod k tinea pedum. Nápadně často je 

postižena jenom jedna ruka. [7] Na hřbetě ruky vypadají ložiska stejně jako u tinea 

corporis a poznávají se celkem snadno. [6] 
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Obrázek 8: Tinea manus (http://3.bp.blogspot.com) 

Tinea pedis (Obrázek č. 9) je nejčastější dermatofytóza vůbec a odhady její frekvence 

v dospělé populaci se blíží až k 50 %. [20] Ve většině případů je vyvolavatelem Trichophyton 

rubrum, následované Trichophyton interdigitale a Epidermophyton floccosum. Mykóza nohou 

může být také vyvolána kvasinkovitými mikromycety, jako jsou Candida a Trichosporon. 

Tinea pedis se dále dělí na tineu interdigitální a plantární. Tinea interdigitalis obvykle 

začíná jako zarudnutí a bělavá macerace v posledním meziprstí, doprovázená svěděním. Po 

nějaké době se potíže zmírní a onemocnění dále pokračuje jen jako mírná suchá 

deskvamace, která nesvědí a šíří se do dalších meziprstí. Pokojné soužití člověka a houby 

je čas od času narušováno akutními nemocemi, kdy se k mykotické infekci přidá ještě 

bakteriální superinfekce pseudomonádami a difteroidními tyčinkami. 

 

Obrázek 9: Tinea pedis (www.doctorfungus.org) 
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Po vyléčení mykózy nohou zůstává trvalý sklon k recidivám. Právě vzhledem 

k chronicitě a častým recidivám je mykóza nohou léčí pokud možno lokálně. Pokud lokální 

léčba neúčinkuje, je možno nasadit krátkodobou kúru celkovou. [6] [18] 

Tinea unguium (Obrázek č. 10) obvykle navazuje na interdigitální (meziprstní) 

tineu pedis. Přímá infekce nehtu ze zevního prostředí je velmi vzácná.  

 

Obrázek 10: Tinea unguium (www.doctorv.ca/images) 

Zde bych chtěl uvést na pravou míru mnohdy zaměňovanou terminologii. 

Termínem „tinea unguium“ je označována nehtová mykóza, která je způsobena 

dermatofyty. Naopak termín „onychomykóza“ je širší a zahrnuje i mykózy vyvolané 

kandidami a oportunními hyfomycety. [21] [22] Incidence onychomykózy celosvětově 

stoupá, přesto však ne každá deformace nehtu znamená mykózu. Celkově jen asi polovina 

nehtových onemocnění je způsobena houbami. [23] [24] 

Léčba onychomykóz je obtížná. Lokální preparáty neproniknou nehtem až 

k myceliu, celková léčba je drahá a relativně dlouhodobá, i když moderní preparáty 

umožnily zkrátit ji z dřívějších dvanácti měsíců na tři. [22] [25] Objevují se proto tendence 

bagatelizovat toto onemocnění jako pouhý kosmetický problém. Nelze však přehlédnout, 

že se jedná o afekci nakažlivou, která hrozí přenesením jednak na jiná místa pacientova 

těla (takže pak nejde definitivně vyléčit např. tinea pedis nebo cruris), jednak na další 

osoby. [22] Mezi nimi pak mohou být i takové, pro které už onychomykóza rozhodně 

kosmetickým problémem není, jako například početná populace diabetiků, kde otlaky 

způsobené deformovanými nehty mohou vést až ke gangréně prstů, dále také osoby 

s ischemickou chorobou dolních končetin, osoby imunodeficitní a další. [21] [23] [24] 
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3.2 Kandidózy včetně Pityriasis versicolod 

Kandidózy jsou nemoci kůže a sliznic vyvolané kvasinkami, které i za normálních 

okolností žijí na kůži a sliznicích, nacházejí se také na rostlinách a ovoci. Kandidózy 

a Pityriasis versicolor jsou vyvolány kvasinkami tzv. pučivými houbami nejčastěji rodu 

Candida a Pityrosporum. Onemocnění vyvolávají v podmínkách, které svědčí jejich 

rozmnožování. K tomu dochází za tepla, vlhka, při poškození povrchových vrstev kůže, při 

změně hodnoty pH kůže ve smyslu zvýšení zásaditosti. Nejčastěji napadají oslabený 

organismus lidí s obezitou, cukrovkou, při postižení nádorovými nemocemi, při intenzivní 

léčbě antibiotiky, cytostatiky, hormony. [2] [26] 

Kandidózy včetně Pityriasis versicolor jsou v podstatě povrchové (lokální, místní, 

superficiální) mykózy, které nejsou tak závažné jako ostatní druhy mykóz. Jejich průběh 

bývá nepříjemný a mnohdy komplikovaný. [26] Objevují se nejčastěji na sliznicích, kůži, 

nehtech, atd. V podstatě jsou daní civilizovaného lidstva za teplo, ochranu a pohodlí, které 

mu skýtá neprodyšné oblečení a obutí. Moderní způsob života, podporující hromadné 

sportovní aktivity, pak napomáhá rychlému šíření infekčního agens mezi množstvím 

vnímavých osob. [27] Proto lze také v dnešní době pozorovat prudký nárůst počtu těchto 

onemocnění. Jistě k tomu přispívá také skutečnost, že v populaci také přibývá stále více 

osob s poruchami celkové i lokální imunity.  

Povrchové mykózy postihují jen svrchní rohovou vrstvu kůže a mohou tak 

vyvolávat pouze nepatrnou zánětlivou reakci. Typickým představitelem je Pityriasis 

versicolor, jedná se o chronické kožní onemocnění nejsvrchnějších vrstev pokožky, 

obvykle nezánětlivé, způsobené kvasinkami rodu Pityrosporum. Pytiriasis versicolor je 

vyvoláván kvasinkou Malassezia furfur (Obrázek č. 11). Vzhled může být různý, proto 

označení „versicolor“. [26] [28] 

Onemocnění se vyskytuje hlavně u mladých osob a lidí se zvýšeným pocením 

a mastnou pokožkou. Nebývá doprovázeno svěděním, ale jen vymizením pigmentu 

(depigmentací) a jemným šupením postižených oblastí. Na nepigmentované kůži jde 

o světle hnědé makuly (chorobné skvrny), na pigmentované kůži naopak o bílé makuly. 

Často splývají ve větší skvrny. 
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Obrázek 11: Malassezia furfur na pokožce (http://en.wikipedia.org.) 

Nejčastěji se objevují na hrudníku a ramenou. V létě se zdravá kůže působením 

slunečního záření opálí a postižená ložiska zůstávají bledá, protože kožní šupinky prorostlé 

houbami záření absorbují. Vzniká takzvaná inverzní forma, kterou nazýváme Pityriasis 

alba (Obrázek 12). Nakažlivost je malá, protože postihuje především osoby s větší 

potivostí a pravděpodobně také osoby s vrozenou dispozicí. [26] [28] [29] 

 

Obrázek 12: Pityriasis alba (www.hudlegekontoret.no) 

Léčba tohoto onemocnění nebývá zásadním problémem, ale postižení se často vracejí 

(80% recidiva). [1] Proto je vhodné aplikovat lokální léčbu celotělově ve formě 

antimykotického šamponu. Pokud lokální léčba nestačí, aplikují se krátkodobé kúry 

systémových antimykotik. [26] K lokální léčbě je dnes k dispozici řada vysoce účinných 

preparátů. Jedná se zejména o širokou paletu imidazolových derivátů, dále o alylaminy 

a polyeny. [18] 

Nejčastějším původcem je kvasinka Candida albicans (Obrázek č. 13), která je 

v podstatě saprofytním rodem kvasinek (ve shodě s organismem hostitele), který lze 
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považovat za běžnou součást mikroflóry. Žijí na sliznicích trávicího a genitálního traktu 

jako komenzálové (neškodní parazité živící se zbytky potravy hostitele) a jen v přítomnosti 

predispozičních faktorů se mohou výrazně pomnožit a vyvolat klinické příznaky. Jsou tedy 

v lidském organismu zcela v rovnováze s ostatními bakteriemi a kvasinkami. [2] 

 

Obrázek 13: Kvasinka Candida albicans (www.symbinatur.com) 

Je-li tato rovnováha narušena, začínají se množit, oslabují imunitní systém 

organismu a způsobují infekci tzv. kandidózu, což je v podstatě přemnožení kvasinek 

v střevech, krvi a orgánech. [2] Na rozdíl od kůže, kde lze hovořit o jednotném, víceméně 

uniformním prostředí, které se liší obvykle jen stupněm vlhkosti a keratinizace, slizniční 

povrchy vykazují mnohem větší rozrůzněnost podmínek (hodnota pH, dostupnost kyslíku, 

rezidentní, tedy skrytý mikrobiota) a také odlišné specifické obranné mechanismy 

charakteristické pro danou lokalitu. [3] 

Nejznámější formou je soor neboli také moučnivka (Obrázek č. 14), která se 

projevuje tenkými bílými až šedobílými povlaky na sliznicích jazyka, tváří nebo patra.  

 

Obrázek 14: Soor (moučnivka) (http://detskechoroby.rodinka.sk) 
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Postihuje především malé děti do dvou let, u větších dětí a dospělých jsou zase 

častěji postiženy rty, a to zejména ústní koutky. V této souvislosti se často hovoří 

o takzvaných anguli infectiosi (zanícené ústní koutky). [3]V případě výskytu u dospělých 

jedinců se jedná především o lidí celkově oslabené a v dlouhodobé nemocniční péči, 

užívající antibiotika. Kandidy rády postihují také místa na těle, kde dochází k časté vlhké 

zapářce (oblast třísel, genitálu, podpaží, pod prsy, oblast krku), typické je pocit svědění, 

kůže má červené zabarvení a může dojít také k olupování postižených tělních okrsků. [78] 

V případě infekcí slizničních povrchů je důležité si uvědomit, že většina 

potenciálních patogenů je součástí přirozené mikrobioty člověka a zvířat, což platí zejména 

o kvasince Candida albicans ale i jiných druzích kandid. Potenciální původce nacházíme 

tedy i u zdravých jedinců, kde tvoří přirozenou, i když minoritní součást komenzálního 

společenstva. [79] K rozvoji infekce dochází pod vlivem jak systémových (HIV infekce, 

útlum buňkou zprostředkované imunity nemocí a/nebo léčbou, širokospektrá antibiotika, 

iradiace, kouření aj.), tak lokálních predispozičních faktorů (iritace cizorodými látkami, 

lokální infekce, narušení bariérových funkcí aj.). [3] [78] V některých případech nejsou ani 

důkladným vyšetřením zjištěny žádné predispoziční a rizikové faktory, například v případě 

idiopatické formy vulvovaginální kandidózy. [79] [80] [81] 

U osob s normální imunitou se kožní kandidóza obvykle léčí lokálně. Rezistentní 

nebo rozsáhlé případy vyžadují léčbu celkovou. Jednorázová ataka kandidózy se léčí 

snadno, ale chronicky recidivující formy vyžadují dlouhodobou antimykotickou léčbu 

doplněnou navíc podpůrnými metodami (lokální preparáty s kyselinou mléčnou, případně 

laktobacilem, autovakcíny, léčba partnera). [79] Nabídka a dostupnost vhodných léků 

a forem pro terapii slizničních mykotických infekcí v orální dutině, vagíně nebo zažívacím 

traktu je v porovnání s dermatomykózami poměrně dost omezená. Podobně jako u kožních 

mykóz je způsob jejich léčby do značné míry dán rozsahem a průběhem infekce, 

etiologickým agens, ale (v mnohem větší míře než u mykóz kůže) také vyhodnocením 

rizika možného průniku houby do okolních tkání s ohledem na základní onemocnění 

a celkový stav pacienta. [21] [82] 

Kandidy mohou také způsobovat hnisavý zánět zadního nehtového valu 

(paronychium), přičemž pak následují sekundární změny na nehtové ploténce, kdy dochází 
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k příčnému rýhování, onycholýza a může dojít až k destrukci nehtové ploténky [21] 

(Obrázek č. 15). Kandidová infekce v této lokalizaci je velmi obtížně léčitelná. [7] 

 

Obrázek 15: Onychomykóza (www.beltina.org) 

Kožní kandidóza postihuje nedominantně malé a velké kožní záhyby, kde okluze, 

vlhko a rovněž macerace vytvářejí optimální růstové podmínky. [3] [19] Kandidové 

dermatomykózy jsou často spojovány s přidruženými interními onemocněními nebo jinými 

stavy narušujícími fyziologické funkce organizmu a mohou být prvotním příznakem 

například u cukrovky (diabetes mellitus). [3] Jejich klinický obraz může být typický, ale 

většinou neumožňuje nikterak odlišení od jiných dermatofytických infekcí. [78] Obecně 

lze na základě klinických projevů rozlišit jen některé původce kožních mykotických 

infekcí, jako například bílé onychomykózy. Samostatnou, ale v Česku oproti tropickému 

pásmu relativně vzácnou skupinou, jsou původci houbových infekcí nejsvrchnějších vrstev 

kůže a vlasů, reprezentovaní především lipofilními druhy kvasinek rodu Malassezia (dříve 

Pityrosporum spp.), která je součástí mikrobioty kůže. [28] Mohou vyvolat pityriázu 

(drobné šupinky ve vlasech podobné otrubám), folikulitidu a pravidelně se rovněž podílejí 

na vzniku lupovitosti vlasové pokožky. [16] [29] 

Kandidóza se vyskytuje rovněž u zvířat, u kterých se projevuje šedavými až 

šedobílými povlaky a erozemi v dutině zobákové, na jazyku, v hltanu, jícnu a také ve 

voleti. V omezeném počtu případů se může objevit i ve spodní části alimentárního ústrojí, 

tedy ve střevech. Stává se tak například po delší medikaci antibiotiky. Nejohroženější 
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skupinou jsou obecně mláďata. Napadené kusy trpí nechutenstvím, hubnou, dochází ke 

zvracení a hůře dýchají. Kvasinky napadají organismus i na povrchu těla a způsobují tak 

onemocnění peří a kůže. Také při léčbě kandidózy uvnitř organismu lze použít nystatin 

(Fungicidin) nebo ketokonazol (Nizoral). Při výskytu sekundární bakteriální infekce, je 

nutné zařadit antibiotikum s účinkem na příslušnou infekci. Prevence je obdobná, jako 

u ostatních zvířecích mykóz. [14] 

Léčba superficiální (povrchové) kandidózy je při malém rozsahu lokální, při velkém 

rozsahu a u recidivujících forem systémová. Výhodně se zde uplatňuje také možnost 

jednorázové systémové léčby azolovými antimykotiky.  

3.3 Plísňové kožní onemocnění 

Plísně jsou mikroskopické skupiny hub, které jsou pokryty jemným bílým 

myceliem (shlukem vláken). Dělí se na dermatofyty, kvasinky a houby tvořící mycelia 

(tzv. mikromycety, vícebuněčné, eukaryontní, pokročile heterotrofní, saprofytické nebo 

parazitické mikroorganismy). Velice se jim daří ve vlhkém a teplém prostředí, dlouhodobě 

pak třeba na dřevěných roštech podlah v sauně, v kabinkách plováren, ve sprchách 

a lázeňských provozech, ale to neznamená, že se nedostane na nohy i jinak, třeba chůzí 

naboso po hotelovém koberci. Vysušená kůže v sandálech také ztrácí přirozenou odolnost 

a je stejně náchylná k plísňovému onemocnění jako vlhká pokožka.[19] U nadměrně 

citlivých lidí, mohou plísně způsobit přecitlivělé reakce organismu. Alergikům vadí 

především plísně, při jejichž růstu vznikají tzv. spory. [2] 

Plísně domácí se vyskytují především ve vlhkých a málo větraných místnostech, 

nejčastěji v období, kdy se začíná topit, venku klesá teplota a málo se větrá. Ideální obsah 

vlhkosti je pro ně 40 - 50 %. 

Plísně venkovní se zase vyskytují se za teplého a vlhkého počasí. Nejčastěji se 

nacházejí ve spadaném listí, půdě, kompostu, neobydlených domech. 

Potravinové plísně jsou toxinogenní a na zkažené potravině vytvářejí tzv. plísňové 

jedy. Vyskytují se na starém ovoci, zelenině, pečivu, sušených plodech, kojenecké výživě. 

Jejich konzumování může způsobit průjmy, poškodit játra, ledviny, imunitní systém. 

Kulturní plísně jsou plísně, které netvoří mykotoxiny a lidé je využívají. Patří sem 

známé plísňové sýry, nebo penicilin. 
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Jak již bylo uvedeno výše, dermatomykóza, plísňové onemocnění kůže, se tvoří na 

kůži, hlavně na nohách, vlasech, nehtech, plochách těla. Šíří se dotykem, například 

z ručníku, z bot, z prostor, ve kterých se postižený plísní pohybuje bos. Plísně na nohou 

také může způsobit dlouhý pobyt v uzavřené a neprodyšné obuvi. 

Mykóza nohou a jejich nehtů je jedním z nejčastějších onemocnění u nás a šíří se 

přenosem odpadlých šupinek z pokožky napadené plísní z člověka na člověka. Buď přímo, 

nebo při zanedbání mykózy kůže v meziprstních prostorech se plíseň může dostat pod 

nehet, který časem změní barvu, tvar a strukturu. Mykózu často provází nepříjemný zápach 

a nezřídka také výrazná bolestivost napadených míst. Přestože se jedná o tak časté 

onemocnění, kolují mezi lidmi mnohé mylné informace s ním spojené. [83] 
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4 ANTIMYKOTIKA 

Každý léčivý přípravek lze obecně definovat jako látku nebo kombinaci různých 

látek prezentovaných jejich léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě 

humánních nebo veterinárních onemocnění, které lze použít pro obnovu, úpravu nebo 

ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím jejich farmakologického, imunologického 

nebo metabolického účinku, případně pro stanovení diagnózy. [9] [31] 

Antimykotika jsou léky, používané k léčbě mykóz, tedy při onemocněních, 

vyvolaných kvasinkami a houbami. Pracují na různých principech, ale téměř všem je 

společné to, že narušují buněčné stěny hub a kvasinek a porušují tak jejich integritu. 

Zabraňují růstu mikroskopických hub. Podle užité koncentrace zpomalují, až zastavují 

jejich růst (fungistatický účinek), případně houby usmrcují (fungicidní účinek). [9]  

Dělí se podle způsobu účinku na specifická antimykotika, která působí na určitém 

místě a na určitý proces zásah do metabolismu, do buněčné stěny apod. a patří k nim řada látek 

a skupin. Zejména se jedná o různá azolová antimykotika, polyenová antibiotika, griseofulvin, 

ciclopirox, flucytosin aj.  

Nespecifická antimykotika mají obecný fungistatický účinek, dále obvykle též účinek 

bakteriostatický, to znamená, že denaturují bílkoviny, ovlivňují propustnost buněčné 

membrány nebo vedou ke změně kyselosti. Nespecificky působí např. dehet, salicylová 

kyselina, sloučeniny jodu, síry, undecylenová kyselina, organická barviva, cloroxin, 

antiseptika, aj. [9] Například v gynekologii jsou používána přednostně specifická 

antimykotika.  

Antimykotika lze rovněž členit na lokální a systémové, podle toho, zda se používají 

k léčbě povrchových mykóz (lokální – kůže, nehty, vlasy), nebo při mykotickém postižení 

vnitřních orgánů (systémová mykotická onemocnění). [30] [41] 

K lokální léčbě je dnes k dispozici celá řada vysoce účinných preparátů. Jedná se 

především o širokou paletu imidazolových derivátů, dále o alylaminy a polyeny. [9] 

Imidazolové deriváty jsou výhodné jednak tím, že jsou širokospektré, jednak také tím, že je 

k dispozici celá škála galenických forem, což umožňuje přizpůsobit léčbu situaci v postižené 

lokalitě. Nejčastěji používané jsou Clotrimazol, Bifonazol a Ekonazol. V případě většiny 

mykotických infekcí kůže je dostačující právě jen lokální terapie. [5] Jednotlivé léky je 
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výhodné občas měnit, protože se po určité době stávají neúčinnými. Na povrchové projevy 

se aplikují obvykle ve formě tinktur, u hlubokých mykóz se používají spíše masti. 

Diagnózu mykózy je nutné mít náležitě podloženou mikroskopickým, případně 

i kultivačním vyšetřením, jež je vhodné provést na specializovaném pracovišti. [30] 

Systémová antimykotika jsou naproti tomu zatížena množstvím nežádoucích 

účinků, proto jejich předepisování patří do rukou lékařů specialistů. Podle složení se 

rozdělují na polyeny, antimetabolity, azoly, echinokandiny a ostatní (např. allylaminy, 

morfoliny, griseofulvin). [9]  [31] Mechanismus jejich účinku vychází z odlišností fungální 

a lidské buňky: polyeny, azoly a alylaminy poškozují buněčnou membránu mikromycet, 

echinokandiny a pneumokandiny inhibují syntézu buněčné stěny a antimetabolity 

představované flucytosinem blokují proteosyntézu a méně syntézu DNA v mykotické buňce. 

[32] K systémové léčbě jsou dnes na našem trhu k dispozici čtyři preparáty: Ketokonazol, 

Itrakonazol, Terbinafin a Flukonazol. [32] Na Obrázku č. 16 je znázorněna buněčná stěna 

s vyznačeným místem zásahu různých antimykotik. [30] 

 

Obrázek 16: Buněčná stěna a místo zásahu různých antimykotik (www.remedia.cz) 

4.1 Polyenová antimykotika 

Polyenová antimykotika existují jak lokální (Nystatin, Natamycin), tak systémová 

(Amphotericin B). [11] Tyto látky působí tak, že se vážou na ergosterol v buněčné stěně 
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mikromycety, čímž způsobí její narušení, což v konečném důsledku vede k buněčné smrti. 

Výsledný účinek je fungistatický až fungicidní (v závislosti na koncentraci antimykotika). 

Mezi jednotlivými látkami ale může existovat zkřížená rezistence. [33] 

Obecně jsou účinné proti kvasinkám, dermatofytům, plísním či bifázickým 

(dimorfním) houbám a Trichomonas vaginalis. Natamycin i Nystatin jsou podávány 

lokálně, Amfotericin pak systémově ve formě infuse. U Amfotericinu je třeba upozornit na 

jeho nefrotoxicitu, která se však výrazně snižuje při jeho přizpůsobení se lipozomální 

podobě. Uplatňuje se u invazivní kandidózy, kokcidiomykózy, aspergilózy, fusariózy, 

blastomykózy, zygomykózy či kryptokokózy. [9] 

4.1.1 Amphotericin B 

Amphotericin B patří mezi nejúčinnější dostupná antimykotika. Jediný Amfotericin B 

se používá pro systémovou terapii a dodnes slouží jako „zlatý standard“ systémové 

antimykotické terapie, k němuž se vztahuje účinnost ostatních antimykotik v dané indikaci. [5] 

Konvenční Amfotericin B má lipofilní povahu, jeho koloidní disperze s deoxycholátem 

sodným však umožňuje jeho rozpustnost ve vodě. Byly připraveny preparáty Amfotericinu B, 

u nichž je molekula Amfotericinu B vázána na tukový nosič, a to lipozomy (lipozomální 

Amfotericin B, AmBisome), cholesterolový nosič, s nímž tvoří lipidový komplex (ABLC, 

Abelcet) a tuky ve formě koloidní disperze (ABCD, Amphocil). [9] [11] 

Fungicidní účinek spočívá především v porušení permeability membrány 

mikromycet. Amfotericin B se pak váže na strukturní složky buněčné membrány 

(ergosterol), a tak poškozuje její celistvost. Navíc indukuje tvorbu volných kyslíkových 

radikálů, které se peroxidací membránových lipidů podílejí na konečné destrukci 

membrány. 

Amfotericin se jen minimálně vstřebává z gastrointestinálního traktu. Po aplikaci se 

oddělí deoxycholát a volný Amfotericin B, který se pak v 90 - 95 % váže na bílkoviny 

plazmy a proniká do tkání. Odtud se jen pomalu uvolňuje, takže eliminační poločas je 

odhadován kolem patnácti dnů. Je pomalu vylučován v nezměněné formě žlučí do střeva. 

Během léčebné kúry se kumuluje v těle. Farmakokinetika je významně změněna vazbou na 

tukový nosič, jednotlivými preparáty je tak dosahováno lepšího cíleného šíření 
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organismem. Tato redukce nefrotoxicity (toxický pro ledviny) u amfotericinů vázaných na 

lipidový nosič tak dovoluje vyšší dávkování. [9] [34] 

Amfotericin B je antimykotikem s širokým spektrem účinku a poměrně nízkým 

výskytem rezistencí. [35] Jako jediný působí i proti zygomycetám a protozoím 

(např. Leishmaniím). Podává se při vážných, život ohrožujících infekcí způsobených rody 

Candida, Aspergillus, Cryptococcus a u mukormykóz. Dále se používá preventivně také 

u osob po transplantacích a osob léčených pro nádorová onemocnění. Lokální polyenová 

antimykotika slouží hlavně k léčbě povrchových a vaginálních kandidóz. Rezistentní 

mohou být kmeny Pseudoallescheria boydii, vzácně některé druhy kandid, zejména 

Candida lusitaniae. 

Akutní toxicita se projevuje během aplikace infuse nebo za několik hodin po ní 

horečkou, třesavkou, nauzeou a zvracením, bolestmi hlavy, svalů a kloubů patrně 

uvolněním protizánětlivých cytokinů, které jsou produkovány buňkami imunitního 

systému a dalších látek. Tyto nežádoucí účinky lze zmírnit premedikací nesteroidních 

antirevmatik (paracetamolu, ibuprofenu), antihistaminik, eventuelně kortikoidů. [34] 

Podstatou nefrotoxicity (toxický pro ledviny) je vazba Amfotericinu B na cholesterol 

membrán tubuloglomerulárního aparátu ledvin. Vlivem zvýšené permeability pro některé 

ionty a rovněž porušení koncentrační schopnosti tubulů dochází k vyšší pasáži takto 

proniklých iontů do distálního tubulu a zpětnovazebným mechanismem k renální 

vazokonstrikci (zúžení cév), snížené perfusi (průtok krve orgány), snížení glomerulární 

filtrace (ultrafiltrace krevní plazmy) a kortikální ischemii. Důsledkem může být renální 

tubulární acidosa (zvýšení kyselé reakce krve) se ztrátami sodíku, draslíku, eventuelně 

hořčíku, a nakonec selhání ledvin, čemuž lze zabránit dostatečnou hydratací a substitucí 

draslíku. [34] 

Hematotoxicita se projevuje anémií, která vzniká zejména v důsledku inhibice sekrece 

erytropoetinu a přímého toxického účinku na kostní dřeň, méně leukopenií (chorobné snížení 

počtu bílých krvinek)a trombocytopenií (nedostatek trombocytů – krevních destiček). Po 

transfusi leukocytů může dojít rozvoji těžké plicní reakce s dušností. Aplikace může 

vyvolat flebitidu (bolestivý zánět žil), proto je třeba Amfotericin B podávat ředěný, 

současně aplikovat heparin a střídat místa vpichu. Podání Amfotericinu B v těhotenství je 
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poměrně bezpečné (kategorie B), riziko rozhodně vyváží nebezpečí, které plyne ze 

systémové mykózy. [34] 

4.2 Antimetabolity 

Další skupinou jsou antimetabolity, jejichž hlavním zástupcem je flucytosin 

(Ancotil). Používá se pouze systémově, často v kombinaci s jinými antimykotiky (rozšiřuje 

se tak spektrum účinku na více původců). [35] 

4.2.1 Flucytosin 

Flucytosin je v podstatě fluorovaná pyrimidinová báze 5-fluorocytosin (5-FC). 

Jako falešný pyrimidinový analog je vestavěn do ribozomální a transferové RNA, čímž 

blokuje proteosyntézu a zároveň zasahuje do syntézy DNA inhibicí enzymu thymidylát 

syntetasy. Flucytosin je do buňky aktivně transportován (prostřednictvím membránové 

cytosin-permeasy) a až v ní je pak přeměněn na aktivní metabolity (mezi nimi 

deaminací na 5-fluorouracil). Účinek bývá fungistatický. Flucytosin však vykazuje post 

antifungální efekt na kandidy. Působí tak na kandidy, kryptokoky a např. původce 

chromomykóz (druh mykózy vyskytující se v tropických oblastech). Účinek proti 

aspergilům je ale nejistý. [33] 

Vzhledem k tomu, že má lék hydrofilní povahu, prakticky se neváže na plazmatické 

bílkoviny, má proto vysokou biologickou dostupnost a širokou orgánovou distribuci.[2]9 

Hlavním nežádoucím účinkem (zvláště při plazmatických hladinách nad 100 mg/l) je 

hematotoxicita, která je vysvětlována především přeměnou malého množství fluorocytosinu 

účinkem střevních bakterií na cytotoxický (myelotoxický) 5-fluorouracil. [11] 

Medikament se využívá především v kombinační léčbě kandidózy, kryptokokózy, 

vzácněji jiných mykóz. 

4.3 Azoly 

Azoly jsou širokospektrá antimykotika působící specificky na dermatofyty, 

kvasinky, která se dostala do povědomí klinické praxe již v roce 1967. K zásadnímu 

zlepšení léčby a profylaxi systémových mykóz došlo až začátkem 80. let podáváním 

Ketokonazolu perorálně. Mikonazol se ale již nepoužívá. V systémové terapii mykóz se 
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dnes nejvíce uplatňují flukonazol (Diflucan, Mycomax), itrakonazol (Sporanox, 

Prokanazol), vorikonazol (Vfend), méně ketokonazol (Nizoral, Oronazol) a posakonazol 

(Noxafil). Systémové azoly jsou buď imidazoly, a nebo triazoly. [9] [30] [35] 

Starší azoly jsou představovány imidazoly s molekulou se dvěma atomy dusíku 

v pětičlenném kruhu (ketokonazol, mikonazol), jež mají méně vyjádřenu antifungální 

specifičnost, a tím větší nežádoucí účinky.  

Novější azoly (tzv. triazoly) jejichž heterocykly obsahují tři atomy dusíku 

(flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ravukonazol). Jsou zbaveny některých 

závažných nežádoucích účinků. Novější azoly se někdy rozdělují na generace: do první 

patří flukonazol, itrakonazol a do druhé vorikonazol, posakonazol, ravukonazol. Fyzikálně 

chemické, farmakodynamické i farmakokinetické vlastnosti se vzájemně liší zejména 

v důsledku jejich rozdílně velké molekuly a různě vyjádřené ochotě rozpouštět se v tucích 

(flukonazol a vorikonazol mají malou molekulu, flukonazol je navíc hydrofilní). [30] [36] 

Mechanismus účinku azolů spočívá především v inhibici syntézy ergosterolu, který 

je hlavní strukturální komponentou buněčné membrány mikromycet. C14 alfa demetylasa 

katalyzující přeměnu lanosterolu na ergosterol, je závislá hlavně na působení fungálního 

cytochromu P450 (CYP, který označuje rozsáhlou skupinu hemoproteinových enzymů, 

které nesou hemovou prosthetickou skupinu). Heterocyklus s dusíkovými atomy 

v molekule azolu se váže na koenzym–hem–cytochromu P450 a blokuje tak jeho 

katalytickou funkci. Nedostatek ergosterolu a akumulace aberantních sterolů v membráně 

vedou k úhynu buňky, účinek je v podstatě fungistatický. [11] 

Azoly jsou obecně lipofilní, flukonazol je na rozdíl od ostatních spíše hydrofilní, 

z čehož vyplývají odlišné farmakokinetické vlastnosti. Flukonazol je z uvedených 

systémových antimykotik nejbezpečnější, aspoň u osob s normální imunitou 

(u polymorbidních imunodeficitních pacientů byly občas zaznamenány hepatální léze 

i těžší lékové exantémy). Jeho účinnost na dermatofyty je však mnohem nižší než 

u itrakonazolu nebo terbinafinu. Zato se výborně osvědčuje v léčbě kandidóz. Jelikož je 

příbuzný itrakonazolu, má i podobné riziko lékových interakcí. [30] 

Flukonazol a vorikonazol mají vysokou biologickou dostupnost. Itrakonazol se 

však již vstřebává nespolehlivě. Tento nedostatek byl částečně vyřešen roztokem pro 

perorální použití, jehož vehikulum je derivátem cyklodextranu. Itrakonazol v tobolkách 



Jaroslav Mudruňka: Toxické účinky antimykotik na organismus 

2012  26 

i ketokonazol jsou slabě alkalické, proto vyžadují přítomnost žaludeční šťávy, a tedy 

užívání po jídle, naopak itrakonazol v suspenzi se užívá nalačno. [30] Flukonazol je 

prakticky všechen vylučován močí v nezměněné formě a dostává se tak čistíren odpadních 

vod. Ostatní azoly podléhají biotransformaci jaterními cytochromy P450. [25] 

Spektrum účinku azolů se směrem k novějším druhům neustále rozšiřuje. 

Flukonazol působí na kandidy a kryptokoky, různým endemickým mykózám apod. 

Candida krusei a aspergily jsou pravidelně rezistentní, některé kmeny kandid 

(např. Candida glabrata) vyvíjí rezistenci. Vorikonazol i další azoly druhé generace jsou 

účinné i proti takzvaným flukonazol-rezistentním kvasinkám Candida krusei. Je 

zaznamenána i zkřížená rezistence azolů u určitého podílu kmenů Candida glabrata. 

Itrakonazol, vorikonazol, posakonazol a méně ravukonazol jsou účinné také proti 

aspergilům. [9] [30] [33] 

Azoly ovlivňují především syntézu steroidních hormonů a to kortizolu a androgenů. 

U ketokonazolu je zejména při dlouhodobém podávání zaznamenáván klinicky významný 

antiandrogenní efekt: gynekomastie, oligospermie a impotence; ve vysokých dávkách 

(400 mg denně) již může vyvolat až poškození jater (v extrému dokonce až nekrózou 

hepatocytů). [37] Novější azoly ovlivňují cytochrom P450 již mnohem méně a jejich 

bezpečnostní profil je relativně příznivý. [37] [38] 

4.4 Echinokandiny  

Echinokandiny inhibují syntézu β-(1,3)-D-glukanu, který je základní složkou 

buněčné stěny mnoha vláknitých hub a kvasinek. K nejvýznamnějším zástupcům se řadí 

kaspofungin (Cancidas), anidulafungin (Ecalta, v USA Eraxis) či micafungin (Mycamine), 

který je u nás registrovaný od roku 2008. [32] [39] [40] 

Mechanismus účinku se podstatně liší od polyenů ale i azolů, což předurčuje léky z této 

skupiny do kombinací s jinými antimykotiky. Spočívá v inhibici fungální β-(1,3)-D-glukan 

syntetasy, což vede k úbytku glukanu v buněčné stěně, její osmotické nestabilitě a lézi buňky. 

Účinek je u kandid (jako jediný) fungicidní a u plísní fungistatický. [41]  

Vzhledem k velké molekule kaspofungin není zcela resorbován z gastrointestinálního 

traktu. Biotransformace probíhá především v játrech, avšak mimo cytochromový systém P450. 
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Zatímco v játrech, slezině, plících dosahují echinokandiny stejných koncentrací jako 

v plazmě, v moči, mozkomíšním moku a sklivci jsou hladiny zanedbatelné. [32] 

Spektrum účinku kaspofunginu je poměrně široké, protože vedle kandid a aspergilů 

je účinný i na Saccharomyces cerevisiae a na cysty Pneumocystis jiroveci. Není však 

účinný na kryptokoky. Echinokandiny brání kandidám v tvorbě biofilmu na umělém 

povrchu (např. katétru). Mají dlouhý post antifungální efekt (5 - 6 h po jednohodinové 

expozici). [9] 

Lék je velmi dobře tolerován a rovněž lékové interakce nejsou významné. 

Kaspofungin se zařadil k lékům první volby v léčbě invazivní kandidózy a kandidémie. 

Studie s 224 pacienty s invazivní kandidózou stratifikovaných podle neutropenie a Apache II 

skóre prokázala, že Kaspofungin je stejně účinný a ve specifikované skupině dokonce 

účinnější než konvenční Amfotericin B. [39] [40] Echinokandiny lze použít i jako 

alternativní léky invazivní aspergilózy. Lze je použít v empirické antimykotické léčbě, a to 

také v kombinacích s dalšími antimykotiky. [42] Hlavní překážkou širšího užití je zatím 

velmi vysoká cena. [35] 

4.5 Allylaminy 

Allylaminy jsou představovány terbinafinem (Lamisil) a naftifinem (Exoderil), 

z nichž první je významným prostředkem léčby kožních mykóz. [35] Alylaminy naftifin 

a také terbinafin účinkují rychle a účinně na dermatofyty, ale jejich účinek na kvasinky je 

podstatně slabší. Naopak polyeny nystatin a natamycin účinkují zase hlavně na kvasinky.  

K systémové léčbě jsou dnes na našem trhu k dispozici čtyři preparáty: 

Ketokonazol, Itrakonazol, Terbinafin a Flukonazol. [30] Tato léčiva inhibují 

skvalenepoxidasu, čímž v buněčné membráně dochází k deficienci ergosterolu a akumulaci 

skvalenu. Tím allylaminy působí fungicidně. [9] 

Terbinafin se poměrně dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu. Váže se velmi 

dobře na tkáně bohaté na tuky a keratin. Působí na řadu plísní, ale je již méně účinný na 

kvasinky. Terbinafin účinkuje tak, že v buněčné membráně hub nejdříve inhibuje 

skvalenovou epoxidasu (enzym nesouvisící se cytochromovým systémem P450), což 

vlastně vede k nedostatku ergosterolu a následně k hromadění skvalenu (meziprodukt 

biosyntézy cholesterolu) v buňkách, které postupně hynou. Významně se koncentruje 
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v kůži, vlasech a nehtech, a je proto s výhodou využíván u mykotických infekcí kůže (tinea 

corporis, tinea cruris či tinea pedis) a onychomykózy či vyvolané dermatofyty. Je 

dostupný jak v lokální tak i systémové formě. [16] [38] Mohou ale vyvolávat nauzeu, 

dyspeptické obtíže, závažnější dysgeusii (porucha chuti), která se ale upraví do čtyř týdnů po 

vysazení medikamentu. Vzácně byly zaznamenány také hepatální léze, trombocytopenie 

a granulocytopenie (nedostatek bílých krvinek s granulemi v cytoplazmě) [30]. 

4.6 Ostatní antimykotika  

Poslední skupinou jsou jiná antimykotika, mezi která patří například griseofuvin 

a někdy je sem zařazován i terbinafin. [37] Griseofuvin má poměrně úzké spektrum 

působení a je to antimykotikum odvozené od produktu plísně Penicillium griseofulvens. 

Svým působením znemožňuje dělení hub a prorůstání vláken kůží. Používá se především 

v dermatologii při povrchových mykózách nehtů a vlasů. Působí na řadu dermatofyt, ale ve 

většině původních indikací byl pro pomalý nástup účinku a nežádoucí účinky nahrazen. 

Lze ho použít v léčbě tinea capitis působené rodem Microsporium. [16] Terbinafin má 

podobné použití. [35] [43] 

V Příloze 1 až 8 jsou uvedeny přehledy hlavních skupin antifungálních látek, jejich 

charakteristiky a seznamy antimykotických léčiv, která jsou registrovaná a užívána v naší 

republice a rovněž tabulky se seznamy topických a systémových terapií i terapií nehtových 

a vulvovaginálních kandidóz.  

4.7 Antimykotická léčiva užívaná ve veterinární praxi  

V této kapitolce velmi krátce pojednám o některých léčivých přípravcích 

používaných ve veterinární praxi při léčbě plísňových a houbových onemocnění u zvířat, 

neboť léčivé látky v nich obsažené jsou zcela totožné s léčivými ingrediencemi 

používanými v humánní medicíně a farmakologii, právě tak jako totožní jsou i patogenní 

původci dermatofytóz u člověka i u zvířat. [14] [44] Složení veterinárních léčiv se liší 

pouze v  objemovém obsahu příslušné léčivé složky v kombinaci s přídavnými 

a pomocnými látkami. [45] Zde je nutno ale zdůraznit, že otázkou nežádoucích účinků 

antimykotických farmak se ani speciální pracoviště vůbec nezabývají (např. Ústav 

veřejného veterinárního lékařství a toxikologie), ačkoliv z veterinární praxe jsou známy 



Jaroslav Mudruňka: Toxické účinky antimykotik na organismus 

2012  29 

toxické účinky na játra a plod zvířat. Dokonce ani odborná literatura nevěnuje tomuto 

problému téměř žádnou pozornost. [46] Jedinou větší zmínku o nežádoucích účincích 

těchto léčiv na domácí zvířata uvádějí J. E. Riviere a M. G. Papich v U.S.A v roce 2009, 

[47] ale zkoumají pouze interakce azolů s dalšími léčivy v důsledku ovlivnění 

cytochromu P450 a P – glykoproteinu.  

4.7.1 Canesten (Clotrimazolum) 

Toto léčivo je používáno ve formě kožního roztoku, v němž léčivou látkou je 

Clotrimazolum, tedy (2-Chlorophenyl)diphenyl-1-imidazolylmethan. [35] 

Canesten je širokospektré antimykotikum určené výhradně pro zevní použití. Je 

silně toxické k široké řadě choroboplodných mikroorganismů (dermatofyty, kvasinky 

a plísně) hubí i některé druhy bakterií. [35] [44] Je proto indikován při dermatomykózách 

způsobených těmito původci (kontraindikován je při přecitlivělosti organismu na 

Clotrimazol nebo na některou jinou součást léčiva, především Propylenglykol, který někdy 

způsobuje zarudnutí kůže). Při použití může dojít k místním reakcím (pálení, bodavé 

pocity apod.). Při požití může vyvolat až nevolnost nebo zvracení. Ve veterinární praxi 

používaný roztok, obsahující 200 mg léčivé látky ve 20 ml roztoku.  

4.7.2 Betadíne 

Léčivou složkou tohoto běžně používaného přípravku je Iodopovidonum,  

1-ethenyl-2-pyrrolidon, homopolymer, v komplexu s jodem neboli Povidonumiodimatum 

(PVPI). [35] Tato sloučenina jodu je dobře rozpustná ve vodě, ethanolu, isopropanolu, 

glycerolu a polyenthylenglykolu. Ve všech těchto roztocích je velmi stabilní. Její použití je 

výhodnější než použití jodové tinktury nebo tzv. Lugolova roztoku, protože jod pomalu 

uvolňovaný z komplexu, který je jinak velmi toxický, jodací lipidů a oxidací sloučenin 

cytoplazmy a membrán eukaryotických a prokaryotických buňek, bakterií, virů, hub, plísní 

(a jejich spor) i prvoků, je minimálně toxický pro buňky savců. Roztoky jódu ve vodě jsou 

dráždivé pro pokožku a poškozují okolní tkáň – tato nevýhoda při použití PVPI také 

odpadá. 

Obchodní název PVPI ve formě 10% roztoku v glycerolu, nonoxinolu, bezvodé 

kyselině citronové, čištěné vodě, hydrogenfosforečnanu sodném, hydroxidu sodném je 
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Iodisol, Braunol nebo právě Betadíne. Roztok se používá jako lokální antiseptikum 

a dezinficience ničící choroboplodné zárodky. Má antimikrobiální účinek na povrchu 

pokožky a sliznic. [44] Je kontraindikován pouze při přecitlivělosti na jod, onemocnění 

štítné žlázy a zánětu kůže s výsevem puchýřků (např. opar). Mezi nežádoucí účinky patří 

jen přechodné podráždění pokožky, spojené se zarudnutím nebo svěděním. 

Nesmí se ale nikdy používat v kombinaci s dezinfekčními přípravky, které obsahují 

rtuť, neboť ta reaguje s jodem na silně leptavý jodid rtuťnatý. S Betadinem se také nesmí 

podávat přípravky obsahující enzymy, protože jod enzymy rozkládá. Rovněž tak je 

zapotřebí opatrnosti při současném použití různých redukčních činidel, solí, alkaloidů a 

kyselin, které by mohly s jódem reagovat. 

Ani plísně, ani bakterie se nestávají na PVPI rezistentními, a proto je možné, při 

neexistencí kontraindikaci, Betadíne používat dlouhodobě. Jedinými problémy při použití 

tohoto léčiva u zvířat jsou: následné zbarvení kůže a srsti (což je zcela nepodstatné, leč 

některým chovatelům tato skutečnost nevyhovuje) a při slízání přípravku zvířetem (při 

časově déle trvajících a opakovaných aplikacích) může dojít k mírným projevům jodismu 

čili otravě jodem. [9] 

4.7.3 Imaverol 

Tento léčivý přípravek je distribuován jako žlutohnědý, čirý a viskosní koncentrát 

k přípravě emulze, užívané k léčebným koupelím a kožním aplikacím. Jeho léčivou složkou 

je Eniconazolum, 1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl)-1H-imidazol. V USA 

je známý také jako Imazalil. Je používán především k léčbě dermatomykóz způsobených 

patogenními původci rodu Trichophyton a Microsporum především u psů, koní a skotu. 

Výrobce udává vysokou bezpečnost tohoto přípravku i při podávání březím a laktujícím 

zvířatům a právě tak deklaruje, že ani kombinace s jinými antiseptiky nevykazují žádné 

další účinky či antagonismy. [45] Protože dermatofytózy postihují i chlupové folikuly 

zvířat, je nutno nejprve odstranit krusty, případně zvíře celé ostříhat a při první aplikaci 

omýt celý povrch těla. [14] [44] 

Imaverol je selektivní inhibitor biosyntézy ergosterolu, který je základní stavební 

složkou buněčné membrány plísní a kvasinek. Tím způsobuje ireversibilní změny, které 

mají fungicidní účinek (stejně účinný je i ve své odpařovací fázi). Po místní aplikaci 
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vykazuje velmi nízkou systémovou dostupnost. Při perorálním přijetí je demonstrován 

rozsáhlý extenzivní metabolismus, kdy hlavními exkrečními cestami jsou moč a trus. 

V játrech jsou hladiny reziduí relativně vysoké, ale v ostatních tkáních se téměř 

nevyskytují. Biologický poločas ve tkáních a plazmě skotu je 12 až 16 hodin. 

Zde je nutno zdůraznit, že některé zahraniční, především americké zdroje, zařazují 

Eniconazolum, respektive Imazalil mezi mírně karcinogenní látky (karcinom jater). Také 

studie WHO (World Health Organization) hodnotí tuto látku jako středně nebezpečnou, 

neboť jako ostatní azolové fungicidy ovlivňuje syntézu steroidů. [48] [49] [50] [51]  

4.7.4 Itrafungol 

Itrafungol je moderní léčivý přípravek, který má vysokou aktivitu proti dermatofytům 

rodu Trichophyton, Microsporum, kvasinkám Candida i Malassezia a různým dimorfním 

houbám, např. rodu Aspergillus. [44] [45] Jeho léčivou látkou je Itrakonazol, což je 

širokospektré triazolové antimykotikum, jehož mechanismus účinku je založen na schopnosti 

vázat velmi selektivně cytochrom P450 různých hub. [25] Inhibuje syntézu ergosterolu 

a ovlivňuje funkci membránově vázaných enzymů, a tím propustnost buněčné stěny. Tyto 

účinky jsou nevratné a způsobují smrtelné poškození stavby buňky. [28] [29] [30] 

Ve veterinární praxi se podává především kočkám přímo do úst pomocí stříkačky 

v dávkách 0,5 ml/kg/den po dobu sedmi dní za sebou a následnou sedmidenní přestávkou. 

Tento cyklus se opakuje ještě dvakrát. Dobře se vstřebává v GIT a z 99 % se váže na 

bílkoviny. Metabolity se vylučují především močí a stolicí. Kontraindikován je v případě 

březích a kojících koček a jedinců s poruchami ledvin a jater. 

Byly zjištěny i případy nežádoucích účinků na játrech v podobě mírně zvýšených 

hladin jaterních enzymů, někdy spojených se žloutenkou. U citlivějších zvířat se mohou 

vyskytnout i deprese, apatie, zvracení nebo průjmy. [44] 

Na tomto místě opět je nutno zdůraznit, že neexistují žádné konkrétní studie 

o interakcích jiných veterinárních léků s Itrakonazolem, ačkoliv z oblasti humánní 

medicíny jsou hlášeny případy interakcí tohoto léčiva s cytochromem P450 3A4 

(CYP3A4) a P-glykoproteinu, což může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací 

(perorálně podávaný Midazolam, Cyklosporin, Dioxin, Chloramfenikol, Ivermectin). 

Itrakonazol také může zvyšovat sérové hladiny perorálních antidiabetik, což může vést 
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k hypoglykémii. [30] A tak ačkoliv jsou kočky zvířata velmi citlivá, není vlastně tento 

problém nikde a nijak řešen. [45] [52] 

4.7.5 Nizoral 

Nizoral je obchodní název používaný výrobcem  (JANSSEN PHARMACEUTICA 

NV, Belgie) pro šampón nebo krém, jejichž léčivou složkou je Ketakonazol, který je běžně 

používán i (v humánní dermatologii Nizoral obsahuje jako pomocné látky propylenglykol, 

stearylalkohol, cetylalkohol, které mohou způsobit místní podráždění kůže jako 

např. kontaktní dermatitidu). Z toho důvodu je především u koček jeho aplikace 

diskutabilní vzhledem k nevyhnutelnému olízání přípravku zvířetem. [35] Také obsah 

Ketakonazolu v šampónu je velmi nízký, což vyžaduje jeho opakované použití. 

4.7.6 Biopirox 

Biopirox je kožní sprej, roztok léčivé látky Piroctonum olaminum v glycerolu, 

ethanolu a vodě. Je aplikován při diagnóze mykotických onemocnění kůže u psů, koček 

a drobných potravinových i nepotravinových zvířat (antimykotické spektrum zahrnuje rody 

Trichophyton a Microsporum). [44] Léčivo je účinné také antibakteriálně (Eshericha coli, 

Salmonella spp., Klebsiella spp. apod.) [45] Několikanásobně zvýšené dávky způsobují 

lokální reakce jako například vznik erytémů a vypadávání srsti v místě aplikace. Tyto 

příznaky mizí většinou po 5 - 7 dnech. Přípravek má dobré adsorpční výsledky a je 

v nezměněné formě vylučován výkaly, v menším množství i močí. Ve tkáních byly 

zjištěny jen velmi nízké hladiny. 

4.7.7 Surolan 

Tato suspenze, určená k léčbě otitid (záněty ucha) a kožních zánětů, způsobených 

kvasinkami, plísněmi a bakteriemi u psů a koček, je komplex miconazolu nitratu, 

polymyxinu B sulphatu a prednisolon acetatu a pomocných látek. [44] [45] Producent však 

nedeklaruje žádné nežádoucí účinky přítomné fungicidní složky. 
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5 ANTIMYKOTIKA JAKO ENVIROMENTÁLNÍ POLUTANTY 

V současné době je mezi environmentální polutanty zařazováno mnoho látek 

antropogenního původu a přibližně deset posledních let se mezi ně zařazují i některé léky 

používané nejen v humánní ale i veterinární medicíně. Nejnebezpečnější z hlediska 

environmentálního jsou léčiva, která jsou zařazena do skupiny „stálých a lipofilních látek“, 

neboť se mohou zařazovat do potravního řetězce. [53] Následující Obrázek zjednodušeně 

a názorně ukazuje tok léčiv i jejich metabolitů v životním prostředí. 

 

Obrázek 17: Tok léčiv a jejich metabolitu do životního prostřed  

Léčiva se považují za odpadní látku, projdou-li tělem lidského nebo zvířecího 

pacienta, z něhož jsou následně vylučovány močí či výkaly v nezměněné podobě nebo jako 

metabolity. Splaškovými vodami se dostávají do čistírny odpadních vod (ČOV), kde ale 

většina z nich není zachycována a přechází do kalů (dále mnohdy aplikovaných 

v zemědělství), poté do půdy a povrchových vod. [54] Dalším důležitým zdrojem těchto 
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polutantů jsou léčivé přípravky, které se dostaly z domácností do směsného komunálního 

odpadu a odtud na skládky [55] [56]. Ačkoli prozatím platí, že je lze zařadit mezi tzv. 

stopové znečištění vzhledem k nízkým koncentracím v odpadních vodách, nelze tento 

problém do budoucnosti podceňovat [57] [58].  

Na základě údajů databáze, která byla vytvořena v USA a slouží k vyhodnocování 

případných rizikových faktorů působení léčiv v životním prostředí, je možno konstatovat, 

že aktivní komponenty léčiv jsou přítomny ve všech složkách životního prostředí. [59] 

Výzkum byl prováděn především v povrchových vodách, což je logické vzhledem k jejich 

zasažení antropogenními vlivy [60] [61], zatímco vody podzemní jsou ohroženy méně. Je 

ovšem jisté, že i zde se situace bude zhoršovat ať už nasycením zemin nebo kvůli změně 

podmínek, po níž se látky prozatím chemicky navázané začnou uvolňovat. Jiným zdrojem 

přítomnosti léčiv v životním prostředí je používání kalů z ČOV jako hnojiva na 

zemědělských půdách. V nich pak dochází k sorpci látek na půdní částice (a zde k možné 

degradaci xenobiotik) nebo působením srážkové vody k jejich transportu do dalších složek 

životního prostředí. [54] 

První plošný screening humánních léčiv v pitných vodách v naší republice byl 

prováděn Státním zdravotním ústavem v letech 2009 – 2011 v rámci výzkumného projektu 

GA ČR č. 203/09/1583 „Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v pitných 

vodách“. Z výsledků tohoto výzkumu, který se soustředil na pětici vybraných léčiv, zde 

zdůrazňuji, že ani jedno z nich nebylo antimykotikum, vyplynulo, že prozatím nehrozí 

žádné nebezpečí, neboť zjištěné hodnoty jsou minimální. To lze přičíst k dobru struktuře 

vodních zdrojů v naší zemi, kde je polovina pitné vody vyráběna z pozemních vod 

a většina vody povrchové pochází z nádrží na horních tocích řek, které nejsou zasaženy 

antropogenní činností. [62] 

V naší republice jako ve všech zemích světa každoročně roste objem vyrobených 

a spotřebovaných léčiv. Farmaceutické koncerny patří mezi nejsilnější a nejvlivnější 

hospodářské podniky a snaží ovlivňovat život jednotlivců i celé společnosti. Používají 

k tomu vynalézavé způsoby reklamy i lobbingu. Je otázkou, zda právě tento jejich vliv není 

příčinou skutečnosti, že informací ekotoxikologického charakteru o aktivních složkách 

léčiv i jejich metabolitech a degradačních produktech je prozatím velmi málo. Přistupuje 

k tomu i fakt, že takový výzkum je ekonomicky i časově velmi náročný. Navíc léčiva 
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a především antimykotika a antibiotika aj. jsou biologicky aktivní a ve složkách životního 

prostředí stále “pracují“. [63] To kupříkladu znamená, že není možno zohledňovat pouze 

objem vstupu odpadních léčiv do prostředí, protože tyto údaje nemají žádnou výpovědní 

hodnotu o degradabilitě a biologické aktivitě, která se může po biologické a chemické 

transformaci několikanásobně zvýšit. Prozatím jsou ale sledována pouze antibiotika 

a zejména perorální hormonální antikoncepci, u nichž byla již prokázána vlastnost ničit 

a měnit rozmnožovací schopnosti citlivých vodních organismů. [84] [85] 

Z povahy věci vyplývá, že tento vážný problém je třeba začít řešit především 

v čištění odpadních vod. A zde vyvstává mnoho potíží. První a hlavní je, že ČOV nejsou 

vůbec konstruovány na odstraňování odpadních farmak z vod a jejich přebudování by bylo 

velice nákladné, což je především v současné společenské a ekonomické situaci překážka 

prioritní.  

Prozatím lze tedy spoléhat pouze na přirozenou eliminaci léčiv a jejich metabolitů 

v povrchových vodách přímou fotolýzou, která je výsledkem absorpce slunečního záření 

molekulami léčivého přípravku [64] [65] [66]. To závisí na absorpční schopnosti molekul, 

na intenzitě slunečního záření a na hloubce vody (v hluboké vodě je fotolýza velmi slabá, 

protože sluneční záření pohlcují i molekuly vody). [67] Radikálový rozpad, který je 

vyvolán přidáním silných oxidovadel prozatím byl pouze experimentálně vyzkoušen 

u několika sloučenin. [68] 

V ČOV se používá zejména sorpce na aktivovaný kal. Tento způsob odstraňování 

léčiv z odpadních vod je založen na absorpci (hydrofobní interakce alifatických 

a aromatických skupin farmak s lipofilní membránou mikroorganismů a lipofilními 

frakcemi kalu) a adsorpci (interakce elektrostatických sil mezi kladně nabitými skupinami 

xenobiotik a záporně nabitou vrchní vrstvou biomasy). [69] Tento způsob by měl ale zcela 

vyloučit následnou aplikaci kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské nebo lesní půdy, 

protože vázané látky se jednoznačně dostávají do potravinového řetězce [70]. V České 

republice tato skutečnost však prozatím není legislativně upravena. 

Činností mikroorganismů v aktivovaném čistírenském kalu dochází k celkovému 

rozložení komplexů léčivých přípravků či k jejich částečné degradační přeměně. Tato 

eliminace léčiv je však nedostatečná a také přesné údaje o činitelích, které degradaci 

v kalech ovlivňují, nejsou k dispozici v dostatečné míře. [71] 
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Je ale možné používat i jiné způsoby odstraňování farmak z odpadních vod, které 

však náklady na proces čištění značně zvyšují. Může být použita již zmíněná chemická 

oxidace přidáním hydroxylových radikálů nebo ozonizací vody. Zde přistupuje ještě 

kladný efekt dezinfekce vody. [72]  

Také membránové technologie, které se doposud používají při čištění pitné vody, se 

mohou aplikovat v ČOV. Nejlepších výsledků se dosahuje nanofiltrací a reverzní osmosou, 

což je v podstatě zachycování rozpuštěných látek v membráně aplikací vnějšího tlaku ze 

strany koncentrovanějšího roztoku. [73] Nanofiltrace (nízkotlaká reverzní osmosa) by se 

mohla v budoucnosti stát naplněním koncepcí o separaci zdrojů, neboť tato metoda se dá 

s úspěchem použít přímo v nemocnicích při odstraňovaní léčivých látek přímo z moči 

pacientů. [74] Také využití aktivního uhlí v ČOV jako prostředku pro odstraňování 

nežádoucích látek z čištěné vody je moderním a výhodným postupem, protože manipulace 

s ním je jednoduchá, nevznikají žádné meziprodukty v podobě metabolitů a na konci 

procesu se spaluje, čímž dojde k úplnému odstranění zachycených škodlivin. Překážkou 

rozšíření této technologie je ale její vysoká cena. [75] [76] 

Ve stadiu pokusů a výzkumů je prozatím použití kořenových čistíren odpadních 

vod (KČOV), které pracují na principu rhizofiltrace, při níž nastává precipitace (vznik 

nové oddělené pevné fáze z fáze kapalné) xenobiotika na rostlinném kořenovém systému 

nebo k absorpci v tkáních kořenů. Při velmi malých koncentracích kontaminantů ve vodě 

je tato metoda ekonomicky nejvýhodnější. Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústavu 

experimentální botaniky AV ČR v současné době intenzivně pracuje na experimentech 

s různými druhy rostlin (i pěstovaných in vitro) spolu s výzkumem identifikací genů 

a enzymů, které se zúčastňují degradace léčiv pomocí rostlin. [77]  

Na základě uvedených skutečností vypracovali vědečtí pracovníci výše zmíněné 

laboratoře tři vzájemně propojené koncepce k řešení této problematiky: optimalizaci 

současných technologií ČOV, zkvalitnění čistírenských procesů zařazením dalšího 

čistícího procesu vody a kontrolu a separaci zdrojů úniků léčiv do prostředí. Optimalizaci 

čištění je možno provést velmi rychle bez velkých finančních nákladů (není třeba velkých 

změn v technologických procesech). Přidání dalšího stupně čištění již ale s sebou nese 

značné investiční i provozní náklady. Také uskutečnění samotného projektu vyžaduje 
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legislativní řešení. Svou zápornou roli hraje časově dlouhý a náročný proces schvalovacího 

řízení při dostavbě a rozšíření ČOV. 

Třetí koncepce, tedy kontrola a separace možných zdrojů, může využít zkušeností 

s obdobnou záležitostí, která dnes již dosahuje vynikajících výsledků a to třídění 

komunálního odpadu. Bylo by nanejvýš žádoucí provádět osvětové kampaně o správném 

nakládání s odpadními farmaky. Také v nemocnicích a jiných léčebných zařízeních je 

možné separátně odebírat moč pacientů a využít např. možnosti odstranění farmak z moči 

membránovou separací. [53] 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat současný stav léčby mykotických 

onemocnění a jejich terapie antimykotickými farmaky v humánní i veterinární medicíně 

a posoudit jejich nežádoucí účinky na organismus. 

Během postupu práce vyplynulo, že dermatofytózy a jiné kožní choroby způsobené 

mykotickými houbami jsou velice závažnými onemocněními, která mají vzestupnou 

tendenci v celosvětové populaci. V žádném případě se nejedná pouze o kosmetické 

problémy, které je možno eliminovat nebo zlikvidovat používáním šampónů nebo různých 

krémů na bázi např. tea tree, grapefruitových jader, síry apod. Tyto prostředky pouze 

odstraní vnější příznaky, ale patogenní původce zůstane živ a při vhodné příležitosti začne 

své zhoubné dílo znovu. Dermatofytózy obvykle také doprovázejí závažné nemoci 

vnitřních orgánů (např. diabetes mellitus) a jiné infekce. Systémové mykózy jsou ve 

většině případů smrtelné.  

Z toho důvodu se v dermatologické praxi používají především systémová 

antimykotika, která pronikají do celého organismu a celkem úspěšně mykotickou houbu 

a kvasinku usmrtí. Je ale nutno léčbu přísně dodržovat a sledovat, protože patogenní 

původci jsou velice rezistentní k farmakům a po čase na ně vůbec nereagují. A pak se 

rozvíjí spirála podávání stále silnějších a toxičtějších antimykotik, podobně jako v případě 

aplikací antibiotik, a lidský, případně zvířecí organismus se musí vyrovnávat s jejich 

působením. Všechna, i ta nejšetrnější antimykotická léčiva mají nežádoucí účinky na 

vnitřní orgány (ledviny, játra). 

Po průchodu tkáněmi jsou pak antimykotika (nebo jejich metabolity) vylučována 

a dostávají se do různých složek životního prostředí. Bohužel však zůstávají stále 

biologicky aktivní opět podobně jako antibiotika. Nikdo nemůže předem říci, jak vlivem 

měnících se podmínek v životním prostředí mohou tato xenobiotika reagovat a ovlivňovat 

a zcela jistě negativně živé organismy. Již vůbec se nedá odhadnout, jaký účinek mohou 

mít, pokud se dostanou do potravního řetězce. 

Proto je nutno této problematice věnovat daleko větší pozornost, než tomu doposud 

je a hledat způsoby, jak únikům antimykotických (potažmo všech) farmak do životního 

prostředí zabránit. Zde je potřebná prevence, tedy především osvěta, včasná a správná 
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terapie a snižování objemů používaných léčiv, vývoj šetrnějších preparátů apod. A posléze 

je také nezbytně nutné správně nakládat s prošlými léčivými přípravky, optimalizovat 

a zlepšovat čištění odpadních vod a investovat do ekotoxikologického výzkumu i vývoje 

nových technologií k odstraňování těchto nebezpečných látek z životního prostředí. Při 

dnešním stavu veřejných financí a celkové ekonomické situaci naší země jsou úkoly jen 

velmi obtížně realizovatelné. Nicméně péče o zdraví obyvatel i kvalitní životní prostředí si 

jejich splnění dříve nebo později vynutí. 
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