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enterohemoragická E. coli
enteroinvazívna E. coli
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Úvod
Živé organizmy, nevynímajúc ľudí, sa počas svojho života stretávajú s infekciami.
Mnohé infekcie, ktoré sa predtým dali bežne liečiť penicilínom sa dnes stávajú antibioticky
rezistentnými, čo znamená, že odolávajú účinkom antibiotík. V súčasnosti je to závažný
problém ľudstva.
Dnes prichádzame do styku s baktériami, ktoré majú rezistenciu proti širokému
spektru antibiotík, tej istej triedy, ale dokonca aj iných tried. Táto rezistencia sa prejavuje
rôznym spôsobom. Jediná baktéria môže byť odolná na niekoľko tried antibiotík a mať
k dispozícii viaceré mechanizmy rezistencie.
Mikroorganizmy sa dokážu prispôsobiť vplyvom životného prostredia. Odchýlkou
nie je ani používanie antibiotík. Aj preto je integrálnou súčasťou používania
antimikrobiálnych

látok

selekcia

rezistentných

mikroorganizmov.

Príliš

časté

a.neprimerané, alebo nesprávne používanie antibiotík zrýchľuje flagrantný nárast
prevalencie patogénov rezistentných na viaceré lieky (multidrug-resistance), čo nie je
pozitívne z ľadiska využiteľnosti antibiotík. Príčin existencie antibiotickej rezistencie je
mnoho. Medzi najčastejšie príčiny patrí časté, nesprávne používanie a predpisovanie
antibiotík (predpisovanie antibiotík lekármi bez zistenia príčiny, či ide o bakteriálnu alebo
vírusovú infekciu alebo bez oboznámenia sa o aký druh baktérie ide, čím sa dávajú do
pozornosti len príznaky, a nie skutočné príčiny). Ďalším problémom je aj užívanie
spomínaných liečiv pacientmi, ktorí si skracujú dobu užívania antibiotík, nedodržujú čas
užitia, či vynechajú užitie posledných dávok lieku. Z tohto dôvodu je veľa pacientov
odolných voči penicilínu, ktorý sa v minulosti používal preventívne, alebo ho lekári
predpisovali pri takmer každej chorobe. Penicilín bol liekom voľby pri liečení širokého
spektra baktériálnych infekcií. Avšak za posledných 50 rokov je známa ich zvyšujúca sa
rezistencia u baktérií. Okrem baktérií, ktoré sú známe už mnoho rokov ako penicilínrezistentné, (napr. S. aureus) sa objavujú aj nové druhy z čeľade Enterobacteriaceae.
Spotreba antibiotík v humánnej a veterinárnej praxi má za následok nárast
rezistencie. Antibiotiká sa pridávali zvieratám do potravy z dôvodov prevencie do roku
2006, aby zvládli podmienky chovu a intenzívnej produkcie. U týchto zvierat sa stimuluje
vznik rezistencie ich vlastných baktérii alebo sa v nich môžu nachádzať aj reziduá
antibiotík. Konzumáciou mäsa a mäsových výrobkov sa reziduá dostanú do tráviaceho
traktu človeka a v čreve podporujú mutácie črevných baktérií, ktoré sa na dotknuté
antibiotiká stávajú rezistentnými. Z tráviaceho traktu hospodárskych zvierat sa rezistentné
9

baktérie alebo reziduá antibiotík dostávajú v podobe exkrementov hnojením do pôdy,
povrchovej alebo podzemnej vody a týmto spôsobom sa hromadia v životnom prostredí,
kde sa odovzdáva rezistencia iným baktériám. Rezistentné baktérie sa môžu pomocou
splaškových vôd dostať aj do čističky vôd.
Baktérie sú rezistentné proti antibiotikám v tom prípade, keď určité antibiotiká
stratili dispozíciu ich zničiť alebo zastaviť ich rast. Mechanizmus vzniku rezistencie zrie
v génoch, ktoré chránia baktériu pred účinkom antibiotika. Poznáme prirodzenú rezistenciu
(primárnu), kedy sú baktérie prirodzene rezistentné na antibiotiká a získanú rezistenciu
(sekundárnu), pri ktorej boli baktérie pôvodne citlivé na antibiotiká, ale v priebehu ich
používania vznikli génové mutácie, ktoré spôsobujú rezistenciu.
Úlohou štátu v súčastnosti je uplatňovanie racionálnej antiinfekčnej liečby, ktorá
vedie k optimalizácii spotreby antibiotík a zníženiu rezistencie. Zároveň je povinnosťou
dbať o uvážené a rozumné používanie antibiotík. Dôležitú úlohu zohráva aj monitoring
rezistentných baktérií v prostredí, prostredníctvom ktorého je možné zamedziť ich
ďalšiemu šíreniu a zároveň aj odovzdávaniu génov rezistencie na iné druhy baktérií.
Správnou edukáciou o užívaní antibiotík a podrobným monitoringom rezistentných druhov
je možné dosiahnuť priaznivé výsledky v liečbe aj pre budúce generácie.
V minulosti bolo vyvinuté veľké množstvo metód, ktoré sú určené na identifikáciu
mikroorganizmov. Každá z týchto metód by mala spĺňať niekoľko základných
kritérií – univerzálnosť princípu identifikácie baktérií, kvantitatívne stanovenie baktérií vo
vzorke, metóda musí byť vhodná na identifikáciu aj doposiaľ neznámych baktérií
a súčasne by sa prostredníctvom tejto metódy mali vyhľadávať aj čo najviac príbuzné
bakteriálne druhy. Preto sa v súčasnosti zavádzajú niektoré nové techniky a postupy, medzi
ktoré patrí využitie hmotnostnej spektrometrie. Metóda hmotnostnej spektrometrie (Mass
Spectrometry – MS) sa v biológii a biochémii spočiatku využívala na identifikáciu
proteínov, či peptidov. V roku 1994 sa vedcom podarilo dokázať, že pomocou MALDITOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption / Ionization Time of Flight) možno
identifikovať celé spektrum proteínov z vopred dezintegrovaných buniek. Hmotnostná
spektrometria s detektorom MALDI-TOF bola prvýkrát použitá na identifikáciu
mikroorganizmov o niekoľko rokov neskôr. Hlavným dôvodom bola snaha detekovať
baktérie ľahko a predovšetkým rýchlo.
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1 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky doma
a v zahraničí
1.1 Syry
Syry patria k najatraktívnejším mliečnym výrobkom na trhu. Na ich výrobu sa
spotrebuje okolo 46 % na svete vyprodukovaného mlieka. Sú veľmi chutné a prospešné
zdraviu. Z týchto dôvodov majú popredné postavenie medzi mliečnymi výrobkami
(Dostálová, 2000; Herian, 2005).
Syr je zrejúci alebo nezrejúci mäkký, polotvrdý, tvrdý alebo extra tvrdý výrobok,
v ktorom pomer srvátkových bielkovín ku kazeínu nepresahuje pomer týchto bielkovín
v mlieku. Vyrába sa úplným alebo čiastočným vyzrážaním bielkovín z kravského, ovčieho
alebo kozieho mlieka s rôznym množstvom tuku alebo cmaru, ako aj vzájomnou
kombináciou pôsobenia syridla alebo iných vhodných koagulačných činidiel, prípadne
kyseliny mliečnej, vzniknutej biologickým kysnutím mliečneho cukru a čiastočným
oddelením srvátky, uvoľnenej v procese spracovania, alebo inými výrobnými technikami
zahŕňujúcimi koaguláciu bielkovín mlieka, ktorých výsledkom je výrobok s obdobnými
fyzikálnymi, chemickými a organoleptickými vlastnosťami. Takto vyrábané syry tvoria
skupinu prírodných syrov (Výnos MP a MZ SR c. 2143/2006-100, 2006).
Za prírodné považujeme tie syry, ktoré sú vhodné na priamu konzumáciu. Ich
technologický postup výroby bol zastavený vo fáze, v ktorej ho môžeme považovať za
hotový výrobok. Prírodné syry sa môžu spracovávať na ďalšie finálne produkty, akými sú
napríklad tavené syry (Shirashoji et al., 2010).

1.2 Rozdelenie syrov
Syry sa rozdeľujú podľa viacerých kritérií:
1) Z hľadiska zrenia
a) nezrejúce syry – ide o čerstvé syry (tvarohy), ktoré sú určené na konzumáciu
krátko po výrobe,
b) zrejúce syry, ktoré sa môžu konzumovať buď po uplynutí minimálnej doby
zrenia alebo až po ukončení celého procesu zrenia (Keresteš a Selecký, 2003).
2) Podľa druhu použitého mlieka – sú známe kravské, kozie, ovčie a iné syry.
3) Podľa obsahu sušiny
a) tvrdé syry (obsah vody max. 45 %),
b) mäkké syry (obsah vody min. 45 %).
11

4) Podľa obsahu tuku v sušine
a) vysokotučné syry (viac ako 60 % tuku),
b) plnotučné syry (viac ako 45 % tuku),
c) polotučné syry (viac ako 25 % tuku),
d) nízkotučné syry (viac ako 10 % tuku),
e) odtučnené syry (menej ako 10 % tuku).
5) Podľa konzistencie
a) mäkké syry (viac ako 68 % vody),
b) polomäkké syry (62 až 68 % vody),
c) polotvrdé syry (55 až 61,9 % vody),
d) tvrdé syry (47 % až 54,9 % vody),
e) extra tvrdé syry (menej ako 47 % vody).
6) Z hľadiska technologického postupu
a) mäkké syry
x

nezrejúce syry (Čerstvý syr),

x

zrejúce syry (Romadur),

x

zrejúce syry v chlade (Zlato),

x

zrejúce syry v soľnom náleve (Balkánsky syr),

x

syry s plesňou na povrchu (Encián),

x

syry s plesňou vo vnútri cesta (Niva),

x

dvojplesňové syry (Modrý encián),

b) polotvrdé a tvrdé syry
x

s nízkodohrievanou syreninou (Volovec, Eidam, Cheddar),

x

s vysokodohrievanou syreninou (Ementál a Parmezán),

c) parené syry (Parenica, Mozzarella a Kaškaval) (Gajdůšek, 2000).

1.3 Zloženie syrov
1.3.1 Mlieko ako základná surovina na výrobu syra
,,Surové mlieko“ znamená mlieko produkované sekréciou mliečnej žľazy zvierat
chovaných na farmách, ktoré nebolo zohriate na viac ako 40 ºC alebo nebolo podrobené
inému ošetreniu, ktoré by malo rovnocenný účinok (Nariadenie EP a Rady (ES)
č. 853/2004). Mlieko na výrobu syrov musí mať vhodné chemické, fyzikálne
a mikrobiologické vlastnosti. Okrem základných požiadaviek musí zodpovedať ďalším
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špeciálnym požiadavkách ako napr. priaznivý pomer obsahu bielkovín, konkrétne kazeínu
k obsahu tuku. Táto vlastnosť má významný vplyv na výťažnosť syrov (Görner a Valík,
2004).
Gajdůšek (2000) uvádza, že mlieko na výrobu syrov by malo mať čo najvyššiu
mikrobiálnu čistotu, a to predovšetkým nízky počet psychrotrofných mikroorganizmov.
Na mikrobiologickú čistotu mlieka má významný vplyv správna hygiena získavania,
ošetrovania a spracovania mlieka. Podľa Čanigovej et al. (2015) medzi nežiaduce
mikroorganizmy mlieka určeného pre výrobu syrov patria koliformné baktérie, sporulujúce
anaeróbne baktérie a v poslednej dobe vyvolávajú problémy aj vyššie spomínané
psychrotropné baktérie.
Zloženie mlieka na výrobu syrov je dôležité nielen z nutričného hľadiska, ale aj
z technologického hľadiska, pretože mlieko je zdrojom substrátov na výživu baktérií
čistých mliekarenských kultúr, ktorých rastová aktivita je ovlyvňovaná prístupnosťou
takých živín, ako sú kvalita a množstvo bielkovín, mliečny tuk, voľné mastné kyseliny,
laktóza a obsah vápnika (Keresteš et al., 2005).

1.3.2 Chemické zloženie syrov
Syry vo výžive ľudí sa zaraďujú medzi významné potraviny, pretože obsahujú určité
množstvá bielkovín, tuku, vápnika, ako aj fosforečných zlúčenín a sú ľahko stráviteľné.
Medzi dôležité zdroje pre človeka z hľadiska konzumácie syrov patrí aj obsah horčíka
a železa, vrátane vitamínov rozpustných v tukoch, ale aj vo vode. V syroch sa nachádzajú
vitamíny zo skupiny A, D, E, K, ktoré sú rozpustné v tukoch a vitamíny rozpustné vo vode
ako je tiamín, riboflavín, biotín a podobne (Keresteš et al., 2005; Tančinová et al., 2005).
Dostálová (2000) uvádza, že mliečny tuk nachádzajúci sa v syroch je tvorený
zo 60 % nasýtenými mastnými kyselinami a 5 - 6 % tvoria trans-mastné kyseliny. V syroch
pri procese zrenia dochádza k hydrolýze, následkom čoho vznikajú mastné kyseliny ako
kyselina kaprylová, kaprónová a maslová. Syry sa vyznačujú vysokým obsahom vápnika,
udáva sa až 850 mg na 100 g, vďaka čomu ich môžme považovať za hlavný zdroj vápnika
vo výžive. Vápnik je pre ľudský organizmus veľmi dôležitý, pretože sa podieľa na tvorbe
zubov a kostí, znižuje krvný tlak a cholesterol, ako aj riziko výskytu rakoviny hrubého
čreva.
Pri výrobe syrov sa mlieko upravuje tak, aby jeho základné zložky boli veľmi dobre
stráviteľné a vhodné na konzum pre deti a ľudí, ktorí trpia laktózovou intoleranciou,
diabetom alebo inými ochoreniami (Palo, 2004).
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1.3.3 Mikrobiologické zloženie syrov
Rangel et al. (2005) uvádzajú, že mikrobiologická kvalita mlieka, z ktorého je syr
vyrábaný určuje

jeho

mikrobiologickú

kvalitu.

Potenciálny zdroj

patogénnych

mikroorganizmov predstavujú syry vyrobené z nepasterizovaného mlieka. Konečný
produkt môže obsahovať patogény zo surového mlieka ako Salmonella spp.,
L. monocytogenes, S. aureus a enterohemoragické kmene E. coli O157:H7.
V prípade syrov vyrobených z pasterizovaného mlieka sa môžu vyskytovať
termotolerantné mikroorganizmy, ktoré prežijú pasterizačný ohrev. Patria k nim
Enterococcus spp., Corynebacterium spp., endospóry zástupcov rodu Clostridium
a Bacillus. Okrem mikroorganizmov sa pasterizáciou ničia aj niektoré enzýmy, čo môže
ovlyvniť chuť a zrenie syrov. V syre sa môžu nachádzať aj baktérie, ktoré sa do konečného
produktu dostali až po pasterizácii mlieka alebo sekundárnou kontamináciou. Príkladom sú
koliformné, psychrotrofné a gramnegatívne baktérie (Fernandes, 2009).

1.3.4 Čisté mliekarenské kultúry
Mikrobiálne zloženie mlieka sa upravuje tak, že sa po pasterizácii pridajú do mlieka
čisté mliekarenské kultúry v rôznych dávkach. Predstavujú nevyhnutný krok pri výrobe
syrov (Šilhánková, 2002).
Čisté mliekarenské kultúry (ČMK), kedysi označované ako štartovacie kultúry,
sú popisované ako špecifické baktérie mliečneho kvasenia. Do mlieka sa pridávajú
so zámerom ovplyvniť chuť, vôňu a konzistenciu syrov, ako aj ostatných mliečnych
výrobkov. Ich primárnym účelom je produkcia špecifických chuťových zlúčenín a plynov
(Law a Tamime, 2011). Čisté mliekarenské kultúry sa získavajú vyizolovaním
a kultivovaním kmeňov mikroorganizmov so špecifickými vlastnosťami, ktoré majú
v mliekarstve nezastupiteľnú úlohu. V súčasnej dobe sa získavajú aj genetickým spôsobom
a následne zušľachťujú vyvolávanými mutáciami. Nové generácie mikróbov sú vytvárané
s vopred určenými a cielenými vlastnosťami (Keresteš et al., 2005).
Lactococcus lactis, Lactobacillus delbrueckii a helveticus, ako aj Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus sú primárne druhy štartovacích baktérií používané pri
výrobe syra. Výber danej štartovacej kultúry závisí od druhu vyrábaného syra (Law
a Tamime, 2011).
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1.3.4.1 Bakteriálne kultúry
Smotanová kultúra sa používa na výrobu rôznych druhov syra a je tvorená
tzv. kyselinotvornými a arómatvornými baktériami. Základom smotanových kultúr je
kyselinotvorný rod Lactococcus. Hlavnými zástupcami rodu Lactococcus sú Lactococcus
lactis subsp. lactis a Lactococcus lactis subsp. cremoris, ktoré sa najčastejšie využívajú
ako štartovacie kultúry pri výrobe syrov (Robinson, 2005).
Jedná sa o grampozitívne nepatogénne baktérie, ktoré rozkladajú laktózu
homofermentatívne za vzniku kyseliny mliečnej, okrem ktorej tvoria v stopových
množstvách aj acetaldehyd, diacetyl, acetón a etanol (Fox et al., 2000). Lactococcus lactis
sa vyznačuje dobrou odolnosťou proti reakciám prostredia, naopak Lactococcus cremoris
je výrazne citlivejší na prostredie (Johnson, 2001). K smotanovej kultúre zaraďujeme aj
kmene arómotvorného rodu Leuconostoc a to Leuconostoc mesenteroides subsp.
dextranicum a Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris. Baktérie rodu Leuconostoc
rozkladajú laktózu heterofermentatívne za vzniku kyseliny octovej, mliečnej, etanolu
a oxidu uhličitého (Fox et al., 2000).
Základom jogurtovej kultúry je Streptococcus salivarius subsp. thermophilus
a Lactobacillus delbruckii spp. bulgaricus. Pripravuje sa inkubáciou zo srvátky z predošlej
výroby syrov. Termofilná baktéria Streptococcus rozkladá laktózu homofermentatívne za
vzniku kyseliny mliečnej a stopových množstiev oxidu uhličitého, kyseliny mravčej,
acetónu,

acetaldehydu

a

diacetylu.

Naopak

Lactobacillus

rozkladá

laktózu

heterofermentatívne za vzniku kyseliny mliečnej, okrem ktorej produkuje aj acetaldehyd
zodpovedný za typickú jogurtovú arómu (Čanigová et al., 2015).
Hlavnou baktériou acidofilnej kultúry je Lactobacillus acidophilus, ktorý patrí medzi
probiotické baktérie. Nachádza sa v tráviacom systéme dospelých ľudí a zvierat. Podieľa
sa na rozklade laktózy za vzniku kyseliny mliečnej. Svojou metabolickou aktivitou
pozitívne pôsobí na organizmus človeka a má významné dietetické účinky. Tvorba
kyseliny mliečnej bráni rozvoju hnilobnej mikroflóry, tvorbe termorezistentných antibiotík,
vitamínu K a B12 (Maxa a Rada, 2002). V priebehu procesu zrenia syrov sa uplatňuje aj
ementálska kultúra, ktorá má čistú kyslú chuť a hustú konzistenciu. Tvorí ju Lactobacillus
lactis, L. casei, L. helveticus a L. thermophilus (Gajdůšek, 2000).
Propiónová kultúra potrebná pri výrobe tvrdých syrov je tvorená baktériami rodu
Propionibacterium. Hlavnú zložku mikroflóry tvoria rôzne druhy baktérií ako
Propionibacterium freudenreichi, P. shermanii, P. pentosaceum, prípadne aj iné druhy
(Gobbetti et al., 2015). Uvedené baktérie produkujú z aktózy veľké množstvo oxidu
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uhličitého, kyseliny octovej a propiónovej, čo podmieňuje tvorbu pravidelných ôk typu
ementál. V mliekarňach sa používajú malé dávky kultúry na priame očkovanie mlieka,
pretože nadmerné množstvo použitej kultúry spôsobuje tvorbu nežiaducich veľkých ôk
(Kadlec et al., 2009).
Gobbetti et al. (2015) uvádzajú, že hlavnou zložkou mazovej kultúry je
Brevibacterium linens, ktorý sa uplatňuje pri zrení syrov s mazom na povrchu. Mazová
kultúra obsahuje aj kvasinky rodov Kluyveromyces a Candida využívané pri výrobe
kyslých syrov.

1.3.4.2 Kvasinkové kultúry
Kvasinky sú málo preskúmanou zložkou mikrocenózy syrov zrejúcich od povrchu
do vnútra. Z mliekarenského hľadiska sú dôležité kvasinky rodu Candida, rod
Kluyveromyces, rod Rhodotorula a rod Pichia. Pri výrobe kyslých a mäkkých syrov sa
využíva Geotrichum candidum, ktorý svojou oxidačnou aktivitou za prístupu vzdušného
kyslíka oxiduje kyselinu mliečnu na CO2 a H2O (Šilhánková, 2002).
Irlinger et al. (2012) uvádza, že na začiatku zrenia syra sa nachádzajú na povrchu
acidotolerantné kvasinky Debaryomyces hansenii, Geotrichum candidum, Kluyveromyces
sp. A Yarrowia lipolytica, ktoré metabolizujú laktát. Následkom je rozvoj menej
acidotolerantných

druhov

ako

Arthrobacter,

Brevibacterium

aurantiacum,

Corynebacterium, Staphylococcus sp. Tieto druhy baktérií sú G+ aeróbne alebo
fakultatívne anaeróbne a halotolerantné. Významne sa podieľajú v procese zrenia syra,
pri tvorbe jeho aromatických zložiek a škvrnitosti syra.

1.3.4.3 Kultúry vláknitých mikroskopických húb
Mikroflóru danej kultúry tvoria dve skupiny, ktoré majú významnú úlohu pri zrení
niektorých druhov syrov. V jednej skupine je zastúpený Penicillium roquefortii, ktorý
rastie a fermentuje vo vnútri syrov. Pri raste možno pozorovať tvorbu modrozelených
žiliek. Typickým zástupcom týchto syrov je francúzsky syr roqueforti, na Slovensku
známy pod názvom Niva. Druhú skupinu tvorí camembertová kultúra, ktorej základom je
Penicillium camemberti. Podieľa sa na tvorbe syrov s bielou zamatovou plesňou
na povrchu. Oba z uvedených druhov rozkladajú mliečny tuk za vzniku voľných mastných
kyselín a metylketónov, čím dodávajú syrom s plesňou vo vnútri cesta výraznú arómu
a chuť (Görner a Valík, 2004).
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1.3.5 Baktérie mliečneho kvasenia
Görner a Valík (2004) a Jay et al. (2005) konštatujú, že baktérie mliečneho kvasenia
sa uplatňujú pri výrobe fermentovaných mliečnych výrobkov. Jedná sa o G+ nesporulujúce
a nepohyblivé baktérie. Z morfologického hľadiska patria medzi koky alebo tyčinky.
Romnožujú sa vo fakultatívne anaeróbnych alebo mikroaerofilných podmienkach.
Systematicky sa delia na heterofermentatívne a homofermentatívne BMK, ktoré skvasujú
mliečny cukor laktózu za vzniku kyseliny mliečnej. Pri heterofermentatívnom kvasení sa
tvoria okrem kyseliny mliečnej aj iné látky ako sú oxid uhličitý, etanol a kyselina octová.
V surovine sa využívajú prirodzene sa vyskytujúce BMK alebo sa pridávajú v podobe
štartovacích či čistých mliekarenských kultúr. Tolerujú kyslosť mlieka okolo pH 4
po dobu niekoľkých týždňov.
Kongo a Malcata (2015) zaraďujú do tejto skupiny 13 G+ rodov. Patrí tu
Carnobacterium, Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc,
Oenococcus,

Pediococcus,

Paralactobacillus,

Streptococcus,

Tetragenococcus,

Vagococcus a Weissella. V syroch eidamského typu sa vyskytujú aj ďalšie druhy
mliečnych baktérií, napríklad laktobacily využívané ako doplnková kultúra alebo
non-starter lactic acid bacteria (NSLAB). Na rozdiel od BMK nemusia byť zámerne
pridávané do mlieka pri výrobe syrov. Zdrojom týchto MO v syre je voda, surové mlieko,
prísady používané vo výrobe, personál, výrobné zariadenia, vzduch v mliekarni
a mikroflóra prežívajúca pasterizáciu. Možná je aj postpasterizačná kontaminácia
vzdušnými MO. NSLAB sú príčinou samovoľného kysnutia mlieka. Z hľadiska zloženia sa
vyskytujú v prevažnej miere ako fakultatívne heterofermentatívne laktobacily (Plocková
a Žáčková, 2003).
Nežiadúcimi heterofermentatívnymi baktériami v mliečnych výrobkoch sú baktérie
maslového kvasenia. Veľmi rozsiahly je rod Clostridium, ktorý je charakteristický tvorbou
spór. Jeho druhy tvoria G+ peritriché tyčinky. Je obligátne anaeróbny a má silné
proteolytické schopnosti. Svojím pôsobením v priebehu 5 až 10 minút usmrcuje
vegetatívne bunky väčšiny druhov. Pri skvasovaní laktózy tvorí kyselinu maslovú, oxid
uhličitý, vodík a rovnako aj iné látky ako je kyselina kaprylová a kapronová, acetón,
kyselina octová a butylalkohol. Príslušníci rodu Clostridium tvoria pri anaeróbnej oxidácii
sacharidov veľké množstvo plynov, čo sa nepriaznivo prejavuje nadúvaním syrov (Grieger
et al., 1990; Kongo a Malcata, 2015).
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1.3.6 Enterokoky
Podľa Franza et al. (1999) a Ortigosa et al. (2008) enterokoky patria medzi
ubikvitárne MO. Zaraďujeme ich do rodu Enterococcus spp., sú indikátormi fekálneho
znečistenia potravín. Za ich prirodzené miesto výskytu sa najčastejšie označuje tráviaci
trakt cicavcov. Sú to G+ oválne koky usporiadané vo dvojiciach, drobných zhlukoch alebo
krátkych retiazkach (Murray,1990). Kolonizujú hlavne v črevách a využívajú sa
pri produkcii potravín a tiež ako súčasť probiotík (Palmer et al., 2012). Prítomnosť
enterokokov v mliečnych výrobkoch a mlieku sa spája predovšetkým s nedodržaním
hygienických a sanitačných zásad pri získavaní, manipulácii s mliekom a pri jeho
spracovaní (Cogan et al., 2001).
Mliečne výrobky sú veľmi vhodným médiom pre prenos enterokokov. Ako
dominantné termorezistentné druhy boli identifikované E. faecium a E. faecalis var.
zymogenes. Pre mliekarenský priemysel tvoria E. faecalis a E. faecium najvýznamnejšie
druhy enterokokov (Zago et al., 2009). Známe sú tiež druhy E. casseliflavus, E. durans,
E. flavescens, E. gallinarum a E. mundtii. Rastú na pôdach s vysokým obsahom NaCl (až
6,5 %) pri teplotách od 10 až po 45 °C. Dokážu prežiť aj 30 minútové zahriatie pri teplote
60 ºC. Vyskytujú sa v prostredí, kde je pH od 4,8 do 11 (Votava et al., 2003).
Nebezpečenstvo enterokokov spočíva v ich patogenite, pretože spôsobujú množstvo
infekčných ochorení močových ciest, infekcie rán a brušné zápaly. Ich patogenita je daná
rezistenciou k širokému spektru antibiotík, faktormi virulencie a zároveň schopnosťou
prežívať aj nepriaznivé podmienky prostredia (Foulquie Moreno et al., 2006). Okrem
prirodzenej rezistencie na niekoľko antibiotík je pre nich charakteristická jedinečná
schopnosť výmeny genetického materiálu, čím si dokážu získať rezistenciu proti viacerým
antibiotikám. Takými sú aminoglykozidy (gentamicín, streptomycín), glykopeptidy
(teikoplanín,

vankomycín),

tetracyklíny

(tetracyklín),

makrolidy

(erytromycín)

a chloramfenikol (Huys et al., 2004).

1.3.7 Čeľaď Enterobacteriaceae
Skúmanou oblasťou pri hodnotení mikrobiologickej kvality mliečnych výrobkov
z pohľadu rezistencie baktérií na antibiotiká je aj čeľaď Enterobacteriaceae a iné čeľade,
ktoré boli doplnené v novej taxonómii a patrili do tejto čeľade. Sú to gramnegatívne
nesporulujúce tyčinky, ktoré môžu byť pohyblivé aj nepohyblivé. Vo vzťahu ku kyslíku sú
fakultatívne anaeróbne. Skvasujú najmä glukózu, ktorá je hlavným zdrojom uhlíka.
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Pri kvasení vzniká kyselina mliečna, octová a ďalšie kyseliny, pričom sa môžu tvoriť aj
plyny oxidu uhličitého a vodíka (Šilhánková, 2002).
Görner a Valík (2004) uvádzajú, že do tejto čeľade patrí skupina enterobaktérií.
Medzi ne sa zaraďujú 4 rody ako Citrobacter, Escherichia, Enterobacter a Klebsiella. Patrí
sem aj mnoho iných rodov, ako sú Edwardsiella, Morganella, Providencia, Proteus,
Salmonella, Shigella, Serratia a Yersinia. Podmienečne patogénne druhy sú zástupcovia
rodov Citrobacter, Escherichia, Edwardsiella, Klebsiella, Morganella, Providencia
a Proteus. Obligátne patogénne sú Salmonella, Shigella a Yersinia. Tvoria súčasť črevnej
mikroflóry človeka a zvieratm a nazývajú sa aj črevné baktérie. Nachádzajú sa vo vode,
v pôde alebo na rastlinách, odkiaľ ich možno izolovať. Za indikátor fekálneho znečistenia
sa považuje Escherichia coli.
Koliformné baktérie vo všeobecnosti nie sú rezistentné proti teplotám vyšším ako
50 °C. Sú termolabilné, pri pasterizačných teplotách 72 ºC sa spoľahlivo devitalizujú.
Ich rastové optimum a maximálna biochemická aktivita je pri teplote 25 až 28 °C.
Optimálna hodnota vodnej aktivity sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 0,94 až 0,99
(Blackburn, 2006).
Klinický význam baktérií z čeľade Enterobacteriaceae spočíva v tom, že sú súčasťou
hrubého čreva stavovcov. Infekcie vznikajú priamo v čreve, ale aj mimo neho. Môžu
vyvolávať rôzne chorobné príznaky, akými sú napríklad infekcie močových ciest,
septikémia, meningitída, neonatálne infekcie u novorodencov a gastroenteritídy (Walker,
1998). Baktérie tejto čeľade sú rezistentné na rôzne antibiotiká ako cefalosporíny
a penicilíny (Van den Bogaard, 2002).

1.3.8 Rod Escherichia
Podľa Šilhánkovej (2002) rod Escherichia je významný z hygienického hľadiska.
Jeho druhy sú prirodzenými obyvateľmi črevného systému teplokrvných živočíchov
a človeka. Najvýznamnejšia je E. coli, ktorá sa nachádza v tráviacom trakte a stolici
hospodárskych živočíchov a človeka. Je to podmienečný patogén, ktorý osídľuje hrubé
črevo, čím môže spôsobiť rôzne infekcie močových ciest a septikémiu. Jej prítomnosť
vo vodách a v potravinách (mlieko a mliečne výrobky) je ukazovateľom fekálneho
znečistenia. Ukazuje tiež na zlú hygienu a úroveň sanitácie.
E. coli je G- nesporulujúca tyčinka, peritrichá alebo bez bičíkov. Dosahuje rozmery
1,1 až 1,5 μm x 2,0 až 6,0 μm. Rastie v rozsahu teplôt od 10 do 45 ºC, pričom jej optimálna
teplota rastu je 30 až 37 °C. Záhrev pri teplotách vyšších ako 64,5 ºC po dobu 16 až
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17 s ju spoľahlivo ničí. Optimálne pH E. coli sa pohybuje v rozmedzí 6,8 až 7,2
(Šilhánková, 2002).
Podľa Bednářa et al. (1996) rod Escherichia zahŕňa druhy E. adecarboxylata, E.
albertii, E. blattae, E. coli, E. fergusoni, E. hermanii a E. vulneris. Skvasuje laktózu, pri
hydrolýze tryptofánu tvorí indol. Pre človeka sú patogénne kmene enterotoxigénne
(ETEC), enteropatogénne (EPEC), enteroinvazívne (EIEC), enteroagregatívne (EAggEC)
a

vero/shiga

–

cytotoxín

produkujúci

E.

coli

(VTEC/STEC).

Kmeň

EPEC

(enteropatogénna E. coli) spôsobuje ochorenia močových ciest a hnačkové ochorenia
u kojencov. Kmeň ETEC (enterotoxigénna E. coli) vyvoláva hnačky cestovateľov
prostredníctvom termolabilných LT-1 a LT-2 enterotoxínov. Kmeň EIEC (enteroinvazívna
E. coli) je veľmi agresívny, pretože vyvoláva úplavicu a postihuje bežnú populáciu ľudí.
Najvýznamnejší je kmeň VTEC/STEC (vero/shiga cytotoxín produkujúci E. coli).
Faktorom virulencie je verotoxín a shiga toxín. Jeho hlavným epidemiologickým
reprezentantom je sérotyp O157, ktorý je najnebezpečnejší. U človeka spôsobuje ochorenie
spojené s hemolyticko-uremickým syndrómom, ktorého následkom je poškodenie až
zlyhanie obličiek a následná smrť (Golian a Zeleňáková, 2010).

1.3.9 Rod Klebsiella
Rod Klebsiella patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce patogény spôsobujúce
nozokomálne infekcie. Klebsiella granulomatis, K. oxycota, K. pneumoniae subsp.
pneumoniae, ozaenae a rhinoscleromatis, K. variicola vyvolávajú ochorenia u ľudí. Ďalšie
2 druhy K. michiganensis a K. singaporensis boli izolované z pôdy (Hansen et al., 2004).
K. pneumoniae je nepohyblivá, zvyčajne zapúzdrená baktéria tvaru tyčinky. Jej
vyčnievajúce puzdro je dôležitým činiteľom jej patogenity a virulencie. Vo vzťahu ku
kyslíku je fakultatívne anaeróbna a je dlhá 0,6 až 6 mm. Skvasuje laktózu a produkuje
lyzíndekarboxylázu, avšak nie ornitíndekarboxylázu. Rastie ľahko na bežnom médiu,
na MacConkey agare vznikajú veľké červené slizovité kolónie. Vyskytuje sa vo vode,
v pôde, avšak prevažne osídľuje gastrointestinálny trakt a nosohltan ľudí a zvierat. Môže
spôsobovať rôzne infekcie a pečeňové bakteriémie (Public Health England, 2014).
U jedincov s oslabenou imunitou spôsobuje ochorenia močových ciest alebo pneumónie.
Na liečbu infekcií sa využívajú antibiotiká cefalosporíny a ciprofloxacín (Walker, 1998).
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1.3.10 Hafnia alvei
Walker (1998) zaraďuje Hafniu alvei do čeľade Enterobacteriaceae. Je to
-

G pohyblivá baktéria, ktorá sa pohybuje pomocou bičíkov. Vo vzťahu ku kyslíku je
fakultatívne anaeróbna, namiesto laktózy fermentuje arabinózu. Dekarboxyluje lyzín
a ornitín a je rezervoárom množstva proteolytických enzýmov, ktoré rozkladajú peptidy
a kazeín, čím sa tvoria voľné aminokyseliny. Vplyvom proteolýzy môže dôjsť k zmenám
textúry syra.
Hafnia alvei sa vyskytuje vo vode, v pôde, v stolici ľudí a zvierat, ako aj v kaziacich
potravinách. Býva izolovaná zo surového mlieka a mliečnych výrobkov, prevažne
zo syrov. Je schopná rásť pri veľmi nízkej teplote 0,2 °C. Považuje sa za oportunistického
patogéna, ktorý spôsobuje rôzne ochorenia, ako sú infekcie črevných, močových
a dýchacích ciest a tiež septikémiu. Obzvlášť rizikovou skupinou sú ľudia s oslabenou
imunitou alebo s rôznymi predispozičnými chorobami ako je diabetes, HIV, zhubný nádor
a mnohé iné (Ristagno, 2013). Na liečbu infekcie vyvolanej touto baktériou sa používajú
väčšinou imipeném a antipseudomonálne aminoglykozidy (Walker, 1998).

1.4 Jogurty
Kyslomliečne výrobky alebo fermentované mliečne výrobky predstavujú rozsiahlu
skupinu mliečnych výrobkov, ktorú tvoria zakysané a acidofilné mlieka, kefír, kyslé
smotany, kumys, jogurtové výrobky a mnohé ďalšie. Názov týchto výrobkov je založený
na skutočnosti, že surovina použitá na ich výrobu je inokulovaná špeciálnou kultúrou.
Následkom toho dochádza k čiastočnej premene laktózy na kyselinu mliečnu. Okrem nej
vznikajú v priebehu fermentácie aj ďalšie metabolity, ako sú oxid uhličitý, kyselina octová,
diacetyl a acetaldehyd, ktoré dodávajú výrobkom špecifickú chuť a vôňu. Jogurty patria
medzi najdôležitejšie fermentované mliečne výrobky (Janštová et al., 2012).
Jogurty sú kyslomliečne výrobky charakterizované symbiotickými kultúrami
Lactobacillus

delbrueckii

subsp.

bulgaricus

a

Streptococcus

salivarius

subsp.

thermophilus. Charakteristickým znakom jogurtov je prítomnosť 107 KTJ. g-1 živých
mikroorganizmov (Výnos MP a MZ SR c. 2143/2006-100, 2006). Musí byť zachovaný
optimálny pomer týchto jogurtových kmeňov, väčšinou 1:1. V dôsledku symbiózy oboch
spomínaných kmeňov baktérií je jogurt svojimi senzorickými vlastnosťami odlišný od
ostatných kyslomliečnych výrobkov. Jogurt je väčšinou vyrábaný z čerstvého mlieka alebo
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sa

získava

zo

zriedeného

homogenizovaného,

fermentovaného,

pasterizovaného

a sterilizovaného mlieka (Janštová et al., 2012).
Z nutričného hľadiska jogurt obsahuje približne 56,4 g bielkovín, 124,6 g
sacharidov, 35,5 g tuku a 2,06 g vápnika na 1 kg sušiny jogurtu. Vyznačuje sa zvýšeným
obsahom sušiny 21,5 %, pričom beztuková sušina tvorí 17 % a tuk 4,5 %. Jogurt má veľmi
dobré chuťové vlastnosti a je dobre stráviteľný (Vacová, 1986; Semjan, 1989). Optimálna
teplota kultivácie klasickej jogurtovej kultúry je 42 až 45 ºC a doba kultivácie 3 až 3,5
hodín. Po procese fermentácie sa získava hustá homogénna zrazenina, ktorá má titračnú
kyslosť 50 až 60 ºSH. V súčastnosti sa používajú rôzne modifikované jogurtové kultúry
s rôznymi podmienkami kultivácie (Čanigová, 2013).
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus prostredníctvom svojej proteolytickej
aktivity produkuje aminokyseliny a peptidy, ktoré stimulujú rast symbiotickej baktérie
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. Okrem toho sa zistilo, že ohrievanie mlieka
môže viesť k uvoľneniu cysteínu, vytesneniu kyslíka alebo vzniku sírnych zlúčenín
(Tamime a Robinson, 2007). Jogurty musia byť označené dátumom použiteľnosti. Ich
trvanlivosť sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 4 až 5 týždňov od dátumu výroby.
Celosvetovo patria k najrozšírenejším kyslomliečnym výrobkom. Neustále pribúda čoraz
viac týchto výrobkov, pričom do pozornosti sa dostávajú aj jogurty obohatené
o probiotickú kultúru, vitamíny, s prídavkom vlákniny a bio jogurty (Janštová et al., 2012).
Jogurt dokázateľne zlepšuje ľudské zdravie. Je vhodný pre ľudí so žaľúdočnými
a žlčníkovými problémami, pomáha zlepšovať trávenie a problémy spojené s pečeňou
(Večeřová, 2010).

1.5 Rozdelenie jogurtov
Večeřová (2010) rozdeľuje jogurty podľa ich tučnosti na smotanové, ktoré majú 8 až
10 % tuku, jogurty so sníženým obsahom tuku 3 % a nízkotučné s obsahom tuku do 0,5 %.
Jogurty sú vo všeobecnosti prírodné (biele) a ochutené. Základ predstavujú biele jogurty,
ktoré majú pevný viskózny koagulát a sú od nich odvodené ochutené druhy jogurtov.
V procese ich výroby sa štandardizovaná zmes pasterizuje pri teplote 95 ºC, najmenej
20 sekúnd. Následne prebieha homogenizácia zmesi a teplota sa znižuje na 42 až 45 °C.
Zmes sa očkuje jogurtovou kultúrou a nastáva zrenie jogurtu, ktoré sa ukončí, keď titračná
kyslosť dosiahne 65 ºSH (Maldonado et al., 2015).
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Ochutené jogurty tvoria ďalšiu skupinu, do ktorej patria ovocné jogurty. Ovocné
jogurty sú biele jogurty s prídavkom džemu alebo kusového ovocia. Ovocný prídavok sa
dávkuje väčšinou na dno spotrebiteľského obalu. Do tejto skupiny zaraďujeme aj jogurty
so sirupom, ktoré sa vyrábajú z pasterizovanej zmesi pre biely jogurt. Sirup sa po pol
hodinovej inkubácii zmesi vo fermentore zamieša do jogurtu a následne sa takto pripravená
ochutená zmes plní do spotrebiteľských obalov (Jaworska, 2005).
Známe sú aj jogurtové krémy, ktoré obsahujú najmenej 50 % hmotnosti jogurtu. Ide
o krémovité šľahané jogurty s obsahom tuku 1,5 až 4,5 % a beztuková sušina tvorí
približne 16,5 %. Pri výrobe týchto krémov sa väčšinou používa krátkodobé zrenie,
po ktorom nastáva plnenie zmesi do obalov a chladenie výrobku (Zadražil, 2002).
Zo zmesi bieleho jogurtového krému sa vyrába aj ovocný jogurtový krém. Vo fermentátore
prebieha dlhodobé zrenie pri teplote 28 až 30 °C počas 16 až 18 hodín. Ku zrelému jogurtu
sa následne pridáva džem, sirup alebo pasterizovaná ovocná zmes. Po rozmiešaní nastáva
plnenie do obalov a chladenie pod 10 ºC (Jaworska, 2005). K ostatným druhom jogurtov
patria jogurty, ktoré obsahujú jogurtovú kultúru (Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus a Streptococcus salivarius subsp. thermophilus), Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium bifidum. Zaraďujeme k nim aj pitné jogurty, bio jogurty, ako aj rôzne
sušené a mrazené jogurty, jogurty z delaktózovaného mlieka a jogurty ochutené ovocím, či
zeleninou (Zadražil, 2002).

1.6 Zloženie jogurtov
Soukoulis et al. (2009) uvádzajú, že na výrobu jogurtov sa používa mlieko rôznych
druhov cicavcov, a to mlieko kravské, byvolie, sobie, kozie alebo ovčie. V dôsledku
rozdielneho chemického zloženia týchto mliek sa získava jogurt rôznej kvality. Jogurty
obsahujúce ovčie, byvolie a sobie mlieko majú bohatú a krémovú konzistenciu, z dôvodov
vysokého obsahu tuku. Najväčšie využitie má kravské mlieko, pretože je dostupné vo
väčšine krajín sveta. Ochutené jogurty obsahujú okrem mlieka aj nemliečne zložky
(zelenina a ovocie), farbivá, arómy a stabilizátory rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.
Jogurt obsahuje aj veľké množstvo vitamínov zo skupiny B a stopových prvkov.
Výhodou jogurtu je, že ho môžu konzumovať aj ľudia, ktorí trpia mliečnou intoleranciou.
Jogurtové kultúry naštiepia laktózu na glukózu a galaktózu, čím sa jednoduché sacharidy
premieňajú v organizme na kyselinu mliečnu (Kopáček, 2013). Jogurt obsahuje aj vápnik,
ktorý je nevyhnutný pre tvorbu zubov a kostí. Čím má jogurt vyššie množstvo bielkovín,
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tak tým má aj viac vápnika. V jogurte sa nachádza na 100 g približne 15 g vápnika
(Keresteš a Golian, 2009).

1.6.1 Jogurtová kultúra
Görner a Valík (2004) uvádzajú, že pri výrobe jogurtov sa používajú rôzne typy
jogurtových kultúr. Klasickú jogurtovú kultúru tvoria termofilné tyčinky Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. Tieto MO
majú symbiotický vzťah a vyznačujú sa rýchlou tvorbou kyseliny mliečnej pri optimálnej
teplote 42 až 45 °C. Okrem nej vzniká aj aromatická látka acetaldehyd v množstve 20 až
30 mg.l-1.
Jogurtové kultúry nie sú schopné vytvárať nezávisle od seba ideálnu rovnováhu
mliečnej kyseliny a aromatickej látky. Produkciu mliečnej kyseliny zahajuje Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus, pričom znižuje množstvo kyslíka, ktorý stimuluje rast
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Vplyvom streptokokov je pH znížené na
5 a pri laktobaciloch je pH znížené na menej ako 4 (Marth a Steele, 2001).
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus čiastočne odburáva kazeín, čím
uvoľňuje metionín, histidín, valín, kyselinu glutámovú a leucín. Zo zmesi týchto látok
stimuluje rozvoj streptokokov valín. Streptokoky vytvárajú kyselinu mliečnu, čím
umožňujú rozvoj laktobacilov. Zvyšovanie kyslosti naopak obmedzuje rozvoj streptokokov
(Holec et al., 1989).
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus je citlivejší ku kyseline ako
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. V priebehu ďalšieho skladovania sú
streptokoky vplyvom kyseliny poškodené a postupne zanikajú, v dôsledku čoho sa mení
počiatočný pomer laktobacilov a streptokokov, t. j. 1:1 v závislosti od fázy zrenia jogurtu.
Produkcia kyseliny mliečnej začína približne po 30 minútach inkubácie. Aromatické
látky ako acetaldehyd vznikajú neskôr, pričom ich produkcia je závislá od výberu kmeňov
laktobacilov a streptokokov. Acetaldehyd produkuje Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus, a rovnako aj Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. Oba MO produkujú
enzým, ktorý premieňa citrát na acetaldehyd (Marth a Steele, 2001). Pri výrobe jogurtov
z nezahusteného mlieka sa stáva, že vzniknutá zrazenina nemá požadovanú konzistenciu
a uvoľňuje sa srvátka. Z toho dôvodu sa používa kultúra, ktorá sa vyznačuje tvorbou slizu,
ktorý zvyšuje kompaktnosť koagulátu. Túto vlastnosť získavajú jogurtové kultúry vplyvom
nižšej kultivačnej teploty 30 ºC, pri vyššej hodnote pH, ako aj pri menej častom
preočkovávaní a izolácii kmeňov (Görner a Valík, 2004).
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Jogurtová kultúra musí v priebehu fermentácie dostatočne rýchle produkovať
kyselinu mliečnu a čo najmenej zrieť po ukončení fermentácie a ochladení jogurtu. Kultúry
s pomalou tvorbou kyseliny mliečnej umožňujú na začiatku fermentácie rast nežiaducich
baktérií, hlavne koliformných. V požadovanej miere musí vytvárať aromatické látky,
podľa potreby produkovať slizovité látky zlepšujúce konzistenciu miešaných jogurtov
a vhodnou mierou štiepiť mliečne bielkoviny (Görner a Valík, 2004).
Vhodná jogurtová kultúra má vo vychladenom stave hustú konzistenciu. Chuť je
čisto kyslá a špecificky jogurtová. Kultúru acidofilného jogurtu dopĺňa tyčinka
Lactobacillus acidophilus tak, že pomer tyčiniek a streptokokov je nezmenený v pomere
1:1. Z tohto hľadiska sa niekedy v jogurtovej kultúre vyskytuje Lactobacillus acidophilus
namiesto Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Kněz et al., 1960).

1.6.2 Rod Streptococcus
Podľa staršej klasifikácie sa rod Streptococcus delí na 6 skupín, ktorú tvoria
pyogénne streptokoky, orálne streptokoky, anaeróbne a iné streptokoky, enterokoky
a mliečne streptokoky. V novom čiastočne odlišnom klasifikačnom systéme rodu
Streptococcus je vynechaná skupina anaeróbnych streptokokov. Skupina enterokokov
a mliečnych streptokokov sa delí na samostatné rody Enterococcus a Lactococcus (Görner
a Valík, 2004).
Rod Streptococcus tvoria G+ nesporulujúce, fakultatívne anaeróbne kokovité
baktérie z čeľade Streptococcaceae. Bunky streptokokov sú okrúhle, nepohyblivé
s priemerom 2 μm a sú usporiadané väčšinou v pároch alebo retiazkach. Streptokoky rastú
v rozmedzí teplôt 25 až 45 °C, pričom optimálna teplota ich rastu je 37 ºC. Rod
Streptococcus tvorí kyselinu mliečnu ako takmer jediný produkt metabolizmu cukrov,
kvôli čomu sa zaraďuje medzi homofermentatívne mliečne baktérie (Šilhánková, 2002;
Sedláček, 2007). Niektoré druhy fermentujú aj organické kyseliny ako je kyselina
citrónová a malonová. Okrem nich produkujú tiež aminokyseliny arginín a serín.
Görner a Valík (2004) uvádzajú, že do tohto rodu patria parazitické, saprofytické aj
choroboplodné druhy, ktoré sa môžu vyskytovať u ľudí a zvierat. Miestom ich osídlenia je
prevažne ústna dutina a horná časť respiračného traktu. Saprofytické druhy majú
v potravinárskom priemysle významné využitie, vyskytujú sa v potravinách a v prírode.
Druh Streptococcus salivarius subsp. thermophilus je termofilný streptokok
mliečneho kvasenia. Tvorí pravotočivú kyselinu mliečnu a štiepi kazeín (Teplý et al.,
1968). Bunky Streptococcus salivarius subsp. thermophilus sú guľovitého až oválneho
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tvaru vo veľkosti v priemere 0,8 až 1 μm s typickým retiazkovitým usporiadaním.
Na vhodnom médiu rastú za neprítomnosti kyslíka. Väčšina kmeňov je na krvnom agare
nehemolytických, ale vyskytujú sa aj α a β-hemolytické kmene. Kyselina mliečna je
produkovaná napríklad z amygdalínu, celobiózy, sacharóry, glukózy, fruktózy, maltózy
a neprodukuje sa z arabinózy, manitolu, glycerolu, melibiózy, sorbitolu, škrobu a mnohých
ďalších. Kmene baktérií sú izolované väčšinou z ústnej dutiny ľudí a zvierat, menej často
z jazyka, slín a výkalov (Vos et al., 2009).

1.6.3 Rod Lactobacillus
Lactobacillus je rod G+ fakultatívne anaeróbnych alebo mikroaerofilných
nepohyblivých tyčinkovitých baktérií mliečneho kvasenia. Pri fermentácii dochádza
k premene laktózy a glukózy na laktát, čo naznačuje aj ich názov. Hlavným metabolitom
fermentácie je kyselina mliečna, okrem ktorej sa tvorí tiež etanol, oxid uhličitý a kyselina
octová. Patria sem významné druhy nachádzajúce sa v gastro-intestinálnom trakte ľudí
a zvierat. Laktobacily metabolizujú, rastú a rozmnožujú sa za anaeróbnych podmienok, ale
aj pri zníženom obsahu kyslíka v prostredí (Görner a Valík, 2004). Laktobacily sú veľmi
náročné na prístup vitamínov, pričom niektoré druhy vyžadujú pre svoj rast až 6 rôznych
vitamínov. Uprednostňujú mezofilné až mierne termofilné teploty. Väčšina z nich je
schopná rásť pri teplote 45 °C. Spolu so streptokokmi majú pomerne termorezistentné
vegetatívne bunky (Šilhánková, 2002).
Sedláček (2007) rozdeľuje laktobacily na základe fermentácie do 3 skupín a to,
obligátne homofermentatívne laktobacily, fakultatívne heterofermentatívne a obligátne
heterofermentatívne laktobacily. Obligátne homofermentatívne laktobacily fermentujú
hexózy na kyselinu mliečnu, pričom pentózy a glukonát nefermentujú. Do tejto skupiny
patrí L. acidophilus, L. delbrueckii a L. helveticus. Fakultatívne heterofermentatívne
laktobacily fermentujú hexózy tiež na kyselinu mliečnu alebo na zmes kyseliny mliečnej,
octovej, mravčej a etanolu. Pentózy sú fermentované na kyselinu mliečnu a octovú.
Zástupcami tejto skupiny sú L. casei a L. plantarum. Obligátne heterofermentatívne
laktobacily premieňajú hexózy na kyselinu mliečnu, octovú a oxid uhličitý, pričom
pentózy fermentujú na kyselinu mliečnu a octovú. Patrí tu L. fermentum a L. kefir.
V mliekarstve sa najčastejšie využívajú druhy L. delbrueckii subsp. bulgaricus, ktorý
sa uplatňuje pri výrobe jogurtov, L. casei pri výrobe syrov a L. acidophilus ako súčasť
acidofilného mlieka (Klein et al., 1998). L. delbrueckii subsp. bulgaricus je termofilná
nepohyblivá tyčinka zo skupiny baktérií mliečneho kvasenia. Rastie dobre v prostredí
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s nízkym obsahom kyslíka alebo v anaeróbnom prostredí. Optimálna teplota jeho rastu je
45 °C a pre správny rast vyžaduje kyselinu pantotenovú a niacín. Jeho bunková stena
obsahuje peptidoglykán a bunková membrána kyselinu teichovú. V malom množstve
produkuje aj heteropolysacharidy, ktoré sú užitočné práve pri výrobe mliečnych výrobkov,
hlavne jogurtov. Produkcia týchto polysacharidov má pozitívny vplyv na reologické
vlastnosti jogurtov, ovlyvňuje ich konzistenciu a zvyšuje viskozitu. Kolónie rastúce na
agare vyžadujú sacharidy ako zdroj uhlíka a energie. Okrem nich sú potrebné aj vitamíny,
aminokyseliny a nukleotidy (Vos et al., 2009).

1.6.4 Rod Bifidobacterium
Bifidobaktérie sú G+ nepohyblivé, nesporulujúce a anaeróbne tyčinky. Majú veľmi
rozmanitý tvar, sú usporiadané jednotlivo, občas v retiazkach a príležitostne môžu byť aj
kokovitého tvaru. Optimálna teplota ich rastu sa pohybuje v rozmedzí 37 až 41 ºC
(Sedláček, 2007).
Podľa Görnera a Valíka (2004) majú bifidobaktérie významnú úlohu v intestinálnom
trakte dojčiat. Z fermentovateľných sacharidov produkujú kyselinu mliečnu a octovú, ktoré
inhibujú nežiaduce baktérie a stimulujú črevnú peristaltiku. Kyselina octová je
produkovaná vo väčšom množstve ako kyselina mliečna, a to v pomere 3:2 a má silnejší
antagonistický účinok proti nepriaznivým gramnegatívnym baktériam.
Bifidobaktérie majú dôležité dietetické účinky, ktoré sa uplatňujú pri výrobe
mliečnych nápojov. V súčasnej dobe sa v mliekarskom priemysle vyrába množstvo
probiotických mliek jogurtového typu s priaznivými účinkami na zloženie črevnej
mikroflóry. Známym zástupcom tejto skupiny, ktorý sa využíva na tieto účely je baktéria
Bifidobacterium longum. Probiotické baktérie musia byť schopné odolávať nepriaznivým
podmienkam v žalúdku, peristaltike čriev a tolerovať tiež žlčové kyseliny.

1.7 Antibiotiká
Antibiotiká sa bežne používajú v humánnej aj veterinárnej medicíne na liečbu
rôznych infekčných ochorení. Sú to látky, ktoré sa využívajú na usmrtenie MO alebo na
zastavenie ich rastu a rozmnožovania. Nadmerné používanie antibiotík môže viesť
k vzniku a šíreniu MO, čo sa prejaví vznikom rezistencie proti antibiotikám a liečba
antibiotikami sa tak stáva nedostatočnou (Golian et al., 2012).
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Antibiotiká sú látky s antimikrobiálnym účinkom produkované MO alebo rastlinami
(Maartens et al., 2011). Je to skupina chemických látok produkovaná väčšinou
mikroskopickými hubami a baktériami. Sú schopné inhibovať alebo usmrcovať aj niektoré
iné organizmy pri nízkych koncentráciách (Nester et al., 1995). Antibiotiká pôsobia
baktériostaticky, t. j. zastavujú rast alebo baktériocídne, kedy usmrcujú bunky (Demain et
al., 2009).
Okrem liečby ochorení u ľudí sa antibiotiká používajú aj u zvierat, napríklad v chove
hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka a iných hospodárskych zvierat (Atlas, 1995).
Liečivá

sa

zvyknú

podávať

zvieratám

krmivom,

vodou,

pastami,

injekčne

a implantovaním. Vačšina antibiotík sa vylučuje von z tela zvierat výkalmi alebo močom,
pretože sa slabo vstrebávajú v tráviacom trakte. Antibiotiká sa vo výkaloch zvierat
vyskytujú buď v aktívnej forme alebo ako reziduá, ktoré sa postupne menia na pôvodné
zlúčeniny.

Do

životného

prostredia

sa

antibiotiká

dostávajú

predovšetkým

z poľnohospodárskych zdrojov používaním výkalov ako hnojiva a činnosťou človeka
pomocou liekov po uplynutí dátumu spotreby, medicínskym odpadom, odpadovými
vodami. Účinok antibiotických látok v prostredí závisí od ich fyzikálno-chemických
vlastností, od klimatických podmienok a typu pôdy, ako aj iných environmentálnych
faktorov. Reziduá antibiotík môžu prispieť aj ku vzniku antibiotickej rezistencie (Sarmah
et al., 2006).
Podľa Goliana et al. (2012) je antimikrobiálna rezistencia schopnosť MO odolávať
účinku antimikrobiálnej látky, pričom sa MO adaptuje na jeho životné prostredie.
V prípade rezistencie baktérie na účinok antibiotika hovoríme o antibiotickej rezistencii.
Kolář (2007) uvádza, že hlavnou príčinou vzniku antibiotickej rezistencie je selekčný tlak
antibiotík, v dôsledku ktorého prežívajú len rezistentné baktérie a citlivé zahynú. Ich
nadmerná spotreba má negatívny vplyv nielen na vývoj rezistencie baktérií, ale vedie aj
k selekcii ďalších bakteriálnych druhov.
Antibiotické látky sú nenahraditeľnou súčasťou liečby infekčných ochorení ľudí
a zvierat, avšak ich nadmerné používanie môže viesť k rozvoju rezistencie MO. Tieto
rezistentné baktérie sa môžu ďalej šíriť a tak znižovať účinnosť liečby vo veterinárnej
a humánnej medicíne. Rezistentné baktérie sa môžu dostať k človeku priamym kontaktom
s chorými alebo zdravými zvieratami, potravinami kontaminovanými rezistentnými
zárodkami a pomocou prenosu génov rezistencie medzi jednotlivými druhmi baktérií
(Golian et al., 2012).
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Veľké množstvo objavených antibiotík je v praxi nevyužiteľných pre zlé vlastnosti
a vysokú toxicitu proti organizmu. Nevhodné používanie a dávkovanie antibiotík, ako aj
zbytočná antibiotická liečba spôsobili vznik multirezistentných baktérií, ktoré obsahujú
gény rezistencie proti bežne používaným antibiotikám (Demain et al., 2009). Nedávne
výskumy preukázali, že antibiotiká majú významný vplyv na zloženie črevnej mikroflóry,
ktorá sa považuje za rezervoár MO rezistentných ku antibiotikám (Veiga et al., 2010).

1.7.1 Objav a rozvoj antibiotík
V súčasnej dobe sa v klinickej praxi používa na liečbu lokálnych a orgánových
infekcií veľké množstvo antibakteriálnych látok. Na základe chemickej príbuznosti sa
antibakteriká

rozdeľujú

na

antibiotiká,

chinolóny,

sulfónamidy

a

nitrofurány.

Antibakteriálne látky tej istej alebo podobnej chemickej štruktúry majú podobné priaznivé
a nežiaduce účinky, ako aj podobnú čiastočnú alebo úplnú skríženú rezistenciu (Čonková
et al., 2008). Už starí Egypťania, Gréci a Rimania používali látky ako myrhu alebo šafrán
za účelom ničenia baktérií. Využívali ich na hojenie rán alebo liečbu infekcií napríklad
v uchu. Starovekí Čínania používali na liečbu infekcií plesnivé sójové mlieko (Stone et al.,
2003).
Podľa

Guilfoile

(2007)

prvými

účinnými

antibakteriálnymi

látkami

boli

sulfónamidy, ktoré boli objavené v roku 1930. Sú to syntetické antimikrobiálne látky, ktoré
účinne pôsobia len na určitý počet druhov baktérií. Jayaraman (2009) uvádza, že v roku
1910 bola synteticky pripravená látka Salvarsan, ktorú prvýkrát použil Paul Ehrlich
na liečbu ochorenia syfilis. Gerhard Domagk objavil ďalší antibakteriálny liek nazývaný
Prontosil. Najvýznamnejšou revolúciou v oblasti medicíny bolo objavenie 2 základných
antibiotík: streptomycínu a penicilínu.
Na objave antibiotík sa podielal mikrobiológ Alexander Fleming, ktorý v roku 1928
objavil penicilín. Tento slávny anglický lekár pracoval v nemocnici Svätej Márie
v Londýne, kde uskutočnoval svoje pokusy s mikroorganizmami. V roku 1928 po návrate
z dovolenky zistil, že jeho zabudnuté Petriho misky s kultúrami Staphylococcus aureus
boli kontaminované mikroskopickou vláknitou hubou Penicillium. Všimol si, že v okolí
hýf penicília sa nevyskytujú žiadne kolónie stafylokoka. Baktérie boli v miestach
kontaminácie mŕtve, pretože penicília produkovali látku, ktorá usmrtila stafylokoka.
Vláknitú mikroskopickú hubu identifikoval ako Penicillium notatum, z ktorej je odvodený
názov známeho antibiotika penicilín. V jeho práci pokračovali aj anglickí vedci Howard
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Florey, Ernest Chaine a Norman Heatley, ktorí prečistili a izolovali penicilín v množstve
dostatočnom pre jeho aplikáciu (Guilfoile, 2007).
Chopra et al. (2001) uvádzajú, že v roku 1940 boli objavené tetracyklínové
antibiotiká produkované baktériami Streptomyces aureofaciens a Streptomyces rimosus.
O 3 roky neskôr v roku 1943 izoloval Selman Waksman z baktérie Streptomyces griseus
antibiotikum streptomycín, ktoré sa dodnes používa na liečbu tuberkulózy (Waksman et
al., 2010).

1.8 Typy účinku antimikrobiálnych látok
Na základe typu účinku sa antibiotiká rozdeľujú na bakteriocídne alebo
bakteriostatické. Medzi jednotlivými skupinami nie je presne vymedzená hranica. Každá
novo objavená antibiotická látka sa testuje v akej koncentrácii je schopná liečiť, ale hlavne
či pozastavuje rast MO alebo ho usmrcuje (Pankey et al., 2004).

1.8.1 Bakteriocídny účinok
Bakteriocídne antibiotiká usmrcujú mikrobiálne bunky, pôsobia ireverzibilne
a rýchlejšie ako bakteriostatické látky. Účinok týchto látok sa dostavuje obvykle už do
48 hodín. Bakteriocídne antibiotiká sa používajú prednostne pri závažných ochoreniach
a pri zníženej obranyschopnosti organizmu človeka (Hleba a Kačániová, 2015).
V prípade, keď je koncentrácia antibiotickej látky nižšia ako množstvo bakteriálneho
kmeňa, nie je MO usmrtený, dochádza len k zastaveniu jeho rastu (Pankey et al., 2004).

1.8.2 Bakteriostatický účinok
Bakteriostatické antibiotické látky majú pomalší nástup účinku v porovnaní
s bakteriocídnymi látkami. Reverzibilne zastavujú rast MO a udržujú baktérie
v stacionárnej fáze po celý čas ich pôsobenia. Ich klinický efekt sa dostavuje za 3 až 4 dni
(Pankey et al., 2004).
Mieru účinku týchto látok udáva tzv. minimálna inhibičná koncentrácia, ktorá
predstavuje najnižšiu koncentráciu antibiotickej látky, ktorá viditeľne inhibuje rast MO
(Votava, 2005).

30

Tab. 1 Rozdelenie bakteriocídnych a bakteriostatických antibiotických látok (Votava,
2005)
Bakteriocídne antibiotiká
Bakteriostatické antibiotiká

β-laktámy
aminoglykozidy
polypeptidy
glykopeptidy
ansamycíny
nitroimidazoly
chynolóny

tetracyklíny
chloramfenikol
makrolidy
linkozamidy
sulfónamidy
trimetoprim
nitrofurány

1.9 Mechanizmy účinku antibiotík
Antibiotiká sú v súčastnosti jedným z najúčinnejších prostriedkov proti chorobám
vyvolaným rozličnými mikróbmi. Z hľadiska použitia antibiotických látok je však
nevyhnutné poznať aj mechanizmy, ktorými sú baktérie schopné odolávať inhibičnému
účinku antibiotík, aby sa mohli nájsť prostriedky na zvýšenie účinku antibiotík (Krčméry
et al., 1978). Poznáme niekoľko typov mechanizmov účinku antibiotík na bunku baktérií.
Jedná sa o spôsob akým daná antibiotická látka poškodzuje bunku alebo procesy v jej
metabolizme (Hleba a Kačániová, 2015). Hlavným cieľom antibiotických látok sú
väčšinou bunkové membrány, enzýmy, syntéza bunkovej steny a bakteriálnych proteínov,
ako aj replikácia a reparácia nukleových kyselín (Hancock, 2005).
Rozdelenie antibiotík podľa mechanizmu účinku:
x

antibiotiká inhibujúce syntézu bunkovej steny,

x

antibiotiká inhibujúce proteosyntézu,

x

antibiotiká porušujúce cytoplazmatickú membránu,

x

antibiotiká inhibujúce syntézu nukleových kyselín,

x

antibiotiká blokujúce metabolické dráhy (Džidič et al., 2008).
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Obr. 1 Mechanizmy účinku antibiotík na bakteriálne bunky (Džidič et al., 2008)
1.9.1 Antibiotiká inhibujúce syntézu bunkovej steny
Na povrchu bakteriálnych buniek sa vyskytuje bunková stena, ktorá chráni bunku
pred rôznymi mechanickými a chemickými vplyvmi. Rozdiely medzi samotnými
patogénnymi baktériami, ktoré antibiotiká zasahujú sú predovšetkým v štruktúre a funkcii
bunkových stien. Už dávnejšie sa zistilo, že rôzne druhy baktérií majú rôznu schopnosť
viazať jednotlivé druhy farbív. Baktérie sa najčastejšie odlišujú farbením natívnych
preparátov podľa Grama. Bakteriálne druhy sa rozdeľujú na G+ a G- (Krčméry et al.,
1978).
Existujú zásadné rozdiely v chemickom zložení bunkových stien G+ aj G- baktérií.
Bunkovú stenu G+ baktérií tvorí vrstva navzájom spojených reťazcov peptidoglykánov.
Základ tvoria 2 aminocukry – N-acetyl glukozamín a N-acetyl murámová kyselina, ktoré
sú prepojené peptidovými reťazcami zakončenými aminokyselinami D-alanyl-D-alanín.
Kompletná bunková stena vzniká odštiepením D-alanínu a pripojením k polypetidovému
reťazcu (Josephine et al., 2006). G- baktérie obsahujú slabšiu vrstvu peptidoglykánu,
pričom ich bunková stena obsahuje naviac vonkajšiu membránu tvorenú fosfolipidmi
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a lipopolysacharidmi. Vonkajšia membrána bráni prieniku hydrofilných antibiotických
látok a ich väzbe na proteíny (Beveridge, 1999).
Votava (2001) uvádza, že inhibíciu syntézy bunkovej steny spôsobujú baktericídne
antibiotiká. Patria medzi ne betalaktámové antibiotiká ako penicilíny, cefalosporíny,
monobaktámy a karbapenémy. Okrem nich tu zaraďujeme aj glykopeptidy ako
vankomycín a antituberkulotikum izoniazid a etámbutol.
Uvedené antibiotiká bránia syntéze peptidoglykánov, čím sa narúša bunková
membrána, oslabuje sa a dochádza k lýze buniek. Antibiotiká inhibujúce syntézu bunkovej
steny sú účinné iba na rastúce baktérie. Penicilín postihuje len aktívne rastúce bunky,
pričom jeho cieľom sú iba bakteriálne syntézne procesy, pretože bunky ľudského tela
neobsahujú peptidoglykán (Hleba a Kačániová, 2015). Betalaktámové antibiotiká sa viažu
na bunkové receptory, penicilín viažuce proteíny ako karboxypeptidázy alebo
transpeptidázy. Medzi N-acetyl glukozamínom a kyselinou N-acetyl muramovou sa tvoria
glycínové a peptidové väzby. Dochádza k inhibícii transpeptidačnej reakcie a blokuje sa
syntéza peptidoglykánu, ktorý je dôležitý pre syntézu bunkovej steny baktérií. V dôsledku
toho nastáva autolýza už existujúcej bunkovej steny a následná smrť baktérie (Votava,
2001; Čonková et al., 2008).
Vznik bunkovej steny ovplyvňujú antibiotiká v rôznych fázach. Glykopeptidy
inhibujú posledný krok syntézy. Pôsobia pri vzniku muramylpeptidu, ktorý je súčasťou
peptidoglykánu G+ baktérií. G- baktérie sú proti tomuto antibiotiku rezistentné. V prípade,
že bunka prijme antibiotikum dôjde k zablokovaniu terminálneho konca pre acyl-D-alanylD-alanin a tak k poškodeniu bunkovej steny. Enterokoky sú schopné nahradiť D-alanín
za D-laktát, preto sú proti glykopeptidom rezistentné (Finch et al., 2003). Bacitracín má
inhibičný účinok na transport stavebných blokov cez cytoplazmatickú membránu
do bunkovej steny (Hleba a Kačániová, 2015). Stavebný blok bunkovej steny tvorí
baktoprenol, ktorý sa skladá z jedenástich izoprénových jednotiek, z disacharidovej časti,
kyseliny N-acetyl muramovej a N-acetyl glukozamínu. Tento stavebný blok nazývaný aj
lipid II sa viaže na lipidový nosič pyrofosfátovou väzbou (Schneider a Sahl, 2010).

1.9.2 Antibiotiká inhibujúce proteínovú syntézu
V procese proteosyntézy vznikajú proteíny, ich presný tvar a zloženie je dané
v genetickej informácií uloženej v nukleových kyselinách. Je to zložitý mechanizmus,
ktorý prebieha u bakteriálnych buniek priamo v cytoplazme. Syntéza proteínov sa
uskutočňuje na ribozomálnych podjednotkách 30S a 50S, kde dochádza k predlžovaniu
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peptidového reťazca a vzniku nových proteínov potrebných pre stavbu bunkovej steny.
Proteosyntéza pozostáva z niekoľkých krokov a to aktivácia aminokyselín, iniciácia,
elongácia a terminácia (Šípal, 1992).
Rozdiel medzi prokaryotickými a eukaryotickými organizmami je v štruktúre ich
ribozómov. Prokaryotické organizmy majú 70S ribozóm a eukaryotické organizmy 80S
ribozóm. Prokaryotický 70S ribozóm tvoria podjednotky 50S a 30S. S hodnota predstavuje
Svedbergovu jednotku, ktorá hovorí o relatívnej hodnote sedimentácie ribozómov
vo vysokorýchlostnej centrifúge (Hleba a Kačániová, 2015).
Tortora et al. (2010) uvádzajú, že medzi antibiotiká inhibujúce proteosyntézu patria
chloramfenikol, erytromycín, streptomycín a tetracyklín.
Streptomycín sa viaže na ribozomálny proteín, čím zasahuje do pohybu ribozómu
po mRNA. Erytromycín sa viaže na ribozomálnu RNA, kde predčasne ukončuje syntézu
proteínov (Hleba a Kačániová, 2015).
Antibiotiká pôsobiace na 30S podjednotku ribozómu bránia predlžovaniu
peptidového reťazca. Týmto mechanizmom účinkujú baktericídne aminoglykozidy, kedy
dochádza k nesprávnemu čítaniu mRNA na ribozóme a následnému zastaveniu syntézy
proteínov (Finch et al., 2003). Bakteriostatické tetracyklínové antibiotiká sú aktívne
transportované do baktérií, kde bránia spojeniu aminoacyl-tRNA s väzobným miestom
na ribozomálnej podjednotke. Týmto procesom blokujú predlžovanie peptidového reťazca
(Chopra et al., 2001).
Niektoré antibiotiká majú účinok aj na 50S podjednotku ribozómu. Patrí sem
chloramfenikol, bakteriostatické makrolidy, linkozamidy a

diterpény.

Inhibíciou

proteínovej syntézy sa vyznačujú aj novo vyvíjané antibiotiká ako streptogramíny
a oxazolidinóny. Miestom účinku chloramfenikolu je transferáza, ktorá spája
aminokyseliny do peptidového reťazca. Makrolidy sa viažu na voľné ribozómy, čím bránia
vzniku iniciačného komplexu (Finch et al., 2003; Votava et al., 2005).
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Obr. 2 Inhibícia proteosyntézy u vybraných antibiotík (Tortora et al., 2010 – upravené)

1.9.3 Antibiotiká porušujúce cytoplazmatickú membránu
Cytoplazmatická membrána ohraničuje vnútorný priestor bakteriálnej bunky a je
zodpovedná za osmotickú rovnováhu a stabilitu bunky. Tvoria ju dve vrstvy fosfolipidov,
medzi ktorými sa nachádzajú proteíny. Cytoplazmatická membrána vypĺňa vnútro bunky.
Jej celistvosť a funkčnosť je nevyhnutná pre prežitie bunky (Cooper, 2000).
Niektoré antibiotiká pôsobia ako katiónové detergenty na fosfolipidy, čím narúšajú
cytoplazmatickú membránu. Väzbou polymyxínov a amfotericínu B na membrány
dochádza k poruchám jej funkcie, pričom sa zvyšuje permeabilita membrány. Následkom
toho unikajú z bunky aminokyseliny, cukry, draslík a iné dôležité látky. Bunka je
poškodená a môže dôjsť k jej zániku (Čonková et al., 2008).
Polymyxín je typická antibiotická látka, ktorá narúša celistvosť bunkovej membrány.
Antifungálne liečivá ako amfotericín B, ketokonazol a mikonazol sú účinné proti hubovým
ochoreniam. Tieto antibiotiká sa zlučujú so sterolmi a narúšajú tak cytoplazmatickú
membránu. Baktérie sú proti nim rezistentné, pretože ich membrána neobsahuje steroly
(Hleba a Kačániová, 2015).
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Antibiotiká pôsobiace na úrovni cytoplazmatickej membrány sú baktericídne.
Polypeptidové antibiotikum bacitracín pôsobí baktericídne na G+ baktérie (Pavli et al.,
2006). Polymyxín B nevstupuje priamo do bunky, je kovalentne viazaný k membráne
a reaguje s jej fosfolipidmi. Týmto dochádza k rýchlej zmene priepustnosti membrány,
úniku iónov z bunky a následne k jej smrti. Polymyxín E známy ako kolistín spôsobuje
depolarizáciu cytoplazmatickej membrány, ktorá vzniká kvôli zmene zastúpenia Ca2+
a Mg2+ katiónov na povrchu membrány (Conway et al., 1997).

1.9.4 Antibiotiká inhibujúce syntézu nukleových kyselín
Podľa Wilsona et al. (2010) sú nukleové kyseliny súčasťou genetickej výbavy
bunky. Poznáme dva typy nukleových kyselín, a to DNA (deoxyribonukleová) kyselina
a RNA (ribonukleová) kyselina. Antibiotiká inhibujúce syntézu nukleových kyselín sa
rozdeľujú na inhibítory DNA gyrázy a inhibítory RNA polymerázy.
Inhibíciu syntézy nukleových kyselín spôsobujú baktericídne antibiotiká. Inhibítormi
DNA gyrázy sú chinolóny, inhibítorom RNA polymerázy je rifamicín. Okrem nich
inhibíciu syntézy DNA u kvasiniek spôsobuje flucytosín, inhibíciu syntézy DNA
u dermatofytov vyvoláva griseofulvín a deštrukciu DNA u baktérií spôsobujú
nitroimidazoly (Votava et al., 2005).
Syntéza nukleových kyselín môže byť pozastavená v rôznych krokoch. Môže dôjsť
k

inhibícii

purínových

a

pyrimidínových

nukleotidov,

blokovaniu

polymerázy

zúčastňujúcej sa na replikácii alebo k nesprávnemu prepisu mRNA, a tým k zastaveniu
syntézy (Weigel et al., 2002).
Rifamycíny inhibujú rast acidorezistentných a G+ baktérií tak, že inhibujú začiatok
transkripcie (Ferenčík, 2000). Chinolóny pôsobia na enzým DNA gyrázu, inhibujú ju
a bránia tvorbe replikačnej vidlice, ktorá je dôležitá pre replikáciu DNA (Atlas, 1997).
Fluorochinolóny majú menšiu toxicitu ako chinolóny, ak sú vo vnútri baktérie prítomné
rozpletajú dvojzávitnicu DNA (Bradley et al., 2011).

1.9.5 Antibiotiká inhibujúce syntézu esenciálnych metabolitov
Inhibícia syntézy esenciálnych metabolitov predstavuje ďalší spôsob, akým môžu
antibiotiká pôsobiť na bakteriálnu bunku. Významné sú predovšetkým látky, ktoré
zasahujú do syntézy kyseliny listovej nevyhnutnej pre syntézu purínu a nukleových
kyselín. Metabolizmus tejto kyseliny je ideálnym miestom pôsobenia antibiotík
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(Bermingham et al., 2002). Jej syntézu ovplyvňujú hlavne sulfónamidy a tripetoprim,
pričom sa využíva aj kombinácia týchto látok (Julák, 2006).
Baktérie nedokážu prijímať kyselinu listovú z prostredia v dostatočnom množstve,
preto si ju musia syntetizovať samy. Tento proces syntézy sa uskutočňuje spojením jednej
molekuly kyseliny para-aminobenzoovej (PABA) s molekulou pteridínu pôsobením
enzýmov

dihydrofolátreduktázy

a dihydropteroátsyntetázy

(Stone

et

al.,

2003).

Sulfónamidy sú štruktúrne podobné s PABA a po vniknutí do baktérie súťažia o premenu
tejto kyseliny na dihydrofolát (McPhee et al., 2012). Trimetoprim sa viaže na enzým
dihydrofolátreduktázu, čím inhibuje syntézu tetrahydrofolátu (Julák, 2006).

1.10 Rozdelenie antibiotík a chemoterapeutík podľa štruktúry molekúl
1.10.1 Chinolóny
Chinolóny

patria

medzi

antimikrobiálne

chemoterapeutiká

odvodené

od heterobicyklickej aromatickej zlúčeniny chinolínu. Pôsobia ako inhibítory 2 typov
bakteriálnych topoizomeráz – DNA gyrázy a topoizomerázy IV. U G- baktérie pôsobia
na DNA gyrázu a G+ baktérie na topoizomerázu IV. V dôsledku inhibície chinolónmi
dochádza k fragmentácii chromozómov a následne k smrti baktérie (Heeb et al., 2011).
Objav prvého antibiotika patriaceho do skupiny chinolónov sa datuje na začiatok
60-tych rokov 20. storočia, kedy sa objavila kyselina nalixidová. Pôsobí baktericídne,
pretože selektívne inhibuje enzým DNA gyrázu, ktorý je potrebný pre replikáciu DNA.
V 80-tych rokoch 20. storočia došlo k objaveniu veľkého počtu syntetických chinolónov,
tzv. fluorochinolónov (Tortora et al., 2010).
Kayser et al. (2005) zaraďujú medzi chinolóny a syntetické chinolóny norfloxacín,
pefloxacín, ciprofloxacín, ofloxacín, fleroxacín, enoxacín, levofloxacín, sparfloxacín,
gatifloxacín a cefalosporín. Norfloxacín a pefloxacín patria medzi orálne chinolóny, ktoré
sa využívajú len pri infekciách močových ciest. Orálnymi a syntetickými chinolónmi
so širokým spektrom použitia sú ciprofloxacín, ofloxacín, fleroxacín a enoxacín.
Levofloxacín a sparfloxacín sú chinolóny s rozšírenou aktivitou proti G+ baktériám
a atypickým patogénom ako chlamídie a mykoplazmy. Gatifloxacín a cefalotín sa
vyznačujú zvýšenou aktivitou proti G+ baktériám, atypickým patogénom ako chlamídie
a mykoplazmy a proti anaeróbnym G- baktériám.
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1.10.2 Betalaktámové antibiotiká
Betalaktámové

antibiotiká

predstavujú

najpoužívanejšiu

skupinu

antibiotík.

Zaraďujeme sem cefalosporíny, penicilíny, karbapenémy a monobaktámy. Mechanizmus
ich účinku spočíva v inhibícii syntézy peptidoglykánu bunkovej steny, čo vedie k následnej
autolýze bakteriálnej bunky (Marek, 2010). Účinok týchto antibiotík je primárne
baktericídny a rýchly, pôsobia v rastovej fáze bunky (Kohanski et al., 2010).
Všetky antibiotiká tejto skupiny obsahujú betalaktámový (β - laktámový) kruh, ktorý
svojou štruktúrou napodobňuje terminálny koniec bočného peptidového reťazca, a to
D-alanyl-D-alanín (Schneider a Sahl, 2010).

1.10.3 Cefalosporíny
Cefalosporíny sú antibiotiká produkované mikroskopickou hubou Cephalosporium
acremonium

(Melník,

2005).

Jedná

sa

o

polosyntetické

deriváty

kyseliny

7-aminocefalosporanovej, ktorej jadro tvorí betalaktámový a dihydrotiazínový kruh
(Škopková, 2005). Ich betalaktámový kruh je mierne odlišný od penicilinových antibiotík,
pre ktoré majú baktérie vyvinuté enzýmy ako β-laktamáza. Avšak cefalosporíny inhibujú
rovnako ako penicilíny syntézu bunkovej steny (Tortora et al., 2010). Na rozdiel
od niektorých penicilínov sú oveľa viac využiteľné, pretože pôsobia na G- aj
na G+ baktérie. Niekedy sa zvyknú používať ako náhrada za penicilíny, v prípade, že je
pacient na penicilín alergický (Atlas, 1997).
Marek (2010) rozdeľuje cefalosporíny na základe ich antimikrobiálnej účinnosti,
aktivity a odolnosti proti mechanizmom rezistencie na 4 základné generácie.
Prvú generáciu cefalosporínov tvoria cefalotín, cefazolín, cefalexín, cefaclor
a cefadroxil. K cefalosporínom druhej generácie patria cefuroxím, cefamandol, cefoxitín,
cefamycín a cefuroxín. Tretiu generáciu tvoria cefotaxím, ceftriaxón, ceftizoxím,
cefodizím a mnohé ďalšie. Posledná štvrtá generácia cefalosporínov zahŕňa cefpirom
a cefepím (Votava, 2001).

1.10.4 Penicilíny
Skupinu penicilínov tvorí viac ako 50 chemicky príbuzných antibiotík. Základom
všetkých antibiotík tejto skupiny je β-laktámový kruh, ku ktorému sa pripája postranný
reťazec. Penicilíny delíme na prírodné a semisyntetické (Hleba a Kačániová, 2015).
Prírodné penicilíny sú izolované z mikroskopických vláknitých húb rodu
Penicillium, hlavne Penicillium notatum a Penicillium chrysogenum. Majú úzke spektrum
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účinku, pôsobia predovšetkým na G+ baktérie. Medzi prírodné penicilíny patria Penicilín
V, Penicilín G, prokaínový penicilín a benzatínový penicilín. Semisyntetické penicilíny sú
chemicky pozmenené prírodné penicilíny. Vedci pozmenili prírodné penicilíny dvoma
spôsobmi, a to zastavením prírodnej syntézy molekuly penicilínu a použitím
penicilínového jadra. Ďalší spôsob spočíval v modifikácii postranných reťazcov
z prírodných penicilínov a vložení nových reťazcov. Ku semisyntetickým penicilínom
patria meticilín, oxacilín, ampicilín, amoxicilín, tikarcilín, mezlocilín, azlocilín, augmentin
a karbenicilín, ktorý je členom karboxypenicilínovej skupiny (Hleba a Kačániová, 2015).
Atlas (1997) uvádza, že penicilíny a cefalosporíny sa využívajú na liečbu infekcií,
ktoré spôsobujú baktérie Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
bovis, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens,
Clostridium tetani, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,
Shigella sp., Proteus sp. A mnohé ďalšie.

1.10.5 Ostatné betalaktámové antibiotiká
1.10.5.1 Karbapenémy
Sú klasifikované ako betalaktámové antibiotiká, ktoré inhibujú syntézu bunkovej
steny. Reprezentantom tejto skupiny je Primaxin, ktorý je kombináciou imipenému
a cilastatínu. Cilastatín nemá antimikrobiálnu aktivitu, ale bráni rozpadu antibiotík
v obličkách (Hleba a Kačániová, 2015). Prvým predstaviteľom karbapenémových
antibiotík bol imipeném (tienamycín), ktorého stabilita sa zvýšila modifikáciou na
N-imidoyl tienamycín. Účinne pôsobí proti G+ aj G- baktériám, anaeróbnym baktériám
a dokonca aj na mykobaktérie. Veľmi ľahko preniká bakteriálnou stenou a vďaka vysokej
afinite ku PBP má všeobecne vysokú účinnosť (Mokrý et al., 2013)
Majiduddin et al. (2003) uvádza, že karbapenémy sú odvodené od thienamycínu,
ktorý je produkovaný druhom Streptomyces cattleya. Produkované sú rodmi Erwinia,
Serratia a Streptomyces.
Karbapenémové antibiotiká sa využívajú na závažnejšie infekcie vyvolané
multirezistentnými

patogénmi,

najmä

nozokomiálneho

pôvodu.

V rámci

liečby

bakteriálnych infekcií spôsobených Pseudomonas aeruginosa sa zvyknú kombinovať
s aminoglykozidmi. Pri liečbe infekcií vyvolaných stafylokokmi rezistentnými
na protistafylokokové antibiotiká (MRSA) sa aplikujú najčastejšie spolu s vankomycínom
(Mokrý et al., 2013).
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1.10.5.2 Monobaktámy
Monobaktámy patria medzi betalaktámové antibiotiká, ktoré majú namiesto
bicyklickej štruktúry tiazolidínového kruhu penicilínov a cefalosporínov len jeden
substituovaný laktámový kruh. Vzhľadom k tomu sa označujú ako monocyklické
betalaktámy,

resp.

monobaktámy.

Ich

základnú

štruktúru

tvorí

kyselina

3-aminobaktámová. Najpoužívanejším predstaviteľom tejto skupiny je aztreonam.
Vyznačuje sa odolnosťou proti väčšine betalaktamáz a účinnosťou proti G- baktériám
(aj Pseudomonas aeruginosa). G+ baktérie sú však prirodzene rezistentnejšie a nižšia
citlivosť je aj u naeróbnych baktérií. Aplikuje sa väčšinou parenterálne, nakoľko sa
nevstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Podobne ako aj ostatné betalaktámové
antibiotiká má nízku toxicitu (Mokrý et al., 2013).

1.10.6 Aminoglykozidy
Aminoglykozidy sú antibiotiká, ktoré sa začali používať už v roku 1940. Sú to
polárne bázické molekuly produkované aktinomycétami rodu Streptomyces. Obsahujú
špeciálne aminocukry ako garozamín, kanozamín a streptobiozamín (Čonková et al.,
2008). Najznámejším antibiotikom tejto skupiny je streptomycín, ktorý bol objavený
v roku 1944 (Hleba a Kačániová, 2015).
Mokrý et al. (2013) uvádza, že medzi aminoglykozidy patria prirodzené látky ako
streptomycín, gentamicín, tobramycín a kanamycín, ako aj polosynteticky pripravené
antibiotiká amikacín a netilmicín. Z hľadiska chemickej štruktúry sú to konjugáty
aminoglykozidových a maminocyklitolových štruktúr.
Aminoglykozidové antibiotiká ako streptomycín a gentamicín inhibujú syntézu
proteínov, čo spôsobí, že genetický kód mRNA je čítaný nesprávne (Hleba a Kačániová,
2015). Primárnym miestom pôsobenia aminoglykozidov je 30S podjednotka 70S
prokaryotického ribozómu (Avent et al., 2011).
Atlas (1997) uvádza, že streptomycín produkuje Streptomyces griseus, neomycín
produkuje Streptomyces fradiae, kanamycín produkuje Streptomyces kanamyceticus
a gentamicín je produkovaný Micromonospora purpurea. Aminoglykozidové antibiotiká
sa používajú na liečbu infekcií, ktoré spôsobujú napríklad Acinetobacter, Brucella sp.,
Campylobacter

fetus,

Enterobacter

aerogenes,

Flavobacterium

meningosepticum,

Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis, Rikettsia sp., Salmonella a mnohé
ďalšie.
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Nevýhodou aminoglykozidov je, že môžu spôsobovať poruchy sluchového
ústrojenstva a poškodzovať obličky. Streptomycín sa používa aj v súčastnosti ako
alternatívne antibiotikum pri liečení tuberkulózy. Antibiotikum gentamicín sa využíva proti
pseudomonádovým infekciám a tobramycín je podávaný ako aerosol u pacientov
s cystickou fibrózou (Hleba a Kačániová, 2015).

1.10.7 Tetracyklíny
Tetracyklíny sú skupina antibiotík so širokým spektrom účinku, pôsobia na G+ aj
G- baktérie. Patria k historicky prvým perorálnym širokospektrálnym antibiotikám. Ich éra
je však už prekonaná, najmä z dôvodu rozšírenej rezistencie v minulosti citlivých kmeňov
a tiež kvôli ich početným nežiaducim účinkom. Označenie tetracyklíny vyplýva z ich
chemickej štruktúry. Jadrom molekuly každého tetracyklínu je tetracyklus. Ide o pomerne
lipofilné látky, avšak ich nepriaznivou vlastnosťou je tendencia k tvorbe chelátov. Viažu
divalentné a trivalentné katióny horčíka, vápnika, hliníka a železa. Po ich naviazaní
vznikajú ťažko vstrebateľné nerozpustné soli. Vďaka ich schopnosti intracelulárneho
prieniku sa dodnes používajú v liečbe rôznych infekcií spôsobených atypickými
baktériami, vrátane chlamýdióz, mykoplazmóz, legionelóz a atypických mykobakterióz
(Mokrý et al., 2013).
Používajú sa tiež ako prevencia v boji proti malárii. Tetracyklíny nie je vhodné
podávať tehotným ženám, pretože prechádzajú placentou a tak nepriaznivo pôsobia na plod
(Chopra et al., 2001).
Základnú chemickú štruktúru tetracyklínov tvorí redukovaný naftacén. Ide
o kryštalické látky, ktoré sú málo rozpustné vo vode, ale rozpustné v roztokoch kyselín
a zásad. Tetracyklíny sa získavajú biosynteticky zo Streptomyces aureofaciens alebo
Streptomyces viridofaciens a tiež polosynteticky (Griffin et al., 2010).
Tetracyklíny inhibujú bakteriálnu proteosyntézu tým, že narúšajú pripájanie tRNA
na aminokyselinu na 30S podjednotke na ribozóme. Týmto spôsobom nenastáva rast
polypetidového

reťazca.

Najviac

používanými

tetracyklínmi

sú

oxytetracyklín,

chlortetracyklín a samotný tetracyklín (Hleba a Kačániová, 2015). Z polosyntetických
tetracyklínov sa v praxi využívajú najmä doxycyklín a minocyklín, ktoré sa používajú pri
liečbe ochorení ako sú chlamýdie, lymská choroba, syfilis, cholera a mor (Griffin et al.,
2010).
Tetracyklíny sa uplatňujú aj pri liečbe mnohých infekčných ochorení močových
ciest, mykoplazmatických pneumonií, chlamídiových a riketsiových infekcií. Užívanie
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tetracyklínových antibiotík sa neodporúča deťom, ktorým môžu spôsobiť nahnednutie
zubov a tehotným ženám, ktorým by mohli spôsobiť poškodenie pečene (Hleba
a Kačániová, 2015).

1.10.8 Chloramfenikol
Ako prvé syntetické antibiotikum bol chloramfenikol uvedený na trh už v polovici
minulého storočia. V súčasnosti nepatrí medzi kľúčové antibiotiká, nakoľko bola jeho
účinnosť prekonaná a jeho nežiaduce účinky v mnohých prípadoch nedovoľujú jeho
použitie. Vzhľadom k tomu sa používa len v rámci lokálnej liečby, v prísne
špecifikovaných indikáciách (Mokrý et al., 2013).
Atlas (1997) uvádza, že chloramfenikol pôsobí hlavne na G- baktérie a inhibuje
syntézu bielkovín v bakteriálnej bunke.
Z hľadiska mechanizmu účinku zaraďujeme chloramfenikol do skupiny antibiotík
viažucich sa na 50S podjednotku ribozómov, pričom po jeho naviazaní dochádza
k inhibícii peptidyltransferázy a zastaveniu proteosyntézy. Pôsobí baktériostaticky
a účinkuje aj na baktérie, ktoré spôsobujú brušný týfus a na rikettsie vyvolávajúce
smrteľné ochorenie škvrnitý týfus (Mokrý et al., 2013). Napriek tomu, že patrí medzi
širokospektrálne antibiotiká sa používa veľmi málo, pretože môže vyvolať vážne
nežiaduce účinky (Ng et al., 2014). Chloramfenikol inhibuje tvorbu červených krviniek,
čím spôsobuje aplazmatickú anémiu (Hleba a Kačániová, 2015). V krajinách tretieho sveta
sa však stále používa na liečbu infekcií, ktoré spôsobujú napríklad Salmonella, Rikettsia
a Vibrio (Ng et al., 2014).

1.10.9 Makrolidy
Makrolidy patria medzi širokospektrálne bakteriostatické antibiotiká, ktorých
základnou stavebnou jednotkou je laktónový kruh, zložený z 12 až 16 atómov uhlíka.
Laktónový kruh tvorí jeden alebo viac cukrov, pričom aspoň jeden z nich je
dimetylaminosacharid. Na makrolidy sú citlivé G+ baktérie a G- baktérie sú takmer
rezistentné, pretože makrolidy ťažšie prenikajú do ich bunky (Urbášková et al., 2011).
Mechanizmus ich účinku spočíva v inhibícii schopnosti syntetizovať proteíny.
Najčastejšie používaným antibiotikom tejto skupiny je erytromycín, ktorý sa používa
na liečbu mykoplazmatickej pneumónie, streptokokálnych a stafylokokálnych infekcií.
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Dostupné sú aj makrolidové antibiotiká ako azytromycín a claritromycín, ktoré majú
väčší antimikrobiálny účinok a lepšie penetrujú tkanivom. Svoje uplatnenie nachádzajú
pri liečení chorôb, ktoré vyvolávajú napríklad chlamýdie (Hleba a Kačániová, 2015).

1.10.10 Linkozamidy
Linkozamidy predstavujú skupinu antibiotík podobnú makrolidom. Ich štruktúru
však tvoria aminokyseliny, ktoré sú naviazané na aminosacharidy. Predstaviteľom tejto
skupiny je linkomycín získavaný z prírodných zdrojov a klindamycín, ktorý je
polosyntetickým derivátom. Účinne pôsobia proti G+ a anaeróbnym baktériám. Veľkou
výhodou je ich lipofilita, ktorá uľahčuje prenikanie do tkanív a buniek (Mokrý et al.,
2013).

1.10.11 Glykopeptidové a polypeptidové antibiotiká
Podľa Čonkovej et al. (2008) sa polypeptidové antibiotiká vyznačujú vysokou
toxicitou, preto sa používajú väčšinou na lokálnu aplikáciu. Ich molekulu tvoria lineárne
polyméry, ktoré pozostávajú z 10 až 100 aminokyselinových zvyškov usporiadaných
v špecifickom poradí, spojené peptidovou väzbou. Patria sem bacitracín, tyrotricín,
kapreomycín, polymyxín B a polymyxín E.
Polymyxín B a polymyxín E majú podobnú štruktúru, líšia sa len jednou
aminokyselinou v polypeptidovom reťazci. Tieto polypeptidové antibiotiká sa používajú
pri liečbe infekcií, ktoré spôsobujú G- baktérie, hlavne Acinetobacter baumannii,
Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. Užívanie polymyxínu B a polymyxínu
E môže mať toxický vplyv na obličky, preto sa zaraďujú medzi antibiotiká poslednej voľby
(Nation et al., 2015).
Glykopeptidové antibiotiká sú veľmi významné z dôvodu ich účinnosti na kmene
MRSA. V súčastnosti sa v praxi používajú ich dvaja zástupcovia, a to vankomycín
a teikoplanín, ktorého účinnosť je niekoľkonásobne vyššia. Ich pôsobenie je baktericídne,
čo ich predurčuje na liečbu vážnych ochorení spôsobených G+ baktériami (Mokrý et al.,
2013). Štruktúru týchto antibiotík tvorí 7 aminokyselín, ktoré navzájom vytvárajú
konkávny kruhový tvar (Gualerzi et al., 2014).

1.10.12 Ansamycínové antibiotiká
Prvé ansamycínové antibiotiká boli izolované v roku 1959 zo Streptomyces
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mediterranei. Patrí sem rifamycín A-E a polosyntetické látky rifampicín, rifabutín,
rifaximín a rifapentín (Čonková et al., 2008).
Votava (2001) uvádza, že rifampicín je účinné antibiotikum používané na liečbu
infekcií, ktoré spôsobuje Mycobacterium sp. Rifabutín sa využíva na liečbu infekcií
spôsobených Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium avium.

1.10.13 Sulfónamidy
Sulfónamidy sú štruktúrne analógy kyseliny p- aminobenzoovej PABA, ktorá je
prekurzorom pri syntéze kyseliny listovej. Patria sem zlúčeniny trimetoprim, kotrimoxazol,
sulfafurazol a sulfametoxazol. Kombináciou trimetoprimu a sulfametoxazolu vzniká
antibiotikum s baktericídnym účinkom, ktoré blokuje enzým dihydrofolát reduktázu
za tvorby kyseliny tetrahydrolistovej. Týmto je nepriamo ovplyvnená aj syntéza DNA
(Finch et al., 2003; McPhee et al., 2012).
Kombinácia týchto sulfónamidových antibiotík sa používa pri liečbe infekcií
spôsobených Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae (McPhee et al., 2012).

1.10.14 Nitrofuránové a nitroimidazolové antibiotiká
Nitrofurány

(furazolidón,

nitrofurantoín,

nitrofurazón,

furaltadón)
+

sú

-

chemoterapeutiká, ktoré majú široké spektrum účinku. Pôsobia na G aj G baktérie.
Anaeróbne baktérie ako Bacteroides spp., Proteus spp. A Pseudomonas spp. sú však
rezistentné. Do skupiny nitroimidazolových antibiotík patrí metronidazol a ornidazol
(Mokrý et al., 2013).

1.10.15 Diterpény
Diterpény patria medzi širokospektrálne antibiotiká izolované z Pleurotus mutilus.
Používajú sa na liečbu ochorení, ktoré spôsobujú mykoplazmy, G+ aj G- baktérie. Svojou
prítomnosťou v bakteriálnej bunke pôsobia na ribozomálne podjednotky. Medzi
významných zástupcov tejto skupiny patrí tiamulín a valnemulín, ktoré sa využívajú
vo veterinárnej praxi (Long et al., 2006).

1.11Antibiotická rezistencia
Od štyridsiatych rokov minulého storočia sa vďaka objaveniu a zavedeniu antibiotík
do liečby infekčných ochorení urobil dôležitý krok k zníženiu morbidity a mortality na

44

tieto ochorenia. Nanešťastie sa ruka v ruke so zavádzaním nových druhov antibiotík
rozvíja aj opačný jav, a to vznik antibiotickej rezistencie. Prispieva k tomu skutočnosť,
že väčšina MO má krátky reprodukčný čas, čo umožňuje ich evolučnú adaptáciu.
Rezistencia na antibiotiká predstavuje v súčasnej dobe veľmi vážny klinický problém,
nakoľko existujú viaceré kmene baktérií, pri ktorých sú z dôvodu tzv. multirezistencie
možnosti ich inhibície veľmi obmedzené (Mokrý et al., 2013).
Rezistencia baktérií na antibiotiká predstavuje závažný zdravotný, sociálny
a tiež ekonomický problém. Jedná sa o biologické nebezpečenstvo, ktoré zvyšuje
morbiditu, resp. mortalitu zvierat, ľudí a ovplyvňuje tak verejné veterinárske zdravie
(Stone et al., 2003; EFSA, 2008).
Antibiotická rezistencia je schopnosť baktérií odolávať inhibičným alebo letálnym
účinkom antibiotických látok. Prirodzená alebo primárna antibiotická rezistencia je
geneticky podmienená necitlivosť niektorých baktérií na určité antibiotikum (Key et al.,
2000). Zvyšovanie spotreby antibiotík vo veterinárnej a humánnej medicíne viedlo
k nárastu antimikrobiálnej rezistencie. Používanie antibiotických látok vo výžive zvierat,
pri produkcii krmív, rastlín a potravín malo negatívny vplyv na verejné zdravie. Nastal
nárast rezistentných baktérií, ako aj baktérií produkujúcich rezistentné gény, ktoré
prechádzali do organizmu ľudí priamo či nepriamo (Bíreš et al., 2009).
Antibiotická látka musí prejsť niekoľkými krokmi, aby sme mohli hovoriť o jej
účinnosti. Najprv musí vstúpiť do bunky (influx), po vstupe musí zostať stabilná a musí sa
tiež nahromadiť v bunke v dostatočnom množstve. Okrem toho musí byť aktivovaná
na aktívnu formu, musí nájsť svoj cieľ pôsobenia a integrovať s ním. Akákoľvek zmena
v jednom alebo viacerých z týchto krokov môže vyvolať rezistenciu na antibiotiká
(Jayaraman, 2009).
Rezervoárom rezistentných génov sú baktérie črevného traktu človeka a zvierat.
Rezistentné gény sa následne prenášajú medzi baktériami alebo do životného prostredia.
Okrem prostredia sa rozširujú aj medzi zvieratami a môžu tak prechádzať do potravy
človeka. Identifikácia týchto génov ako aj mechanizmus prenosu je kľúčovým prvkom
k redukcii, resp. zníženiu rezistentných baktérií v potravinovom reťazci človeka (Hleba
a Kačániová, 2015).
Väčšina problémov súvisiacich s antimikrobiálnou rezistenciou je spätá s užívaním
antibiotík u zvierat. Antibiotiká sa používali v chove ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka
(Wright, 2010). Rezistencia trvá iba určitú dobu, pretože citlivosť baktérií sa môže
postupne znova obnoviť, ak sa zvieraťu dlhší čas nepodávajú antibiotiká (Čonková et al.,
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2008). Baktérie dokážu obmedziť vstup malých molekúl. Túto schopnosť majú hlavne
G- baktérie, pretože majú vonkajšiu membránu. Tá im poskytuje účinnú bariéru a je ich
prvou obranou. G+ baktérie túto membránu nemajú, preto sú citlivé na mnohé antibiotiká
(Jayaraman, 2009).
Podľa Čonkovej et al. (2008) antibiotiká pôsobia iba na určité druhy MO, ktoré sa
označujú ako citlivé na antibiotiká. MO, na ktoré antibiotiká nepôsobia sa označujú ako
necitlivé, rezistentné.
Baktérie majú genetickú charakteristiku, ktorá vedie k odovzdaniu odolnosti
na ďalšiu generáciu. Rezistencia na antibiotiká je často prenesená plazmidmi alebo malými
segmentmi DNA nazývanými transpozómy, ktoré majú schopnosť premiestňovať sa
z jedného miesta DNA na iné. Niektoré plazmidy vrátane plazmidov rezistencie sa dokážu
prenášať medzi baktériami jedného druhu, alebo aj medzi rôznymi príbuznými druhmi
v populácii. Plazmid rezistencie známy ako R-plazmid väčšinou obsahuje gény rezistencie
pre viacero typov antibiotík. Gény rezistencie sa v baktériách prenášajú normálnou
reprodukciou, pričom potomok získava tieto gény po rodičovskom organizme (Hleba
a Kačániová, 2015).
Dôvodmi vzniku antibiotickej rezistencie sú hlavne nesprávne postupy pri používaní
antibiotík, nedodržanie predpísanej doby liečby, zlé dávkovanie, ako aj nadmerné a príliš
časté užívanie antibiotík (Stone et al., 2003). Opatrením je zníženie používania antibiotík
v živočíšnej výrobe, následná kontrola ich nadmerného používania a tiež náhrada antibiotík
alternatívnymi opatreniami (Chowdhury et al., 2009).
Podľa Čonkovej et al. (2008) rezistenciu ovplyvňujú rôzne faktory, a to typ mikróba,
typ antibiotika a hladina antibiotickej látky. Na základe typu antibiotika rozlišujeme dva
typy rezistencie, penicilínový a streptomycínový typ rezistencie. Penicilínový typ vzniká
postupne, po niekoľkých za sebou nasledujúcich mutáciách, pričom streptomycínový typ
rezistencie vzniká rýchlo, len jedinou mutáciou. Rezistenciu poznáme prirodzenú
(primárnu), získanú (sekundárnu), prenosnú a neprenosnú.
V posledných rokoch sa medzi antibiotikami blízkej chemickej štruktúry
a podobného mechanizmu účinku na baktérie objavuje aj čiastočná alebo úplná skrížená
rezistencia. Veľmi vážna je tiež mnohonásobná prenosná rezistencia, ktorá sa viaže na
gény uložené extrachromozómovo (Hleba a Kačániová, 2015). Skrížená rezistencia je
charakteristická tým, že MO rezistentné proti jednému antibiotiku sa stávajú rezistentnými
aj proti ďalším antiobiotikám (Čonková et al., 2008).
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Podľa Jayaramana (2009) sa objavy a vývoj nových antibiotík v porovnaní
so vznikom rezistencie proti antibiotikám oneskorujú.

1.11.1 Mechanizmy rezistencie
K hlavným mechanizmom rezistencie na biochemickej úrovni patrí produkcia
enzýmov, ktoré degradujú alebo inaktivujú podané antibiotikum, alterácia t. j. zmena
cieľového miesta antibiotika, zníženie hromadenia antibiotika v bakteriálnej bunke (efflux)
a rozvoj alternatívnych metabolických ciest, ktoré obchádzajú reakcie inhibované
antibiotikami. Pochopenie týchto mechanizmov je nevyhnutnou podmienkou pre citlivé
používanie existujúcich antibiotík, ako aj pre vývoj nových antibakteriálnych látok
(Mokrý, 2013). Obrázok 3 graficky znázorňuje tieto mechanizmy rezistencie.

Obr. 3 Mechanizmy rezistencie (Mokrý, 2013)

1.11.1.1 Enzymatická deštrukcia alebo inaktivácia antibiotika
Baktérie sú schopné vytvoriť si enzým proti konkrétnemu antibiotiku, ktorý ho
dokáže rozložiť. K týmto enzýmom zaraďujeme napríklad β-laktamázy (Spížek, 1999).
Deštrukcia alebo inaktivácia antibiotík enzýmami sa týka prevažne antibiotík prírodného
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pôvodu, ako sú cefalosporíny a penicilíny. Syntetické skupiny antibiotík ako
fluorochinolóny sú týmto spôsobom len veľmi málo ovplyvnené (Tortora et al., 2010).
Najznámejším príkladom tohto mechanizmu rezistencie sú spomínané bakteriálne
β-laktamázy, ktorých účinok spočíva v interakcii s betalaktámovým antibiotikom a jeho
inaktiváciou v dôsledku hydrolýzy C-N väzby β-laktámového kruhu (Majiduddin et al.,
2002). β-laktamázy sa pravdepodobne vyvinuli z penicilín viažucich proteínov a vykazujú
s nimi vysokú sekvenčnú homológiu (Massova, 1998).
Výskyt bakteriálnych β-laktamáz je charakteristický pre G+ aj G- baktérie. Gény
kódujúce ich produkciu môžu byť lokalizované na chromozóme alebo na genetických
elementoch, akými sú plazmidy a transpozóny. Produkcia týchto β-laktamáz predstavuje
u G- baktérií najvýznamnejší mechanizmus rezistencie proti betalaktámovým antibiotikám.
Vážny klinický problém predstavujú v súčasnosti tzv. širokospektrálne β-laktamázy
(ESBL) a AmpC enzýmy so širokým spektrom účinku, a to hlavne kvôli možnému
zlyhaniu pri terapii oxyiminocefalosporínov (Paterson, 2005).
Podľa Guilfoila (2007) mechanizmus rezistencie u sulfónamidov vyplýva
z nadprodukcie enzýmu PABA. Sulfónamidy majú schopnosť napodobniť enzýmový
substrát PABA, vďaka čomu antibiotiká potom ťažšie dosiahnu svoj cieľ. Mechanizmus
rezistencie k trimetoprimu zahŕňa nadprodukciu enzýmu DHFR.
Niektoré aminoglykozidové antibiotiká ako kanamycín a streptomycín sú
inaktivované enzýmami tak, že na ne viažu určité chemické skupiny a tým ich likvidujú.
Tieto antibiotiká tak nedokážu preniknúť do bunky a nemôžu sa viazať na ribozómy
(Marek, 2010).

1.11.1.2 Prevencia prieniku do cieľového miesta
Antibiotiká prenikajú do vnútra bunky pomocou vlastného transportného systému
bakteriálnej bunky. Zmena týchto transportných systémov bunky baktérií je jedným
zo spôsobov vzniku rezistencie (Marek, 2010).
Vonkajšia membrána G- baktérií pozostávajúca z fosfolipidovej dvojvrstvy, ktorá
obsahuje fosfolipidy a proteíny predstavuje účinnú bariéru regulujúcu transport rôznych
látok, vrátane antibiotík (Jayaraman, 2009). Malé molekuly antibiotík ako sú napríklad
tetracyklíny, betalaktámové antibiotiká, chloramfenikol a fluorochinolóny využívajú
na vstup do bunky transmembránové proteíny, a to tzv. poríny, tvoriace hydrofilné kanály
vo vonkajšej membráne (Nikaido, 2003).
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Na získavanie živín z prostredia a naopak vylučovanie odpadových látok späť
do prostredia využívajú baktérie otvory nazývané póry (Guilfoile, 2007). Niektoré baktérie
modifikujú otvory pórov tak, že antibiotiká nie sú schopné vstúpiť do periplazmatického
priestoru bunky (Tortora et al., 2010). Typickým príkladom sú práve G- baktérie, ako
Pseudomonas aeruginosa, ktorý je odolný proti mnohým antibiotikám. Je schopný
produkovať póry, ktoré bránia prieniku antibiotík. Baktéria Escherichia coli O157:H7 je
taktiež vďaka tomuto spôsobu odolná proti streptomycínu, sulfónamidom a tetracyklínu
(Guilfoile, 2007).

1.11.1.3 Zmena cieľového miesta antibiotika
Tento spôsob mechanizmu rezistencie je účinný na betalaktámové antibiotiká,
erytromycín, chinolóny, rifampicín, klindamycín, streptomycín, sulfónamidy, tetracyklíny,
trimetoprim a vankomycín. Baktérie rezistentné proti aminoglykozidovým antibiotikám sú
schopné mutáciami zmeniť miesto na ribozóme. V dôsledku toho sa aminoglykozidy
nedokážu na takéto miesto naviazať (Atlas, 1997).
K zmene cieľového miesta antibiotika môže dochádzať dvoma spôsobmi. Jednou
z príčin pozmenenej štruktúry môžu byť mutácie v géne kódujúcom cieľové miesto
antibiotika alebo chemická modifikácia cieľového miesta pomocou enzýmu (Guilfoile,
2007). Výsledkom tohto procesu je zabránenie väzby antibiotika na cieľovú štruktúru
v bakteriálnej bunke, ktorá tým získa schopnosť odolať účinku antimikrobiálnej látky.
Typickým príkladom tohto mechanizmu je rezistencia proti rifampicínu u Mycobacterium
tuberculosis, ktorá vzniká v dôsledku mutácií v rpoB géne kódujúcom β-podjednotku RNA
polymerázy. Tá je cieľovým miestom pre rifampicín (Lambert, 2005; Mariam et al., 2004).
U niektorých baktérií sa tvoria pozmenené molekuly PBP, ktoré sú katalyticky
aktívne. Staphylococcus aureus produkuje vďaka prijatiu mecA génu a jeho následnej
expresii tieto pozmenené PBP 2a proteíny so zníženou afinitou na betalaktámové
antibiotiká. Rezistenciu na makrolidové antibiotiká, linkozamidy a streptogramín
B spôsobuje naviazanie metylovej skupiny na adenínový zvyšok v molekule rRNA
ribozómu. Vďaka tomu sa antibiotikum nie je schopné naviazať na cieľovú štruktúru
v bakteriálnej bunke (Votava, 2001).
Zmenu cieľového miesta pôsobenia makrolidových antibiotík spôsobuje erm gén.
Tento spôsob mechanizmu rezistencie sa vyskytuje u Bacillus sp., Bacteroides fragilis,
Corynebacterium diphtheriae, Klebsiella sp., Escherichia coli, Staphylococcus sp.,
Streptococcus sp., Lactobacillus sp., Clostridium sp. a Propionibacterium sp. (Omura,
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2002). Najmä druhy Escherichia coli a Salmonella sp. Z čeľade Enterobacteriaceae sa
vyznačujú nízkou citlivosťou na makrolidové antibiotiká, kvôli zníženej priepustnosti
týchto antibiotík cez bunkovú stenu (Pyörälä et al., 2014).
Rezistencia na vankomycín sa vyskytuje u druhov Enterococcus faecalis
a Enterococcus faecium. Zmenu cieľovej molekuly spôsobujú gény vanA, vanB a vanD,
ktoré začleňujú depsipeptid D-alanyl-D-laktát do peptidoglykánového reťazca. V dôsledku
toho dochádza k strate jednej vodíkovej väzby v glykopeptid - lipid II komplexe (Wright,
2003).
Pri

rezistencii

na

chinolóny

dochádza

k

mutácii

génov

kódujúcich

IIA topoizomerázy, DNA gyrázy a topoizomerázy IV (Heeb et al., 2011).

1.11.1.4 Efflux (odtok) antibiotík
Eflux pumpa alebo transport rôznych látok predstavujú ďalší mechanizmus
rezistencie, ktorým sa baktérie bránia proti vniknutiu antibiotika do bakteriálnej bunky.
Vypudením látok von z bunky preventívne bránia antibiotikám dosiahnuť požadovanú
koncentráciu (Tortora et al., 2010).
Podľa Webera et al. (1997) efluxné pumpy sú transmembránové proteíny, ktoré
slúžia za fyziologických podmienok u G- a G+ baktérií na transport špecifických
metabolitov a toxických cudzorodých látok z bunky. Ako zdroj energie pritom využívajú
protónmotívnu silu. Tieto efluxné pumpy môžu byť špecifické pre jeden substrát alebo
pre celú škálu štrukturálne odlišných látok, vrátane antibiotických látok.
Eflux pumpy sú prítomné u väčšiny druhov a rodov baktérií. Transmembránové
proteíny sú kódované buď na chromozóme alebo na plazmide. Antibiotiká vypudzujú
z periplazmatického priestoru alebo z cytosolu. Tento mechanizmus rezistencie bol
pozorovaný u druhu Escherichia coli na antibiotiká ako sú betalaktámy, chloramfenikol,
tetracyklíny, rifampicín, fluorofinolóny, kyselina fusidová a nalidixová (Sun et al., 2014).
Najlepšie popísanou skupinou efluxných pump sú tzv. tetracyklínové pumpy, ktoré
sa vyskytujú u G+ ako aj u G- baktérií. Túto pumpu tvoria proteíny produkované génmi
rezistencie proti tetracyklínu. Ten sa po vstupe do bakteriálnej bunky naviaže na TetR
proteín, ktorý funguje ako represor tetA génu. Týmto mechanizmom dochádza
k nadprodukcii 42-kDa TetA pumpy. Transportný TetR proteín sa okamžite začlení
do cytoplazmatickej membrány a vypudzuje tetracyklín von z bakteriálnej bunky.
Rezistentné bunky tak zabraňujú tetracyklínu, aby sa v nich nahromadil v účinnom
množstve (Walsh, 2003; Marek, 2010).
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Gény tetA a tetE boli objavené u čeľadi Enterobacteriaceae. Gén tetP bol nájdený
u Clostridium sp. a tetK a tetL sú gény grampozitívnych baktérií. Všetky tieto gény
vyvolávajú rezistenciu na spomínané tetracyklínové antibiotiká (Soares et al., 2012).

1.12 Metódy identifikácie baktérií v mliečnych výrobkoch
1.12.1 MALDI-TOF MS Biotyper
Prístrojové

zariadenie

MALDI-TOF

MS

(angl.

Matrix

Assisted

Laser

Desorption/Ionization-time of flight mass spectrometry) pracuje na princípe hmotnostnej
spektrometrie. Je to moderná metóda na identifikáciu mikroorganizmov, ktorá je veľmi
rýchla a spoľahlivá. Výhodou tejto metódy je tiež jej vysoká presnosť a aplikovateľnosť na
široké spektrum mikroorganizmov. Na analýzu pomocou MALDI-TOF MS Biotyper stačí
aj malé množstvo vzorky. Mikroorganizmy sú identifikované porovnaním s databázou,
od čoho je odvodené aj slovo biotyper. Samotná identifikácia jednej vzorky trvá len
10 s, v porovnaní s tradičnými metódami je MALDI-TOF MS Biotyper oveľa rýchlejšia
metóda. Pre správnu identifikáciu a kvalitné výsledky je potrebná a dôležitá čistá kultúra
baktérií (Kačániová a Hleba, 2011).
Podľa Uhlíka et al. (2013) samotný proces identifikácie mikroorganizmov je
založený na analýze proteínov, hlavne ribozomálnych. Tie sú vhodnými biomarkermi,
nakoľko sú špecifické pre jednotlivé bakteriálne druhy.
Prístrojové zariadenie MALDI-TOF MS Biotyper (obrázok 4) pochádza od firmy
Bruker Daltonics so sídlom v Nemecku. MALDI Biotyper umožňuje rýchlu identifikáciu
mikroorganizmov, ktorá je založená na porovnaní proteínového spektra izolátov
s konkrétnym spektrom v databáze. Kombinácia MALDI-TOF technológie s databázou
MALDI Biotyper je efektívna, veľmi rýchla a spoľahlivá metóda identifikácie (Uhlík et al.,
2013).
Objav MALDI-TOF MS Biotyper je spájaný s radou mien. Prvú identifikáciu
bakteriálnych druhov pomocou hmotnostnej spektrometrie uskutočnili Anhalt a Fenselau
v roku 1975 (Anhalt a Fenselau, 1975). V roku 1985 bol termín matrix assisted laser
desorption/ionization prvýkrát popísaný F. Hillenkampom a M. Karasom. Za vývoj tejto
ionizačnej techniky získal v roku 2002 Nobelovu cenu japonský vedec Koichi Tanaka
(Tanaka et al., 1988).
Pôvodne bola metóda hmotnostnej spektrometrie vyvinutá na analýzu proteínov
a peptidov, avšak v dnešnej dobe má už širšie využitie. Používa sa na stanovenie
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nukleových

kyselín,

nízkomolekulárnych,

vysokomolekulárnych

anorganických

a organických látok (Norková et al., 2013).

Obr. 4 MALDI-TOF MS Biotyper
Zdroj: http://bruker.hu/maldi-biotyper

1.12.2 Princíp MALDI-TOF MS Biotyper
Metóda hmotnostnej spektrometrie s laserovou desorpciou a ionizáciou za účasti
matrice s príletovým analyzátorom využíva mäkkú ionizáciu a rozdelenie nabitých častíc
podľa ich molekulových vlastností v magnetickom a elektrickom poli. Príslušné vzorky sú
ionizované laserom, pričom je dôležité zaistiť rovnomerný prenos energie na vzorky tak,
aby nedošlo k ich tepelnému rozkladu. Rozklad môže nastať v prípade priamej ionizácie
laserom. Látka (matrica) pridávaná ku vzorke bráni rozpadu analyzovanej látky, tým že
silno absorbuje laserové žiarenie. Pôsobí ako ionizačné činidlo, protonuje alebo
deprotonuje analyt, čím vznikajú molekuly s jednotným nábojom (Kadlčík et al., 2002).
Medzi najčastejšie používané matrice patria:
x

kyselina 2,5-dihydroxybenzoová (DBH),

x

kyselina 3,5-dimetoxy-4-hydroxyškoricová (SA),

x

kyselina α-kyano-4-hydroxyškoricová (HCCA,)

x

kyselina 4-hydroxy-3-metoxyškoricová (FerA),

x

kyselina 2-(4´hydroxyfenylazo)benzoová (HABA) (Croxato et al., 2012).
Po vstupe do vákuovanej TOF trubice sa častice pohybujú na základe ich

elektrického náboja a hmotnosti. Na konci trubice je umiestnený detektor, ktorý slúži
na detekciu polypeptidov a meria čas letu každého iónu. Ľahké ióny sa pohybujú rýchlejšie
ako ťažké (Lavigne et al., 2012).
MALDI-TOF hmotnostný spektrometer obsahuje vo svojej podstate 3 základné
zložky. Prvou zložkou je zdroj iónov a ionizácie, ktorého úlohou je previesť molekuly
do plynného stavu. Druhú zložku tvorí samotný spektrometer, ktorý plní funkciu separácie
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iónov na základe pomeru hmotnosti a náboja. Poslednou zložkou je systém spracovávajúci
dáta, ktorý je schopný zachytené spektrum porovnať s jeho databázou a na základe zhody
priradiť zodpovedajúci názov testovaného kmeňa (Croxato et al., 2012).

Obr. 5 Schématický princíp MALDI-TOF MS Biotyper (Cobo, 2013 – upravené)
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2 Cieľ práce
Hlavným

cieľom

vedeckej

štúdie

bolo

izolovať

zástupcov

z

čeľade

Enterobacteriaceae a laktobacily z čeľade Lactobacillaceae, ktoré sa považujú za zdraviu
prospešnú a prirodzenú súčasť života. Dané mikroorganizmy boli izolované zo vzoriek
mliečnych výrobkov – syrov a jogurtov. Testované vzorky boli odobraté z produktov
domáceho chovu a z výrobkov nakúpených vo vybranom maloobchodnom reťazci.
Rezistentné baktérie boli identifikované pomocou najmodernejšej metódy identifikácie
hmotnostnou spektrometriou na MALDI-TOF MS Biotyper a testované na ich antibiotickú
rezistenciu. Antibiotická rezistencia bola stanovená pomocou diskovej difúznej metódy.
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3 Materiál a metodika
3.1 Odber vzoriek
Vzorky syrov a jogurtov sa získavali od apríla do novembra roku 2017. Pochádzali
od súkromného chovateľa kráv z domáceho chovu zo stredného Slovenska, ale aj
z obchodných reťazcov. Výskum bol realizovaný v troch, po sebe nasledujúcich ročných
obdobiach – jar, leto a jeseň. Za každé ročné obdobie bolo odobratých 6 vzoriek syrov
a 6 vzoriek jogurtov. Z testovaných vzoriek boli 2 vzorky syrov zo spomínaného
domáceho chovu a 4 vzorky boli odobraté z obchodných sietí. Rovnako tomu bolo aj pri
jogurtoch. Vzorky boli odoberané do sterilných uzatvárateľných skúmaviek a čo
najrýchlejšie dopravené na miesto experimentu – Katedru mikrobiológie SPU v Nitre.
Testované vzorky neboli však vždy úplne čerstvé, čo bolo spôsobené vzdialenosťou medzi
Nitrou a miestom odberu. Na izoláciu a identifikáciu baktérií boli použité kolónie
vyrastené na živnom médiu VČŽL pre baktérie z čeľade Enterobacteriaceae a kolónie
vyrastené na MRS agare pre laktobacily.
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3.1.1 Prehľad naočkovaných vzoriek syrov a jogurtov
Obdobie: JAR
Tab. 2 Prehľad naočkovaných vzoriek syrov a jogurtov
Číslo vzorky

Druh
živočíšneho
produktu

Druh
použitého
mlieka

Miesto
odberu

Dátum
odberu

Pôvod
vzoriek

1.

domáci jogurt

kravské

Dobroč

6.4.2017

domáci chov

2.

domáci jogurt

kravské

Dobroč

6.4.2017

domáci chov

3.

jogurt SABI

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

4.

jogurt SABI

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

5.

jogurt
Bánovecký

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

6.

jogurt
Bánovecký

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

7.

domáci syr

kravské

Dobroč

6.4.2017

domáci chov

8.

domáci syr

kravské

Dobroč

6.4.2017

domáci chov

9.

syr
Leerdammer

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

10.

syr
Leerdammer

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

11.

syr Gouda
Melina

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

syr Gouda
Melina
Zdroj: vlastný výskum

kravské

Nitra

5.4.2017

obchod

12.
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Obdobie: LETO
Tab. 3 Prehľad naočkovaných vzoriek syrov a jogurtov
Číslo
vzorky

Druh
živočíšneho
produktu

Druh
použitého
mlieka

Miesto
odberu

Dátum
odberu

Pôvod
vzoriek

1.

domáci
jogurt

kravské

Dobroč

12.6.2017

domáci chov

2.

domáci
jogurt

kravské

Dobroč

12.6.2017

domáci chov

3.

jogurt SABI

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

4.

jogurt SABI

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

5.

jogurt
Bánovecký

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

6.

jogurt
Bánovecký

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

7.

domáci syr

kravské

Dobroč

12.6.2017

domáci chov

8.

domáci syr

kravské

Dobroč

12.6.2017

domáci chov

9.

syr
Leerdammer

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

10.

syr
Leerdammer

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

11.

syr Gouda
Melina

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

12.

syr Gouda
Melina

kravské

Nitra

13.6.2017

obchod

Zdroj: vlastný výskum
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Obdobie: JESEŇ
Tab. 4 Prehľad naočkovaných vzoriek syrov a jogurtov
Číslo vzorky

Druh
živočíšneho
produktu
jogurt
Bánovecký

Druh
použitého
mlieka
kravské

Miesto
odberu

Dátum
odberu

Pôvod
vzoriek

Nitra

7.11.2017

obchod

2.

jogurt
Bánovecký

kravské

Nitra

7.11.2017

obchod

3.

jogurt SABI

kravské

Nitra

7.11.2017

obchod

4.

jogurt SABI

kravské

Nitra

7.11.2017

obchod

5.

domáci jogurt

kravské

Dobroč

6.11.2017

domáci chov

6.

domáci jogurt

kravské

Dobroč

6.11.2017

domáci chov

7.

syr Gouda
Melina

kravské

Nitra

7.11.2017

obchod

8.

syr Gouda
Melina

kravské

Nitra

7.11.2017

obchod

9.

syr
Leerdammer

kravské

Nitra

7.11.2017

obchod

10.

syr
Leerdammer

kravské

Nitra

7.11.2017

obchod

11.

domáci syr

kravské

Dobroč

6.11.2017

domáci chov

12.
domáci syr
Zdroj: vlastný výskum

kravské

Dobroč

6.11.2017

domáci chov

1.

3.2 Izolácia mikroorganizmov
Vzorky boli po odobratí naočkované nasledovným spôsobom. Z každej vzorky syra
a jogurtu sa odobralo a odvážilo 5 g, ktoré boli následne prenesené do 45 ml
fyziologického roztoku. Zmiešaním vzoriek s pripraveným fyziologickým roztokom bolo
pripravené riedenie 10-1. Vzorky boli následne umiestnené na trepačku, kde sa trepali
približne 15 minút. Týmto spôsobom sa vzorky dobre zhomogenizovali a premiešali. Po
uplynutí 15 minút sa vzorky vybrali z trepačky a začali pripravovať potrebné riedenia 10-2
a 10-5. Každá vzorka bola premiestnená do osobitnej skúmavky, kde bol vopred pripravený
a napipetovaný fyziologický roztok s objemom 9 ml. Každé nové riedenie bolo pripravené
nasledovným spôsobom. Zo základného riedenia 10-1 sa odpipetoval 1 ml vzorky
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a následne sa preniesol do ďalšej skúmavky, v ktorej bolo 9 ml fyziologického roztoku,
čím vzniklo riedenie 10-2 . Rovnakým spôsobom sa pripravilo aj riedenie 10-3, pričom bol
odpipetovaný 1 ml vzorky zo skúmavky s riedením 10-2. Takto boli z každej výskumnej
vzorky pripravené riedenia 10-2 a 10-5, s ktorými sa ďalej pracovalo.
Po príprave riedení boli vzorky očkované na Petriho miskách. V každom ročnom
období a to jar, leto, jeseň členovia výskumného kolektívu pracovali s 12 vzorkami, čo
predstavovalo spolu 36 vzoriek za všetky 3 ročné obdobia. Pre každú vzorku boli
pripravené štyri Petriho misky, z toho dve misky s riedením 10-2 a dve misky s riedením
10-3. Na každé z riedení boli použité dve misky, pretože jedna slúžila ako kontrolná.
Vzorky boli naočkované na Petriho misky povrchovo. Očkovanie prebiehalo tak, že
do Petriho misiek sa najprv naliala živná pôda, t. j. agar do výšky približne 1 cm, ktorý bol
ponechaný na stuhnutie. Pre baktérie z čeľade Enterobacteriaceae bol používaný ružový
agar VČŽL a pre laktobacily žltý agar MRS. Z pokrývkovej Petriho misky sa vatou
namočenou v etanole zotrela vodná para, aby bola zabezpečená jej dostatočná sterilizácia.
Pri očkovaní bolo pipetou napipetované po 1 ml vzorky z každého riedenia (2x)
a prenesené na príslušnú stuhnutú živnú pôdu. Následne napipetovaný roztok bol rozotretý
vysterilizovanou L-tyčinkou po celom povrchu živnej pôdy. Sterilizácia L-tyčinky sa
zabezpečila jej potretím pomocou vaty namočenej v etanole a plameňom. Naočkované
misky boli vložené do sušičky, kde prebiehalo ich sušenie pri teplote 60 ºC. Kultivácia
koliformných baktérií trvala približne 48 hodín pri teplote 37±1 ºC pri aeróbnych
podmienkach. Avšak kultivácia laktobacilov prebiehala za anaeróbnych podmienok počas
48 až 72 hodín pri teplote 37±1 ºC.

3.2.1 Kultivácia mikroorganizmov
Kultivácia je postup, pri ktorom prebieha pestovanie kultúry mikroorganizmov
v umelo vytvorených podmienkach, ktoré sú nevyhnutné pre optimálny rast a vývoj.
Pri tomto procese je dôležité dodržať správnu teplotu a dĺžku kultivácie, vlhkosť, tlak,
prítomnosť či neprítomnosť O2 a CO2, svetlo, ako aj ďalšie iné podmienky. Výber
kultivačnej pôdy musí byť vhodný pre danú kultúru mikroorganizmov. V tomto prípade
bola na kultiváciu rodu Lactobacillus použitá živná pôda s názvom MRS a pre baktérie
z čeľade Enterobacteriaceae živná pôda VČŽL. Samotný proces kultivácie prebiehal
v termostatoch, v ktorých podľa typu zariadenia sa reguluje teplota, čas kultivácie, vlhkosť
a zloženie atmosféry (prítomnosť a neprítomnosť O2).
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3.2.2 Selektívne agary
V mikrobiológii

slúžia

selektívne

agary

na

selekciu

rôznych

skupín

mikroorganizmov z daného spoločenstva mikrocenózy. Selektívny charakter rôznych
typov agarov je založený na obsahu selektívne účinných látok v živnej pôde, ktoré
potláčajú rast a rozmnožovanie nežiaducich mikroorganizmov. Na základe tejto
skutočnosti výskum mohol už od samého začiatku zameriavať na experimentálnu časť
práce – na konkrétne vybrané skupiny mikroorganizmov.

3.2.2.1 MRS agar
MRS agar je selektívna živná pôda, ktorá je určená pre kultiváciu baktérií rodu
Lactobacillus spp. (obrázok 6). Tento agar je potrebné uskladňovať pri teplote 2 až 8 ºC, je
autoklávovateľný 12 minút pri teplote 121 ºC. Pomenovanie MRS dostal podľa jeho
objaviteľov – de Man, Rogosa a Sharpe.

Obr. 6 Rod Lactobacillus na MRS agare
Zdroj: vlastný výskum

3.2.2.2 VČŽL agar
VČŽL je selektívna agarová živná pôda, ktorá sa používa na stanovenie počtu
baktérií z čeľade Enterobacteriaceae. Ide o živné médium s kryštálovou violeťou,
neutrálne červené, so žlčovými kyselinami a laktózou. Skladovanie tejto živnej pôdy sa
odporúča pri teplote 23 ºC a v tme (obrázok 7).
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Obr. 7 Čeľaď Enterobacteriaceae na VČŽL agare
Zdroj: vlastný výskum

3.2.3 Rekultivácia a čistenie kultúr
Do Petriho misiek bolo naliatych 20 až 30 ml agaru, ktorý bol ponechaný na
stuhnutie pri izbovej teplote. V sušičke bola vysušená prebytočná voda pri teplote 60 ºC.
Pomocou sterilného bakteriálneho očka bola prenesená jedna z vyizolovaných kolónií
baktérií na stuhnutý vysušený agar. Bakteriálne očko bolo vypálené nad plameňom kahana
v sterilných podmienkach. Daná kultúra baktérií bola následne rozotrená po povrchu agaru
pomocou čiarkovacej metódy. Kultivácia prebehla podľa uvedených pokynov (viď.
kapitola 3.2).

Obr. 8 Čistenie bakteriálnej kultúry pomocou čiarkovacej metódy
Zdroj: vlastný výskum

3.3 Identifikácia mikroorganizmov
Identifikácia mikroorganizmov sa vykonávala pomocou prístrojového zariadenia
hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF MS Biotyper. Táto metódu bola vybraná
z dôvodov, pretože je spoľahlivá a veľmi rýchla oproti ostatným metódam identifikácie. Je
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to pomerne mladá separačná technika využívajúca tzv. mäkkú ionizáciu, ktorá sa postupne
stáva dôležitou súčasťou laboratórnej praxe v molekulárnej biológii, biotechnológii
a ďalších odvetviach. Umožňuje získavanie informácií o molekulovej hmotnosti peptidov,
bielkovín, nukleotidov, oligosacharidov na základe čoho potom dokáže stanoviť
glykoproteíny, protilátky, nukleové kyseliny, produkty PCR a iné látky (viď. kapitola 1.4.).

3.3.1 Príprava roztoku MALDI matrice
1. V prvom kroku bol pripravený zásobný roztok, ktorý obsahoval 50 % acetonitril,
47,5 % tvorila voda a 2,5 % kyselina trifluoroctová. Na prípravu 1 ml zásobného
roztoku bolo potrebné napipetovať 500 μl 100 % acetonitrilu, 475 μl destilovanej
vody a 25 μl 100 % kyseliny trifluoroctovej do Eppendorfovej skúmavky.
2. Ďalší krok spočíval vo vlastnej príprave MALDI matrice. Do skúmavky s HCCA
matrix portioned sa pridalo 250 μl zásobného roztoku, ktorý sa miešal na prístroji
Vortex dovtedy, kým sa všetky kryštály matrice úplne nerozpustili. Následne bola
vykonaná kontrola pohľadom proti svetlu.

Obr. 9 Prístrojové zariadenie na homogenizáciu (miešanie) vzoriek – Vortex
Zdroj: vlastný výskum

3.3.2 Príprava vzorky
Najdôležitejším krokom samotnej prípravy vzorky na získanie čistej kultúry baktérií
bola kultivácia mikroorganizmov, následné čistenie pomocou čiarkovacej metódy
a opätovná kultivácia. Najprv bolo napipetovaných 300 μl sterilnej destilovanej vody
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do ependorfovej skúmavky. Z kultivačnej Petriho misky bol sterilným vypáleným
bakteriálnym očkom odobraný biologický materiál, ktorý bol prenesený do skúmavky
s vodou a dôkladne premiešaný. Následne bolo pridaných 900 μl etanolu a obsah opätovne
premiešaný. Takto pripravená zmes bola centrifugovaná pri maximálnych otáčkach
2 minúty. Vytvorený supernatant sa zlial a zvyšný etanol odstránil odpipetovaním.
Usadený pelet na dne skúmavky sa nechal niekoľko minút schnúť. K peletu bolo potom
pridaných 50 μl 70 % kyseliny mravčej. Obsah skúmavky bol premiešaný pipetovaním
a znova vortexovaný. Následne sa pridalo 50 μl acetonitrilu a opätovne centrifugovalo po
dobu 2 minút. Po poslednom centrifugovaní sa napipetovalo 1 μl supernatantu na doštičku
do jednotlivých jamiek a nechalo sa samovoľne uschnúť. Po zaschnutí sa aplikovalo 1 μl
roztoku MALDI matrice, nechalo sa uschnúť a následne sa takto pripravená doštička so
vzorkami mohla dať analyzovať na MALDI-TOF. Na vyhodnotenie nameraných hodnôt
bol použitý softvér Biotyper, ktorý bol zakúpený spolu so zariadením MALDI TOF MS.

3.4 Testovanie citlivosti proti antibiotikám u Enterobacteriaceae
a Lactobacillaceae
Testovanie citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká patrí k najvýznamnejším
postupom práce v mikrobiologickom laboratóriu. Vyšetrenie citlivosti sa uskutočňuje
za účelom, aby sa zistilo, či je mikroorganizmus citlivý proti danému antibiotiku a do akej
miery.
K zisťovaniu účinnosti antibiotík sa využívajú kvalitatívne a kvantitatívne metódy.
Semikvantitatívnou metódou je agarová zrieďovacia metóda, ktorá sa vyznačuje vysokou
presnosťou výsledkov a hodnotenie na základe E-testu (Votava, 2010). Pomocou
kvalitatívnych testov boli členovia výskumného tímu schopní určiť, či je testovaný druh na
dané antibiotikum citlivý alebo rezistentný. Najdôležitejšou a

najviac používanou

kvalitatívnou metódou je disková difúzna metóda. Jej výhodou je jednoduchá aplikácia
a relatívne nízke náklady (Jorgensen et al., 2009).
Disková difúzna metóda sa uskutočňuje naočkovaním suspenzie baktérií na živné
médium Müller-Hinton agar. Na naočkované Petriho misky sa nanášajú v dostatočnej
vzdialenosti od seba antibiotické disky s určitou koncentráciou účinnej látky (Kelly et al.,
1999). V agarovej živnej pôde sa v okolí disku vytvorí inhibičná zóna difundovaného
antibiotika. Vzdialenosť rastu mikroorganizmov od disku s antibiotikom závisí
od schopnosti tolerovať daný obsah antibiotika v médiu. Na základe priemeru vzniknutých
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inhibičných zón je možné stanoviť, či je sledovaný mikroorganizmus proti testovanému
antibiotiku rezistentný, priemerne citlivý alebo citlivý (Atlas, 1997).
Na živnú pôdu Müller-Hinton a ISO sensitiv agar obohatený 10 % MRS agaru bola
naočkovaná suspenzia mikroorganizmov, ktorá mala štandardnú denzitu 0,5 McFº. Na Petriho

misky boli postupne po dvojiciach rozmiestnené antibiotické disky v dostatočnej
vzdialenosti od seba tak, aby neprekrývali inhibičné zóny.
Antibiotická rezistencia a citlivosť u Lactobacillaceae bola testovaná pomocou
E-testu.

Ide

o

semikvantitatívnu

metódu,

podobnú

diskovej

difúznej

metóde

u Enterobacteriaceae. Pomocou E-testu je určená minimálna inhibičná koncentrácia
(MIC), ktorá predstavuje najnižšiu koncentráciu testovaného antibiotika. K zastaveniu
rastu daného mikroorganizmu dochádza po 18 až 24 hodinovej inkubácii. Na hodnotenie
rezistencie a citlivosti laktobacilov na antibiotiká sa používajú kalibrované MIC prúžky,
ktoré obsahujú určitú koncentráciu antibiotika. E-test predstavuje plastový prúžok s presne
stanoveným obsahom antibiotika, ktorého koncentrácia je v jednotlivých zónach prúžku
rôzna. Difúziou antibiotika do kultivačného média sa vytvorí koncentračný gradient
a vytvára sa tak inhibičná zóna rastu baktérií. Na MIC prúžku je vyznačená stupnica
s hodnotami MIC. Vzniknutá inhibičná zóna má tvar slzičky, resp. kvapky. Hodnota MIC
zodpovedá tej koncentrácií antibiotika na prúžku, kde sa zbiehajú hrany slzičky. Pri tejto
metóde sa postupuje rovnako ako pri diskovej difúznej metóde u Enterobacteriaceae
(Atlas, 1997).

3.4.1 Aplikácia MIC stripov u Lactobacillaceae
MIC stripy boli po naočkovaní inokula umiestnené pomocou sterilnej pinzety tak,
aby sa agaru dotkla najprv tá časť stripu, ktorá obsahuje najnižšiu koncentráciu antibiotika.
Strip bol pritláčaný k agaru postupne, aby bol zabezpečený dobrý kontakt po celej jeho
dĺžke. Na sledovanie antibiotickej rezistencie u laktobacilov boli použité antibiotiká
gentamicín a vankomycín s koncentráciou (c=0,015-256 μg.ml-1). Inkubácia Petriho misiek
prebehla pri podmienkach vhodných pre rast laktobacilov. Výsledky rezistencie sme
následne vyhodnotili podľa EFSA (2008).
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Obdobie: JAR
Tab. 5 E-testy použité na jednotlivé druhy baktérií

Mikroorganizmus

Názov
antibiotika

Trieda

Skratka

Lactobacillus
paracasei

gentamicín

aminoglykozidy

CN

Koncentrácia
v stripe
(μg.ml-1)
(0,015-256)

vankomycín

glykopeptidy

VA

(0,015-256)

gentamicín

aminoglykozidy

CN

(0,015-256)

vankomycín

glykopeptidy

VA

(0,015-256)

Lactobacillus
rhamnosus
Zdroj: vlastný výskum

Obdobie: LETO
Tab. 6 E-testy použité na jednotlivé druhy baktérií
Mikroorganizmus

Názov
antibiotika

Trieda

Skratka

Lactobacillus
plantarum

gentamicín

aminoglykozidy

CN

Koncentrácia
v stripe
(μg.ml-1)
(0,015-256)

vankomycín

glykopeptidy

VA

(0,015-256)

gentamicín

aminoglykozidy

CN

(0,015-256)

vankomycín

glykopeptidy

VA

(0,015-256)

Lactobacillus
rhamnosus
Zdroj: vlastný výskum

3.4.2 Aplikácia antibiotických diskov
Vo výskume boli pri zisťovaní antibiotickej rezistencie použité antibiotiká uvedené
v tabuľkách 7-9.
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Obdobie: JAR
Tab. 7 Antibiotické disky použité na jednotlivé druhy baktérií

Mikroorganizmy
Citrobacter
braackii
Enterococcus
faecalis

Pseudomonas
aeruginosa

Staphylococcus
epidermidis

Názov
antibiotika
norfloxacín

Trieda

Skratka

chinolóny

NOR

Koncentrácia
v disku (μg)
10

ampicilín

penicilíny

AMP

2

vankomycín

glykopeptidy

VA

5

doripeném

karbapenémy

DOR

10

doripeném

karbapenémy

DOR

10

ofloxacín

chinolóny

OFX

5

ampicilín

penicilíny

AMP

2

tetracyklín

tetracyklíny

TE

30

Zdroj: vlastný výskum
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Obdobie: LETO
Tab. 8 Antibiotické disky použité na jednotlivé druhy baktérií

Mikroorganizmy
Acinetobacter
baumannii

Lelliottia
amnigena

Rahnella
aquatilis

Raoultella
ornithinolytica

Serratia
liquefaciens

Citrobacter
braakii

Enterobacter
cloacae

Enterobacter
asburiae

Názov
antibiotika
imipeném

Trieda

Skratka

karbapenémy

IPM

Koncentrácia
v disku (μg)
10

tetracyklín

tetracyklíny

TE

30

kyselina
nalidixová
ofloxacín

chinolóny

NA

30

chinolóny

OFX

5

kyselina
nalidixová
ofloxacín

chinolóny

NA

30

chinolóny

OFX

5

ampicilín

penicilíny

AMP

2

chloramfenikol

chloramfenikol

C

30

tetracyklín

tetracyklíny

TE

30

norfloxacín

chinolóny

NOR

10

ampicilín

penicilíny

AMP

2

norfloxacín

chinolóny

NOR

10

ofloxacín

chinolóny

OFX

5

kyselina
nalidixová

chinolóny

NA

30

ofloxacín

chinolóny

OFX

5

kyselina
nalidixová

chinolóny

NA

30

Zdroj: vlastný výskum
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Obdobie: JESEŇ
Tab. 9 Antibiotické disky použité na jednotlivé druhy baktérií

Mikroorganizmy
Escherichia coli

Pseudomonas
oryzihabitans

Pantoea
agglomerans

Enterobacter
asburiae

Serratia
liquefaciens

Klebsiella
oxytoca

Názov
antibiotika
ciprofloxacín
amikacín
gentamicín
imipeném

Trieda

Skratka

fluorochinolóny
aminoglykozidy
aminoglykozidy
β-laktámy

CIP
AK
CN
IPM

Koncentrácia
v disku (μg)
5
30
10
10

ciprofloxacín

fluorochinolóny

CIP

5

amikacín
gentamicín
imipeném

aminoglykozidy
aminoglykozidy
β-laktámy

AK
CN
IPM

30
10
10

ciprofloxacín

fluorochinolóny

CIP

5

amikacín
gentamicín
imipeném

aminoglykozidy
aminoglykozidy
β-laktámy

AK
CN
IPM

30
10
10

ciprofloxacín

fluorochinolóny

CIP

5

amikacín
gentamicín
imipeném

aminoglykozidy
aminoglykozidy
β-laktámy

AK
CN
IPM

30
10
10

ciprofloxacín

fluorochinolóny

CIP

5

amikacín
gentamicín
imipeném

aminoglykozidy
aminoglykozidy
β-laktámy

AK
CN
IPM

30
10
10

ciprofloxacín

fluorochinolóny

CIP

5

amikacín
gentamicín
imipeném

aminoglykozidy
aminoglykozidy
β-laktámy

AK
CN
IPM

30
10
10

Zdroj: vlastný výskum
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Čeľaď: Lactobacillaceae
Tab. 10 Prehľad použitých antibiotík na jednotlivé vyizolované druhy v 3 ročných
obdobiach

Druh baktérie

Použité antibiotiká

Lactobacillus paracasei

CN, VA

Lactobacillus rhamnosus

CN, VA

Lactobacillus plantarum

CN, VA

Zdroj: vlastný výskum

Čeľaď: Enterobacteriaceae
Tab. 11 Prehľad použitých antibiotík na jednotlivé vyizolované druhy v 3 ročných
obdobiach

Druh baktérie

Použité antibiotiká

Citrobacter braakii

NOR, AMP

Lelliottia amnigena

NA, OFX

Rahnella aquatilis

NA, OFX

Raoultella ornithinolytica

AMP, C

Serratia liquefaciens

TE, NOR, CIP, AK, CN, IPM

Enterobacter cloacae

OFX, NA

Enterobacter asburiae

OFX, NA, CIP, AK, CN, IPM

Escherichia coli

CIP, AK, CN, IPM

Pantoea agglomerans

CIP, AK, CN, IPM

Klebsiella oxytoca

CIP, AK, CN, IPM

Zdroj: vlastný výskum
Legenda: NOR - norfloxacín, AMP - ampicilín, NA - kyselina nalidixová, OFX - ofloxacín,
C - chloramfenikol, TE - tetracyklín, CIP - ciprofloxacín, AK - amikacín, CN - gentamicín, IPM imipeném
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Tab. 12 Zóny pre zistenie antibiotickej rezistencie u Enterobacteriaceae (EUCAST,
2017)

Názov ATB

Skratka ATB

Veľkosť inhibičnej
zóny pre senzitívne
baktérie (mm)
S≥

ampicilín
imipeném
ciprofloxacín
norfloxacín
ofloxacín
amikacín
gentamicín
kyselina nalidixová
tetracyklín
chloramfenikol

AMP
IPM
CIP
NOR
OFX
AK
CN
NA
TE
C

14
22
26
24
24
18
17
17

Veľkosť inhibičnej
zóny pre
rezistentné
baktérie (mm)
R<
14
16
24
22
22
15
14
17

Zdroj: vlastný výskum

Tab. 13 Prehľad použitých antibiotík na jednotlivé vyizolované druhy v 3 ročných
obdobiach

Druh baktérie
Pseudomonas aeruginosa

Použité antibiotiká
DOR

Pseudomonas oryzihabitans

CIP, AK, CN, IPM

Staphylococcus epidermidis

AMP, TE

Acinetobacter baumannii

IPM, TE

Enterococcus faecalis

VA, DOR

Zdroj: vlastný výskum
Legenda: DOR - doripeném, CIP - ciprofloxacín, AK - amikacín, CN - gentamicín, IPM - imipeném, AMP
- ampicilín, TE - tetracyklín, VA - vankomycín

Tab. 14 Zóny pre zistenie antibiotickej rezistencie u Pseudomonas spp. (EUCAST, 2017)

Názov ATB

Skratka ATB

Veľkosť inhibičnej
zóny pre senzitívne
baktérie (mm)
S≥

doripeném
ciprofloxacín
amikacín
gentamicín
imipeném

DOR
CIP
AK
CN
IPM

25
26
18
15
20
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Veľkosť inhibičnej
zóny pre
rezistentné
baktérie (mm)
R<
22
26
15
15
17

Tab. 15 Zóny pre zistenie antibiotickej rezistencie u Acinetobacter spp. (EUCAST, 2017)

Názov ATB

Skratka ATB

Veľkosť inhibičnej
zóny pre senzitívne
baktérie (mm)
S≥

imipeném
tetracyklín

IPM
TE

23
-

Veľkosť inhibičnej
zóny pre
rezistentné
baktérie (mm)
R<
17
-

Tab. 16 Zóny pre zistenie antibiotickej rezistencie u Staphylococcus spp. (EUCAST, 2017)

Názov ATB

Skratka ATB

Veľkosť inhibičnej
zóny pre senzitívne
baktérie (mm)
S≥

ampicilín
tetracyklín

AMP
TE

18
22

Veľkosť inhibičnej
zóny pre
rezistentné
baktérie (mm)
R<
18
19

Tab. 17 Zóny pre zistenie antibiotickej rezistencie u Enterococcus spp. (EUCAST, 2017)

Názov ATB

Skratka ATB

Veľkosť inhibičnej
zóny pre senzitívne
baktérie (mm)
S≥

doripeném
vankomycín

DOR
VA

12

Veľkosť inhibičnej
zóny pre
rezistentné
baktérie (mm)
R<
12

Naočkované misky s uloženými antibiotickými diskami sa dali inkubovať za
aeróbnych podmienok pri teplote 35 ºC na približne 18 hodín. Po predpísanom čase
inkubácie bola hodnotená zóna inhibície rastu, pričom bolo potrebné namerať inhibičné
zóny v troch miestach od okraja disku po okraj zóny. Následne bol vypočítaný aritmetický
priemer nameraných inhibičných zón. Antibiotická rezistenci bola vyhodnotená štatisticky
pomocou programu Microsoft Office Excel 2007 vo forme tabuliek a grafov.
Pre jednotlivé priemery bola vypočítaná aj smerodajná odchýlka, ktorá vypovedá o tom,
ako sú hodnoty priemerov odchýlené od priemerných hodnôt. Následne bol vypočítaný
variačný koeficient, ktorý porovnáva variabilitu medzi danými priemermi.
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4 Výsledky a diskusia
4.1 Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo syrov a jogurtov
V experimentálnej časti monografie výskumný tím pracoval spolu s 36 vzorkami.
V každom ročnom období (jar, leto, jeseň) mal k dispozícii 12 vzoriek, z čoho 6 vzoriek
tvorili syry a 6 vzoriek jogurty. Zámerom výskumu bolo izolovať čo najviac druhov
baktérií z čeľade Enterobacteriaceae a Lactobacillaceae a následne testovať ich
rezistenciu voči vybraným druhom antibiotík. Z počtu 12 vzoriek v období JAR sa podarilo
vyizolovať Lactobacillus paracasei v šiestích prípadoch a v dvoch prípadoch Lactobacillus
rhamnosus z čeľade Lactobacillaceae. V troch prípadoch sa podarilo vyizolovať
Citrobacter braakii z čeľade Enterobacteriaceae. Avšak v jedenástich prípadoch bol
vyizolovaný Pseudomonas aeruginosa a v jednom prípade Enterococcus faecalis,
Pseudomonas oryzihabitans a Staphylococcus epidermidis, ktoré patria do inej čeľade.

4.1.1 Počet vyrastených kolónií baktérií na Petriho miskách
V prvej fáze experimentálneho výskumu sa výskumný kolektív venoval zisťovaniu
počtu baktérií z čeľade Enterobacteriaceae, ktoré vyizoloval zo vzoriek syrov a jogurtov
na selektívnom živnom médiu VČŽL a rovnako zisťoval aj počet laktobacilov z čeľade
Lactobacillaceae, ktoré boli vyizolované z totožných vzoriek a rástli na živnej pôde MRS.
Množstvo vyrastených kolónií bolo spočítané už po prvej kultivácii. V ročnom období JAR
bol zaznamenaný počet laktobacilov izolovaných zo vzoriek syrov a jogurtov od 3,13 do
4,77 log KTJ.g-1 a počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae v rozmedzí od 2,93 do 4,38
log KTJ.g-1. V LETE sa počet laktobacilov pohyboval v rozmedzí hodnôt od 2 do 4,16 log
KTJ.g-1 a počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae bol od 1,70 do 4,58 log KTJ.g-1.
V období JESEŇ bol zaznamenaný počet laktobacilov v rozmedzí od 2 do 4,72 log KTJ.g-1
a počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae sa pohyboval od 1,70 do 4,85 log KTJ.g-1.
V celkovom prehľade za všetky 3 ročné obdobia bolo vyizolovaných najviac laktobacilov
v ročnom období JAR, a to 4,77 log KTJ.g-1. Najnižšia hodnota 2 log KTJ.g-1 bola
detekovaná v LETE a na JESEŇ. Najvyšší počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae až
4,85 log KTJ. g-1 bolo zistených v jeseni a zároveň ich najnižší počet bol aj v období jeseň
a leto, konkrétne 1,70 log KTJ.g-1.
Autori Pintado et al. (2007) detekovali v syroch vyrobených zo surového ovčieho
mlieka po 30 dňoch zrenia CPM o hodnote 9 log KTJ.g-1. Výsledky týchto autorov je
možné porovnať s výsledkami výskumným tímom realizovaného výskumu len orientačne,
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nakoľko výskumné vzorky syrov a jogurtov boli vyrobené z kravského mlieka. V prípade
tohto výskumu bol zistený najvyšší počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae 4,85 log
KTJ.g-1 v období jeseň.
Ďalší autori Novella – Rodríguez et al. (2004) zaznamenali po 30 dňoch zrenia CPM
u syrov vyrobených z pasterizovaného mlieka 8,43 log KTJ.g-1, čo je opäť menej ako
v prípade dosiahnutých výsledkov v realizovanom výskume. Opäť aj výsledky citovaných
autorov je možné porovnávať s výsledkami porovnávaného výskumu len orientačne,
nakoľko CPM nebolo sledované v súvislosti s dobou zrenia syra.
Rovnako aj autori Kongo et al. (2009) sledovali zmeny v CPM pri procese zrenia
polotvrdých syrov vyrobených zo surového kravského mlieka. Maximálny počet
mezofilných mikroorganizmov zistených po 30 dňoch zrenia bol 8,80 log KTJ.g-1.
Po 120 dňoch zrenia sa CPM znížil na hodnotu 7,47 log KTJ. g-1. S autormi Kongo et al.
(2009) je možné komparovať výsledky realizovaného výskumu opäť len orientačne,
pretože sledovali najvyšší CPM v súvislosti s dobou zrenia syra.

Obdobie: JAR
Tab. 18 Priemerný počet vyrastených kolónií baktérií na Petriho miskách (log KTJ.g-1)

Vzorka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lactobacillus sp.
3,82
3,60
0,00
3,90
4,71
4,77
3,13
4,27
3,41
3,51
4,03
4,53

Zdroj: vlastný výskum
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Enterobacteriaceae
0,00
0,00
2,93
3,74
3,08
3,00
4,38
4,07
3,02
3,16
3,85
3,61

Obdobie: JAR
Tab. 19 Percentuálny podiel baktérií vyizolovaných zo syrov a jogurtov v danom období

Druh baktérie
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Citrobacter braakii
Enterococcus faecalis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus epidermidis

Počet
6/12
2/12
3/12
1/12
11/12
1/12

%
50,00
16,66
25,00
8,30
91,66
8,30

Zdroj: vlastný výskum

V predloženej monografii bola na identifikáciu druhov baktérií použitá metóda
uvedená v 3 kapitole – MALDI-TOF hmotnostná spektrometria.
V období JAR boli identifikované zo vzoriek jogurtov (1-6) tieto druhy baktérií –
P. aeruginosa, S. epidermidis, L. paracasei, L. rhamnosus a C. braakii. Zo vzoriek syrov
(7-12) boli identifikované druhy – C. braakii, P. aeruginosa, E. faecalis, L. paracasei a L.
rhamnosus.

Obdobie: JAR
Tab. 20 Vyizolované druhy baktérií zo syrov a jogurtov z jednotlivých vzoriek

Číslo vzorky

Mikrorganizmy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

P. aeruginosa
P. aeruginosa
P. aeruginosa
P. aeruginosa, S. epidermidis
L. paracasei
L. paracasei, L. rhamnosus, C. braakii,
P. aeruginosa
C. braakii, P. aeruginosa
E. faecalis, P. aeruginosa
L. paracasei, P. aeruginosa
L. paracasei, C. braakii, P. aeruginosa
L. paracasei, L. rhamnosus, P. aeruginosa
L. paracasei, P. aeruginosa

7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zdroj: vlastný výskum
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Obdobie: Leto
Tab. 21 Počet vyrastených kolónií baktérií na Petriho miskách (log KTJ.g-1)

Vzorka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lactobacillus sp.
4,00
3,83
2,00
2,74
2,60
4,16
3,62
3,65
3,65
3,78
3,79
3,64

Enterobacteriaceae
0,00
0,00
0,00
1,70
0,00
0,00
4,44
4,58
3,59
2,85
3,13
2,48

Zdroj: vlastný výskum

Obdobie: LETO
Tab. 22 Percentuálny podiel baktérií vyizolovaných zo syrov a jogurtov v danom období

Druh baktérie
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Acinetobacter baumannii
Lelliottia amnigena
Rahnella aquatilis
Raoultella ornithinolytica
Serratia liquefaciens
Citrobacter braakii
Enterobacter cloacae
Enterobacter asburiae

Počet
5/12
1/12
3/12
1/12
1/12
6/12
5/12
1/12
1/12
1/12

%
41,66
8,30
25,00
8,30
8,30
50,00
41,66
8,30
8,30
8,30

Zdroj: vlastný výskum

Zpočtu 12 vzoriek bolo v letnom období izolovaných v piatich prípadoch
Lactobacillus plantarum a v jednom prípade Lactobacillus rhamnosus, ktoré patria do
čeľade Lactobacillaceae. Z čeľade Enterobacteriaceae bol v jednom prípade izolovaný
druh Lelliottia amnigena, Rahnella aquatilis, Citrobacter braakii, Enterobacter cloacae
a Enterobacter asburiae. V šiestich prípadoch sa podarilo izolovať druh Raoultella
ornithinolytica a v piatich prípadoch druh Serratia liquefaciens. Avšak v troch vzorkách
bol identifikovaný Acinetobacter baumannii, ktorý patrí do čeľade Moraxellaceae.
V letnom období boli identifikované zo vzoriek jogurtov (1-6) druhy L. plantarum,
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L. amnigena a A. baumannii a zo vzoriek syrov (7-12) druhy R. ornithinolytica,
S. liquefaciens, R. aquatilis, E. cloacae, E. asburiae, A. baumannii, C. braakii,
L. plantarum a L. rhamnosus.

Obdobie: LETO
Tab. 23 Vyizolované druhy baktérií zo syrov a jogurtov z jednotlivých vzoriek

Číslo vzorky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mikrorganizmy
negatívna
negatívna
L. plantarum
L. amnigena
negatívna
L. plantarum, A. baumannii
R. ornithinolytica, S. liquefaciens
L. plantarum, R. ornithinolytica,
S. liquefaciens
L. plantarum, R. aquatilis,
R. ornithinolytica, S. liquefaciens
R. ornithinolytica, S. liquefaciens,
E. cloacae, E. asburiae
L. plantarum, L. rhamnosus,
A. baumannii, R. ornithinolytica
A. baumannii, R. ornithinolytica,
S. liquefaciens, C. braakii

Zdroj: vlastný výskum

Obdobie: JESEŇ
Tab. 24 Počet vyrastených kolónií baktérií na Petriho miskách (log KTJ.g-1)

Vzorka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lactobacillus sp.
3,02
2,78
2,54
3,27
3,48
2,00
2,90
3,24
4,62
4,72
2,93
4,56

Zdroj: vlastný výskum
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Enterobacteriaceae
0,00
0,00
0,00
0,00
1,70
0,00
0,00
0,00
2,85
1,70
4,78
4,85

Obdobie: JESEŇ
Tab. 25 Percentuálny podiel baktérií vyizolovaných zo syrov a jogurtov v danom období

Druh baktérie
Escherichia coli
Pseudomonas oryzihabitans
Pantoea agglomerans
Enterobacter asburiae
Serratia liquefaciens
Klebsiella oxytoca
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus

Počet
2/12
1/12
2/12
3/12
2/12
2/12
3/12
3/12

%
16,66
8,33
16,66
25,00
16,66
16,66
25,00
25,00

Zdroj: vlastný výskum

V jeseni sa nám podarilo vyizolovať v troch prípadoch druhy Lactobacillus
paracasei a Lactobacillus rhamnosus z čeľade Lactobacillaceae. V dvoch prípadoch boli
izolované druhy Escherichia coli, Pantoea agglomerans, Serratia liquefaciens, Klebsiella
oxytoca a v troch vzorkách Enterobacter asburiae z čeľade Enterobacteriaceae. Len
v jednom prípade sa podarilo vyizolovať Pseudomonas oryzihabitans, ktorý patrí do inej
čeľade.

Obdobie: JESEŇ
Tab. 26 Vyizolované druhy baktérií zo syrov a jogurtov z jednotlivých vzoriek

Číslo vzorky

Mikrorganizmy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

negatívna
negatívna
L. rhamnosus
L. paracasei
negatívna
negatívna
negatívna
L. paracasei, L. rhamnosus
P. oryzihabitans, P. agglomerans,
L. paracasei
P. agglomerans, E. asburiae,
S. liquefaciens, L. rhamnosus
E. coli, E. asburiae, S. liquefaciens,
K. oxytoca
E. coli, E. asburiae, K. oxytoca

10.
11.
12.
Zdroj: vlastný výskum
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Zo vzoriek jogurtov (1-6) boli identifikované druhy L. rhamnosus a L. paracasei
a vzoriek syrov (7-12) druhy L. paracasei, L. rhamnosus, P. oryzihabitans,P. agglomerans,
E. asburiae, S. liquefaciens, E. coli a K. oxytoca.
V celkovom prehľade za všetky 3 ročné obdobia (JAR, LETO, JESEŇ) sa podarilo
vyizolovať až v jedenástich prípadoch druh Pseudomonas aeruginosa a v deviatich
prípadoch bol izolovaný Lactobacillus paracasei. V siedmych prípadoch bol vyizolovaný
druh Serratia liquefaciens, v šiestich prípadoch Lactobacillus rhamnosus, v šiestich
prípadoch druh Raoultella ornithinolytica, v piatich prípadoch Lactobacillus plantarum,
v štyroch prípadoch bol izolovaný druh Citrobacter braakii a v troch prípadoch druhy
Acinetobacter baumannii a Enterobacter asburiae. Avšak v dvoch prípadoch sa podarilo
vyizolovať aj druhy Escherichia coli, Pantoea agglomerans, Klebsiella oxytoca
a v jednom prípade to boli druhy ako Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis,
Lelliottia amnigena, Rahnella aquatilis, Enterobacter cloacae

a

oryzihabitans.

bolo

Najrozmanitejšie

spektrum

bakteriálnych

druhov

Pseudomonas
izolované

v LETNOM období, a to až desať rôznych druhov, na JAR bolo izolovaných a následne
identifikovaných šesť druhov a v JESENI spolu osem druhov baktérií.
V prehľade za všetky 3 skúmané ročné obdobia bolo izolované najväčšie spektrum
druhov baktérií zo syra Leerdammer, kedy bolo vyizolovaných až 12 rôznych druhov
baktérií, a to L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, P. aeruginosa, C. braakii,
R. aquatilis, R. ornithinolytica, S. liquefaciens, E. cloacae, E. asburiae, P. oryzihabitans
a P. agglomerans. V syre Leerdammer bolo izolovaných a následne identifikovaných
najviac druhov baktérií v LETNOM období. Na druhom mieste z pohľadu rozmanitosti
izolovaných druhov sa umiestnil syr z domáceho chovu, z ktorého bolo vyizolovaných
deväť rôznych bakteriálnych druhov, a to C. braakii, P. aeruginosa, E. faecalis,
R. ornithinolytica, S. liquefaciens, L. plantarum, E. coli, E. asburiae a K. oxytoca. V syre
z domáceho chovu boli na JAR, v LETE a v JESENI izolované tri druhy. V syre Gouda
Melina bolo za všetky 3 ročné obdobia spolu izolovaných osem rôznych druhov, a to
L. paracasei, L. rhamnosus, L. plantarum, P. aeruginosa, A. baumannii, R. ornithinolytica,
S. liquefaciens a C. braakii. Najvyšší výskyt druhov bol zaznamenaný opäť v letnom
období. V jogurte Sabi a Bánoveckom jogurte bolo detekovaných šesť rôznych druhov
baktérií. V jogurte Sabi bol zistený výskyt druhov P. aeruginosa, S. epidermidis,
L. plantarum, L. amnigena, L. rhamnosus a L. paracasei, pričom v každom období boli
detekované dva druhy. V Bánoveckom jogurte bola zistená prítomnosť druhov
L. paracasei, L. rhamnosus, L. plantarum, C. braakii, P. aeruginosa a A. baumannii,
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pričom najväčšie spektrum druhov bolo identifikovaných v JARNOM období, konkrétne
štyri druhy. Avšak najužšie spektrum druhov bolo zaznamenané pri jogurte z domáceho
chovu, z ktorého sa podarilo vyizolovať len jeden druh v jarnom období, a to Pseudomonas
aeruginosa.
Najrozmanitejšie spektrum, až šestnásť rôznych druhov baktérií bolo izolovaných
a následne identifikovaných zo vzoriek syrov, zatiaľ čo zo vzoriek jogurtov bolo
vyizolovaných len osem druhov baktérií.

4.2 Antibiotická rezistencia čeľade Enterobacteriaceae
Pri skúmaní rezistencie a citlivosti proti daným antibiotikám sa zistilo, že 100 %
izolátov z čeľade Enterobacteriaceae bolo citlivých na chloramfenikol. 100 % rezistenciu
vykazovali baktérie aj na antibiotikum prírodného charakteru ampicilín, čo je logické,
pretože s ním mohli prísť do kontaktu už v prírode. Pri norfloxacíne sa preukázalo, že
75 % izolátov bolo na hranici rezistencie a citlivosti a 25 % izolátov bolo citlivých. Pri
ofloxacíne bolo 75 % izolátov rezistentných a 25 % izolátov citlivých. Pri ciprofloxacíne
bolo zistených 80 % citlivých a 20 % rezistentných izolátov. Pri amikacíne bolo 60 %
izolátov rezistentných a 40 % citlivých. Pri gentamicíne bolo detegovaných 60 % citlivých
a 20 % rezistentných izolátov, pričom ďalších 20 % izolátov bolo na hranici rezistencie
a citlivosti. Citlivých proti imipenému bolo 80 % izolátov a 20 % izolátov bolo na hranici
medzi rezistenciou a citlivosťou.
Pre hodnotenie antibiotickej rezistencie a citlivosti u čeľadi Enterobacteriaceae boli
použité interpretačné tabuľky od EUCAST Clinica. Hodnoty pre tetracyklín boli určené
na základe knihy od Atlas (1997), pretože na EUCAST neboli dostupné. Inhibičné zóny
pre zistenie antibiotickej citlivosti proti kyseline nalidixovej boli stanovené podľa CLSI
(Clinical Laboratory Susceptible Institute, 2012). Zistilo sa, že na tetracyklín a rovnako aj na

kyselinu nalidixovú bolo citlivých 100 % izolátov. Väčšina baktérií bola na jednotlivé
antibiotiká pomerne citlivá, avšak v jednom prípade bola zaznamenaná 100 % rezistencia.
To mohlo byť spôsobené tým, že majú určitú časť génov prirodzenú vo svojej DNA alebo
mohli gény získať od iných baktérií.
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Antibiotická rezistencia v %

rezistentné

intermediátne
citlivé

NOR AMP
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Antibiotiká

Obr. 10 Prehľad antibiotickej rezistencie čeľade Enterobacteriaceae
Zdroj: vlastný výskum
Legenda: NOR - norfloxacín, AMP - ampicilín, NA - kyselina nalidixová, OFX - ofloxacín, C chloramfenikol, TE - tetracyklín, CIP - ciprofloxacín, AK - amikacín, CN - gentamicín, IPM - imipeném

4.3 Vyhodnotenie priemerov inhibičných zón jednotlivých antibiotík
u Enterobacteriaceae
Pre jednotlivé druhy antibiotík boli spracované tabuľky, v ktorých sú uviedené
namerané priemery inhibičných zón v mm. Tie boli merané na troch miestach, od jedného
okraja inhibičnej zóny k druhému. V nadväznosti na tieto merania bol vypočítaný priemer
nameraných inhibičných zón u jednotlivých antibiotík pre čeľaď Enterobacteriaceae.
Vypočítaná priemerná hodnota inhibičnej zóny bola následne aj graficky znázornená.

Obr. 11 Inhibičné zóny Lelliottia amnigena
Zdroj: vlastný výskum
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Obr. 12 Inhibičné zóny Enterobacter asburiae
Zdroj: vlastný výskum
Legenda: NOR - norfloxacín, AMP - ampicilín, NA – kyselina nalidixová, OFX - ofloxacín,
C - chloramfenikol, TE - tetracyklín, CIP - ciprofloxacín, AK - amikacín, CN - gentamicín, IPM - imipeném

Priemery inhibičných zón v
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AK
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Obr. 13 Grafické znázornenie priemerných inhibičných zón v mm čeľade
Enterobacteriaceae
Zdroj: vlastný výskum

4.4 Vyhodnotenie výsledkov antibiotickej rezistencie jednotlivých tried
antibiotík
Na základe dosiahnutých experimentálnych výsledkov z antibiotickej rezistencie
bol formulovaný záver, že izoláty baktérií vykazovali 100 % rezistenciu ku jednej triede
antibiotík, a to triede penicilínov (tabuľka 27).
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Tab. 27 Antibiotická rezistencia čeľade Enterobacteriaceae vo vzťahu k jednotlivým
triedam antibiotík
Trieda ATB
Karbapenémy
Penicilíny

Názov ATB
imipeném
ampicilín
norfloxacín
ofloxacín
Fluorochinolóny
ciprofloxacín
kyselina
Chinolóny
nalidixová
tetracyklín
Tetracyklíny
amikacín
gentamicín
Aminoglykozidy
chloramfenikol
Fenikoly

R/P
0/5
3/3
0/3
3/4
1/5
0/4

R/P (%)
0
100
0
75
20
0

I/P
1/5
0/3
2/3
0/4
0/5
0/4

I/P (%)
20
0
66,7
0
0
0

C/P
4/5
0/3
1/3
1/4
4/5
4/4

C/P (%)
80
0
33,3
25
80
100

0/1
2/5
1/5
0/1

0
40
20
0

0/1
1/5
1/5
0/1

0
20
20
0

1/1
2/5
3/5
1/1

100
40
60
100

Zdroj: vlastný výskum
Legenda: R/P- rezistentné izoláty/počet, I/P- intermediátne izoláty/počet, C/P- citlivé izoláty/počet

Z penicilínov vykazoval 100 % rezistenciu ampicilín. Boli však zaznamenané aj
vyššie čísla citlivosti baktérií voči uvedeným antibiotikám, konkrétne v troch prípadoch sa
jednalo o 100 % citlivosť a v dvoch prípadoch o 80 % citlivosť. Tetracyklínové
antibiotikum tetracyklín vykazovalo 100 % citlivosť, rovnako aj chloramfenikol z triedy
fenikolov a kyselina nalidixová z triedy chinolónov. 80 % citlivosť bola zistená pri
karbapenémovom antibiotiku imipenéme a pri ciprofloxacíne z triedy fluorochinolónov.

4.5 Štatistické vyhodnotenie získaných výsledkov
Tab. 28 Základná štatistika výsledkov antibiotickej rezistencie čeľade Enterobacteriaceae
ATB

Počet

Priemer

Smerodajná
odchýlka

Variačný
koeficient (%)

Imipeném
Ampicilín
Norfloxacín
Ofloxacín
Ciprofloxacín
Kyselina
nalidixová
Tetracyklín
Amikacín
Gentamicín
Chloramfenikol

5
3
3
4
5
4

24,60
3,33
27,00
20,25
28,00
23,50

2,57
4,71
5,65
7,08
4,00
3,57

10,45
141,44
20,92
34,96
14,29
15,19

1
5
5
1

35,00
17,00
17,00
25,00

0,00
2,45
4,00
0,00

0,00
14,41
23,53
0,00

Zdroj: vlastný výskum
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Pre jednotlivé druhy antibiotík bol na základe vo výskume nameraných inhibičných
zón vypočítaný priemer týchto zón. Na ďalšie štatistické vyhodnotenie bola použitá
smerodajná odchýlka a variačný koeficient. V prípade ampicilínu vyšla v porovnaní
s inými antibiotikami nižšia priemerná hodnota, čo je zapríčinené výskytom nulových
inhibičných zón. Pre imipeném vyšiel priemer 24,60±2,57. Pri ampicilíne bol priemerný
priemer inhibičnej zóny 3,33±4,71, pri norfloxacíne 27,00±5,65, pri ofloxacíne
20,25±7,08, pri ciprofloxacíne 28,00±4,00 pri kyseline nalidixovej bol priemer 23,50±3,57,
pri tetracyklíne 35,00±0,00 pri amikacíne 17,00±2,45, pri gentamicíne 17,00±4,00
a pri chloramfenikole vyšla priemerná hodnota 25,00±0,00 (tabuľka 28).
Coton et al. (2012) testovali antibiotickú rezistenciu a citlivosť gramnegatívnych
baktérií izolovaných z francúzskych syrov. Skoro polovicu baktérií tvorili izoláty z čeľade
Enterobacteriaceae. Na betalaktámové antibiotiká, ako sú amoxicilín, ampicilín,
aztreonam, mecilinam, cefalotín, cefotaxím bolo rezistentných 50 % všetkých izolátov.
73 % rezistencia bola detekovaná v prípade aztreonamu a pri meciliname bola zistená 87 %
rezistencia. Najnižšiu rezistenciu vykazovali izolované druhy na imipeném, piperacilín,
kyselinu klavulanovú, ceftazidín a amoxicilín. Nižšia rezistencia od 15 do 35 % bola
identifikovaná aj pri antibiotikách – kyselina nalidixová, amikacín, gentamicín,
ciprofloxacín, rifamycín, tobramycín a tetracyklín.
S Cotonom et al. (2012) je možné porovnať výskumým kolektívom dosiahnuté
výsledky rezistencie na ampicilín, imipeném, amikacín, gentamicín, na kyselinu
nalidixovú, ciprofloxacín a tetracyklín. Aj v tomto prípade bola zistená 100 % rezistencia
na ampicilín. Zatiaľ čo Coton et al. (2012) detekovali najnižšiu rezistenciu na imipeném,
realizovaný výskum poukázal na 80 % citlivosť na imipeném a 20 % izolátov bolo na
hranici medzi rezistenciou a citlivosťou. V prípade amikacínu bola identifikovaná až 40 %
rezistencia. Na gentamicín vykazovali nízku rezistenciu aj naše izoláty a až 60 % z nich
bolo citlivých. Na kyselinu nalidixovú nebola zaznamenaná žiadna rezistencia, ale naopak
bola potvrdená 100 % citlivosť a rovnako tomu bolo aj v prípade tetracyklínu. Pri
ciprofloxacíne bola zistená tiež 80 % citlivosť. Na testovanie bolo rovnako Cotonom et al.
(2012), ako aj výskumným kolektívom použitých mnoho antibiotík.
Farzana et al. (2009) na rozdiel od nami realizovaného výskumu zistili, že
rezistencia Escherichia coli v mliečnych výrobkoch na chloramfenikol bola 100 %. Vo
výskume sa testovala rezistencia voči iným antibiotikám, ako sú ciprofloxacín, amikacín,
gentamicín a imipeném. Rezistencia bola zistená pri gentamicíne, ciprofloxacíne,
amikacíne a na imipeném bola zistená citlivosť.
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Fernández-Fuentes et al. (2012) skúmali antibiotickú rezistenciu baktérií
izolovaných z organických potravín, akými boli ovocie, zelenina, múka, strukoviny,
obilniny, ryža, omáčky, paštéky a syry. Vyizolovali najmä druhy Bacillus cereus, Bacillus
licheniformis, Chryseobacterium sp., Erwinia sp., Enterobacter sp., Enterococcus durans,
Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Enterococcus casseliflavus, Klebsiella
oxytoca, Klebsiella terrigena, Lactobacillus casei, Pantoea agglomerans, Pantoea
ananatis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Salmonella sp. 62,1 %
izolátov preukázalo rezistenciu ku cefuroxímu, 30,4 % k amoxicilínu a 27,8 %
k erytromycínu. Pri ciprofloxacíne bola zistená najväčšia citlivosť, pričom rezistentných
bolo len 13,9 % izolátov a rovnako tomu bolo aj pri nitrofurantoíne.
Výsledky Fernández-Fuentes et al. je možné porovnať s výsledkami realizovaného
výskumu iba orientačne, nakoľko antibiotickú rezistenciu skúmali aj u iných čeľadí
a rodov baktérií, ktoré izolovali z organických potravín. Uskutočnený výskum bol
zameraný len na čeľaď Enterobacteriaceae a Lactobacillaceae, zástupcovia ktorých boli
izolovaní z mliečnych výrobkov. Avšak rovnako aj v realizovanom výskume boli
identifikované zo syrov druhy Enterococcus faecalis, Enterobacter sp., Klebsiella oxytoca
a Pantoea agglomerans.
Munita et al. (2013) uvádzajú, že enterokoky vykazujú menšiu citlivosť
na betalaktámové antibiotiká, ktoré sú účinné na mnohé stafylokoky a streptokoky.
Vrodenú rezistenciu majú proti niektorým cefalosporínovým antibiotikám. Rezistentné sú
aj voči penicilínu, ktorý má za normálnych okolností bakteriocídny efekt, v dôsledku čoho
sa

na

liečbu

enterokokových

infekcií

začala

používať

kombinácia

penicilínu

a aminoglykozidových antibiotík.

4.6 Antibiotická rezistencia čeľade Lactobacillaceae
Pri skúmaní rezistencie a citlivosti proti daným antibiotikám sa zistilo, že 100 %
izolátov z čeľade Lactobacillaceae bolo citlivých ku gentamicínu. Proti vankomycínu bola
detegovaná 75 % rezistencia izolátov a 25 % izolátov vykazovalo citlivosť. 100 % citlivosť
na gentamicín sa prejavila u Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus
a Lactobacillus plantarum. Z uvedeného vyplýva, že izoláty pri koncentrácii MIC v stripe
(c = 0,015-256 μg.ml-1) nerástli vôbec, došlo tak k vytvoreniu inhibičnej zóny v tvare
slzičky. Uvedené druhy baktérií Lactobacillus paracasei a Lactobacillus rhamnosus
vykazovali naopak 75 % rezistenciu proti vankomycínu a 25 % citlivosť proti
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vankomycínu sa prejavila u Lactobacillus plantarum pri koncentrácii v stripe
(c = 0,015-256 μg.ml-1). Citlivosť druhov Lactobacillus paracasei voči gentamicínu bola
c = 0,25 μl.ml-1, u Lactobacillus rhamnosus c = 0,5 μl.ml-1 a Lactobacillus plantarum
vykazoval citlivosť pri koncentrácii c = 16 μl.ml-1. Citlivosť Lactobacillus plantarum proti
vankomycínu bola zaznamenaná pri c = 1 μl.ml-1 (tabuľka 29).

Tab. 29 Antibiotická rezistencia čeľade Lactobacillaceae vo vzťahu k jednotlivým
triedam antibiotík

Trieda ATB

Názov ATB R/P R/P (%) I/P I/P (%) C/P C/P (%)

aminoglykozidy

gentamicín

0/4

0

0/4

0

4/4

100

glykopeptidy

vankomycín

3/4

75

0/4

0

1/4

25

Zdroj: vlastný výskum

antibiotická rezistencia v
%

Legenda: R/P - rezistentné izoláty/počet, I/P - intermediátne izoláty/počet, C/P - citlivé izoláty/počet

rezistentné
citlivé

CN

VA

antibiotiká
Obr. 14 Prehľad antibiotickej rezistencie čeľade Lactobacillaceae
Zdroj: vlastný výskum
Legenda: CN .- gentamicín, VA. - vankomycín

4.7 Vyhodnotenie priemerov inhibičných zón jednotlivých antibiotík
u Lactobacillaceae
Pre jednotlivé druhy antibiotík gentamicín a vankomycín boli spracované tabuľky.
Pri sledovaní citlivosti a rezistencie proti uvedeným antibiotikám bola pozornosť
koncentrovaná na vyznačenú stupnicu MIC prúžku s hodnotami MIC. Vzniknutá inhibičná
zóna sa prejavila v tvare slzičky, pričom hodnota MIC zodpovedala tej koncentrácii
antibiotika na prúžku, kde sa zbiehali hrany slzičky.
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Tab. 30 Výsledky rezistencie uvedených laktobacilov na antibiotiká

Druhy
L. paracasei

Antibiotiká a ich koncentrácia (μg.ml-1)
gentamicín (0,015-256)
citlivý pri c=0,25

L. rhamnosus

citlivý pri c=0,50

L. plantarum

citlivý pri c=16,00

vankomycín (0,015-256)
rezistentný pri c=0,00
rezistentný pri c=0,00
citlivý pri c=1,00

Zdroj: vlastný výskum

Obr. 15 Inhibičné zóny MIC u Lactobacillus paracasei
Zdroj: vlastný výskum

Hodnota MIC50 je minimálna inhibičná koncentrácia daného antibiotika, pri ktorej je
inhibovaných aspoň 50 % populácie baktérií. Hodnota MIC90 je minimálnou inhibičnou
koncentráciou antibiotika, pri ktorej je inhibovaných až 90 % populácie baktérií. V prípade
realizovaného výskumu vyšla hodnota MIC90 len pri gentamicíne, kedy bolo inhibovaných
až 100 % populácie izolátov v dôsledku citlivosti na dané antibiotikum. Pri vankomycíne
nebolo možné určiť ani jednu z uvedených minimálnych inhibičných koncentrácií,
nakoľko bola zaznamenaná 75 % rezistencia voči vankomycínu a len 25 % citlivosť.
Autori Bujňáková a Kmeť (2012) uvádzajú, že kmene rodu Lactobacillus izolované
z mliečnych produktov vykazovali rezistenciu s hodnotami MIC voči gentamicínu
od 2-4 μl.ml-1 a proti erytromycínu od 0,25-0,5 μl.ml-1. Vo výsledkoch výskumu bola
zistená citlivosť na gentamicín. Rezistencia voči erytromycínu nebola testovaná.
Podobne Mayrhofer et al. (2010) testovali citlivosť u Lactobacillus plantarum
na antibiotikum erytromycín, u ktorého určili citlivosť v rozmedzí od 0,25-0,75 μg.ml-1, na
gentamicín s citlivosťou medzi 0,25-8 μg.ml-1, na tetracyklín od 0,015-16 μg.ml-1
a ampicilín od 0,09-16 μg.ml-1.
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Výsledky výskumu poukázali aj na citlivosť na gentamicín s koncetráciou
(c=16 μg.ml-1), citlivosť na antibiotiká erytromycín, tetracyklín a ampicilín neboli
testované.
Autori Zhou et al. (2010) skúmali rezistenciu u Lactobacillus plantarum, pričom
zistili rezistenciu proti spomínanému gentamicínu. Výsledky Zhou et al. (2010) sa
nezhodujú s našimi, nakoľko sa rezistencia na gentamicín v našej práci nepotvrdila.
Gad et al. (2014) izolovali z mliečnych a farmaceutických produktov laktobacily,
laktokoky a streptokoky, ktoré boli rezistentné na betalaktámové antibiotiká. Streptokoky
a laktokoky vykazovali vysokú citlivosť na vankomycín, avšak izolované laktobacily naň
boli rezistentné. Väčšina kmeňov bola tiež citlivá na tetracyklín.
Výsledky Gad et al. (2014) je možné porovnať s výsledkami realizovaného výskumu
iba orientačne, pretože antibiotická citlivosť bola skúmaná aj u iných skupín. Taktiež sa
zisťovala rezistenciu laktobacilov na vankomycín a citlivosť bola len veľmi nízka.
Výsledky výskumu potvrdzujú aj to, že antibiotické preparáty prechádzajú nielen do
tráviaceho traktu zvierat, ale aj do konečných produktov, ako sú mliečne výrobky, čo je
príčinou rezistencie baktérií na antibiotiká. Pri nežiaducom premnožení môžu baktérie
a ich rezistentné gény, ktoré sa nachádzajú v takýchto mliečnych výrobkoch používaných
v potravinovom reťazci spôsobovať ťažko liečiteľné infekcie a rôzne ochorenia.

4.8 Antibiotická rezistencia iných druhov baktérií izolovaných zo syrov
a jogurtov
Pri izolácii bakteriálnych druhov sa občas môžu vyskytnúť na Petriho miskách aj iné
druhy baktérií, ktorým vyhovujú podobné podmienky kultivácie alebo je ich výskyt
spôsobený v dôsledku sekundárnej kontaminácie z ovzdušia, či samotného výskumného
zamestnanca. Pri cielenej izolácii čeľadi Enterobacteriaceae a Lactobacillaceae pomocou
selektívneho živného média VČŽL a MRS sa na Petriho miskách vyskytli aj druhy, ktoré
nepatrili do tejto čeľade. Po ich identifikácii na MALDI-TOF sa aj pri nich testovala
rezistencia a citlivosť na antibiotiká. Pri izolácii baktérií boli popri čeľadi
Enterobacteriaceae a Lactobacillaceae izolované a identifikované G- baktérie ako
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas oryzihabitans a Acinetobacter baumannii.
Z G+ baktérií bol izolovaný a. identifikovaný druh Staphylococcus epidermidis
a Enterococcus faecalis. Rovnako sa na Petriho miskách vyskytovali aj kvasinky
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Clavispora lusitaniae a Meyerozyma guilliermondii. Pri uvedených kvasinkách však
nebola testovaná rezistencia voči antibiotikám.
Pri skúmaní rezistencie a citlivosti proti uvedeným antibiotikám sa zistilo, že
baktérie boli 100 % rezistentné na antibiotikum doripeném, ampicilín, vankomycín,
ciprofloxacín a tetracyklín. Pri imipenéme bola detekovaná 50 % citlivosť a 50 %
rezistencia. Citlivosť baktérií bola zistená proti amikacínu, gentamicínu a imipenému.
U G- baktérií ako Pseudomonas aeruginosa z čeľade Pseudomonadaceae sa zistila
rezistencia na doripeném. Bakteriálny druh Pseudomonas oryzihabitans vykazoval
rezistenciu voči ciprofloxacínu a citlivosť k amikacínu, gentamicínu, imipenému. Ďalšou
G- baktériou z čeľade Moraxellaceae bol Acinetobacter baumannii, u ktorého bola
zaznamenaná

rezistencia

proti

obidvom

testovaným

antibiotikám

tetracyklínu

+

a imipenému. U G baktérie Staphylococcus epidermidis z čeľade Staphylococcaceae bola
zistená rezistencia taktiež pri oboch použitých antibiotikách, a to ampicilíne a tetracyklíne.
Výsledky iných výskumov publikovaných v prácach viacerých autorov poukázali na
to, že mnoho druhov baktérií produkuje enzýmy nazývané karbapenemázy, ktorých úlohou
je štiepenie karbapenémových antibiotík. Vznikol tak predpoklad, že možno aj izoláty
baktérií v realizovanom výskume produkovali tieto enzýmy, v dôsledku čoho boli potom
100 % rezistentné voči karbapenémovému antibiotiku doripenému. Nakoľko tento výskum
nebol zameraný na detekciu enzýmov, takže túto teóriu nie je možné na 100 % potvrdiť.

Tab. 31 Antibiotická rezistencia uvedených baktérií vo vzťahu k jednotlivým triedam
antibiotík
trieda ATB

názov ATB

R/P

R/P (%)

I/P

I/P (%)

C/P

C/P (%)

Aminoglykozidy

gentamicín

0/1

0

0/1

0

1/1

100

Fluorochinolóny

amikacín
ciprofloxacín

0/1
1/1

0
100

0/1
0/1

0
0

1/1
0/1

100
0

Karbapenémy

doripeném

2/2

100

0/2

0

0/2

0

Penicilíny

imipeném
ampicilín

1/2
1/1

50
100

0/2
0/1

0
0

1/2
0/1

50
0

Tetracyklíny

tetracyklín

2/2

100

0/2

0

0/2

0

Glykopeptidy

vankomycín

1/1

100

0/1

0

0/1

0

Zdroj: vlastný výskum
Legenda: R/P - rezistentné izoláty/počet, I/P - intermediátne izoláty/počet, C/P - citlivé izoláty/počet

88

Pri hodnotení antibiotickej rezistencie a citlivosti sa postupovalo ako v prípade
hodnotenia u čeľade Enterobacteriaceae. Na základe tabuliek od EUCAST Clinica bolo
možné určiť, či boli izoláty v realizovanom výskume rezistentné, citlivé alebo na hranici
medzi rezistenciou a citlivosťou. Hodnoty pre tetracyklín u Acinetobacter baumannii boli

Antibiotická rezistencia v
%

stanovené opäť na základe knidy od Atlas (1997), pretože na EUCAST-e neboli uvedené.
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Antibiotiká
Obr. 16 Prehľad antibiotickej rezistencie a citlivosti u iných druhov baktérií
Zdroj: vlastný výskum
Legenda: DOR - doripeném, AMP - ampicilín, TE - tetracyklín, IPM - imipeném, CIP - ciprofloxací,
CN - gentamicín, AK - amikacín, VA - vankomycín

4.9 Vyhodnotenie priemerov inhibičných zón jednotlivých antibiotík
iných druhov baktérií
Vypočítané priemery nameraných priemerných inhibičných zón jednotlivých
antibiotík boli graficky znázornené a následne spracované aj základnou štatistikou

priemery inhibičných
zón v mm

(obrázky 17 a 18).
30
25
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5
0
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antibiotiká
Obr. 17 Grafické znázornenie priemerných inhibičných zón týchto baktérií v mm
Zdroj: vlastný výskum
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Legenda: DOR - doripeném, AMP - ampicilín, TE - tetracyklín, IPM - imipeném, CIP - ciprofloxacín, CN gentamicín, AK - amikacín, VA - vankomycín

Obr. 18 Inhibičné zóny Pseudomonas aeruginosa
Zdroj: vlastný výskum

Tab. 32 Základná štatistika výsledkov antibiotickej rezistencie čeľade Enterobacteriaceae
ATB

Počet

Priemer

Smerodajná
odchýlka

Variačný
koeficient (%)

Doripeném
Ampicilín
Tetracyklín
Imipeném
Ciprofloxacín
Gentamicín
Amikacín
Vankomycín

2
1
2
2
1
1
1
1

16,50
0,00
12,50
12,90
25,00
20,00
20,00
0,00

1,50
0,00
1,50
12,10
0,00
0,00
0,00
0,00

9,09
0,00
12,00
93,79
0,00
0,00
0,00
0,00

Zdroj: vlastný výskum

Pre uvedené druhy antibiotík boli na základe vo výskume nameraných inhibičných
zón vypočítané priemer týchto zón, smerodajná odchýlka a variačný koeficient. V tabuľke
32 je možné vidieť priemery inhibičných zón, avšak v prípade ampicilínu a vankomycínu
vyšla 0 hodnota, nakoľko boli dané antibiotiká rezistentné s nulovou inhibičnou zónou.
Pri tetracyklíne vyšiel priemer 12,50±1,50, pri imipenéme 12,90±12,10, pri ciprofloxacíne
25,00±0,00, pri gentamicíne 20,00±0,00, pri amikacíne 20,00±0,00 a pri doripenéme bola
vypočítaná priemerná hodnota 16,50±1,50 mm.
Kučerová et al. (2009) sledovali prítomnosť a vlastnosti enterokokov v mliečnych
výrobkoch. V čerstvých syroch zistili počet enterokokov 102-106 KTJ. g-1 a v polotučných
syroch 103-105 KTJ. g-1. Z týchto izolovaných enterokokov identifikovali druhy baktérií
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E. faecium a E. faecalis. Z dostupných publikovaných experimentálnych výsledkov
vyplýva, že v mliečnych výrobkoch sa najčastejšie vyskytujú druhy E. faecium
a E. faecalis.
Na základe výsledkov Kučerovej et al. (2009) je možné konštatovať, že výskyt
druhu Enterococcus faecalis v mliečnych výrobkoch bol v realizovanom experimentálnom
výskume identifikovaný len v jednom prípade. Jeho výskyt bol zaznamenaný v syre
z domáceho chovu v jarnom období.
Fortina et al. (2004) izolovali priamo z mliečnych výrobkov druhy E. durans,
E. italicus a E. malodoratus. Naopak Franz et al. (1999) izolovali z mliečnych výrobkov
najmä druhy E. faecalis a E. casseliflavus.
Valenzuela et al. (2008) identifikovali E. faecalis u syrov ako najčastejší druh
rezistentný na antibiotiká. Rezistenciu potvrdili predovšetkým na rifampicín, ciprofloxacín,
quinupristín, levofloxacín, erytromycín, tetracyklín, vankomycín a streptomycín. Avšak
nezistili rezistenciu na ampicilín, penicilín, chloramfenikol a gentamicín.
Výsledky realizovaného výskumu potvrdili 100 % rezistenciu u E. faecalis
na vankomycín a okrem iného aj na antibiotikum doripeném.
Gomes et al. (2008) pri hodnotení brazílskych syrov zistili, že 31 % izolátov
E. faecalis bolo rezistentných na tetracyklín, 10 % na erytromycín a 22,5 % na gentamicín.
Taktiež identifikovali 3 rezistentné izoláty na vankomycín, ale zároveň citlivé na ostatné
antibiotiká.
S Gomesom et al. (2008) je možné porovnať jedine výsledky rezistencie
k vankomycínu, pretože daný druh nebol testovaný na rezistenciu voči ostatným druhom
antibiotík. Rovnako aj v našom výskume bola zistená 100 % rezistencia na vankomycím.
Citak et al. (2004) detekovali rezistenciu enterokokov na vzorke 13 rôznych
antibiotík, pričom u väčšiny izolovaných enterokokov zistili rezistenciu na streptomycín,
vankomycín, oxacillín a erytromycín. Na vankomycín zistili až 96,8 % rezistentných
izolátov E. faecalis.
S výsledkami, ktoré dosiahli autori Citak et al. (2004) je možné porovnať aj
výsledky nášho testovania rezistencie na vankomycín. Ich výsledky potvrdzujú nami
zistenú rezistenciu voči antibiotiku vankomycín.
Tognim et al. (2004) testovali rezistenciu u rodu Acinetobacter spp., ktorý izolovali
z medicínskych centier v Brazílii počas piatich rokov. Sledovali rezistenciu proti
gentamicínu a meropenému.
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Výsledky týchto autorov však nie sú porovnateľné s výsledkami realizovaného
výskumu, nakoľko náš výskumný tím bol zameraný na testovanie rezistencie proti iným
antibiotikám – imipeném a tetracyklín.
Autori Deccache et al. (2011) testovali taktiež na rozdiel od nami uskutočneného
výskumu druh baktérie Acinetobacter baumannii na chinolónové antibiotiká, pričom
potvrdili rezistenciu tejto baktérie na túto skupinu antibiotík.
Mnoho autorov ako napríklad Kresken et al. (2004), Rio et al. (2005) sa zaoberali
antibiotickou rezistenciou baktérií rodu Staphylococcus spp., či už v súčasnosti alebo
v minulosti kvôli jeho významnosti v klinickej mikrobiológii. Veľké množstvo štúdií
potvrdilo jeho rozmanitú rezistenciu na viacero antibiotík.
Výsledky nami realizovaného výskumu sú porovnateľné s výsledkami uvedených
autorov, nakoľko aj nami dosiahnuté výsledky potvrdili rezistenciu na nami testované dve
antibiotiká – ampicilín a tetracyklín.
Rubin et al. (2008) sledovali antibiotickú rezistenciu u bakteriálneho druhu
Pseudomonas aeruginosa, ktorý izolovali zo psov. Testovali viaceré druhy antibiotík
a zistili 100 % rezistenciu na ampicilín, chloramfenikol, ako aj 98 % rezistenciu na
tetracyklín.
Výsledky týchto autorov nie sú porovnateľné s výsledkami nášho výskumu, nakoľko
testovali rezistenciu voči iným antibiotikám, ako to bolo v našom prípade. Avšak v nami
realizovanom výskume sa zistila 100 % rezistencia na doripeném.
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Záver
Hlavným cieľom vedeckej monografie bol monitoring baktérií rezistentných na
antibiotiká

a

uvedenie

do

problematiky

antibiotickej

rezistencie,

jej

typoch,

mechanizmoch, ktorými odolávajú antibiotikám. Zámerom realizovaného výskumu bolo
izolovať zástupcov z čeľade Enterobacteriaceae a laktobacily z čeľade Lactobacillaceae
a testovať ich rezistenciu na vybrané skupiny antibiotík. Zo vzoriek syrov a jogurtov
získaných v priebehu 3 ročných období sa podarilo vo veľkej miere izolovať druh
Lactobacillus paracasei, ktorý bol identifikovaný až v 9 prípadoch. Druh Lactobacillus
rhamnosus bol detekovaný v 6 vzorkách, v 7 prípadoch bol potvrdený výskyt Serratia
liquefaciens, v 4 prípadoch bola zistená prítomnosť druhu Citrobacter braakii, v dvoch
prípadoch boli detekované druhy Escherichia coli a Klebsiella oxytoca, ale aj druhy
patriace do inej čeľade ako Pseudomonas aeruginosa, ktorého prítomnosť sme
zaznamenali až v 11 prípadoch a len v jednom prípade bol zistený druh Enterococcus
faecalis a ďalšie. Najnižší počet laktobacilov na Petriho miskách bol detekovaný v jogurte
z

domáceho

chovu

v

jeseni,

ako

aj

v

jogurte

Sabi

v

letnom

období

a naopak najvyšší počet laktobacilov bol v Bánoveckom jogurte v jarnom období. Najnižší
počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae bol zistený v jogurte z domáceho chovu
a v syre Leerdammer v jeseni a tiež v jogurte Sabi v lete. Naopak najvyšší počet baktérií
z čeľade Enterobacteriaceae bol v syre z domáceho chovu v období jeseň. Na základe
vyizolovaných druhov je možné potvrdiť skutočnosť, že kravské mlieko, ktoré bolo
prvotnou surovinou na výrobu syrov a jogurtov, bolo získané za optimálnych hygienických
podmienok. Patogénne druhy podieľajúce sa na kazení týchto mliečnych výrobkov sa
nepodarilo vyizolovať.
Pri testovaní antibiotickej rezistencie a citlivosti čeľade Enterobacteriaceae sa
zistilo, že väčšina baktérií bola pomerne citlivá k vybraným antibiotikám. V jednom
prípade bola zaznamenaná 100 % rezistencia. Najvyššiu 100 % rezistenciu vykazovali
baktérie na penicilínové antibiotikum prírodného charakteru ampicilín, čo je logické,
pretože s ním mohli prísť do kontaktu už v prírode. Vyššia – 75 % – hodnota rezistencie
bola zistená na ofloxacín a 40 % rezistencia na antibiotikum amikacín. Najnižšie 20 %
hodnoty rezistencie vykazovali antibiotiká gentamicín a ciprofloxacín. Najvyššia 100 %
citlivosť bola detekovaná pri antibiotikách chloramfenikol, tetracyklín a kyselina
nalidixová. 80 % izolátov bolo citlivých na imipeném a ciprofloxacín. Pri testovaní
rezistencie čeľade Lactobacillaceae bolo zistené, že 100 % izolátov bolo citlivých na
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gentamicín. V prípade vankomycínu bolo detekovaných 75 % rezistentných izolátov
a 25 % izolátov vykazovalo citlivosť. Pri izolácii zástupcov čeľade Enterobacteriaceae
a Lactobacillaceae sa podarilo vyizolovať aj druhy patriace do iných čeľadí, u ktorých bola
zistená 100 % rezistencia na antibiotiká ako doripeném, ampicilín, vankomycín,
ciprofloxacín a tetracyklín. Pri imipenéme bola detekovaná 50 % citlivosť a 50 %
rezistencia. 100 % citlivosť bola na gentamicín a amikacín.
Počas experimentálneho skúmania bola v niekoľkých prípadoch zistená rezistencia
na antibiotiká, ktorá predstavuje vážne riziko pri liečení infekčných ochorení. Z našich
vzoriek boli však vyizolované len podmienečne patogénne druhy, ktoré nie sú stimulom
pre rozvoj infekcií a je možné ich nájsť aj v gastrointestinálnom trakte ľudí. V dnešnej
dobe, však problém antibiotickej rezistencie nespôsobujú len patogénne mikroorganizmy,
ale aj nepatogénne a potravinársky užitočné baktérie, ktoré môžu prenášať a odovzdávať
gény rezistencie následne iným patogénom. Získané výsledky boli vyhodnotené a následne
porovnané aj s výsledkami iných autorov.
V súčasnej dobe však rezistencia na antibiotiká dosiahla katastrofálne rozmery a nie
je ľahké predpovedať ďalší vývoj situácie. Práve teraz, v období stagnujúceho vývoja
nových antibiotík je možné pomocou racionálnej antibiotickej liečby a včasnej
mikrobiologickej diagnostiky zvrátiť hrozivý trend rastúcej rezistencie, ktorej následkom
môže byť aj smrť.
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Abstrakt
Baktérie ako najjednoduchšie živé organizmy na Zemi existovali už miliardy rokov
pred nami. Ich prítomnosť je známa vo všetkých možných lokalitách. Sú zodpovedné
za mnohé infekčné ochorenia. V priebehu histórie sa svety človeka a baktérií navzájom
ovplyvňovali a bol to neustály boj medzi nimi. V súčastnosti sa zdá, že vďaka objavu
antibiotík je človek čiastočne víťazom, avšak táto hrozba je stále aktuálna. V dôsledku
masového používania antibiotík dnes ľudstvo čelí problému narastajúcej rezistencie
baktérií. Hlavným cieľom vedeckej monografie bolo testovanie antibiotickej rezistencie
čeľade Enterobacteriaceae a Lactobacillaceae. Na izoláciu baktérií boli použité vzorky
mliečnych výrobkov. Vo väčšine prípadov sa podarilo vyizolovať druh Lactobacillus
paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Serratia liquefaciens, Citrobacter braakii, v dvoch
prípadoch druhy Escherichia coli a Klebsiella oxytoca, ale aj druhy ako Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumanii či Enterococcus faecalis, ktoré patria do inej čeľade.
Najnižší počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae bol na Petriho miskách v jogurte
z domáceho chovu a v syre Leerdammer v jeseni a tiež v jogurte Sabi v lete. Naopak
najvyšší počet baktérií z čeľade Enterobacteriaceae bol v syre z domáceho chovu v jeseni.
Najnižší počet laktobacilov sme detekovali v jogurte z domáceho chovu v jeseni, ako aj
v jogurte Sabi v letnom období. Najvyšší počet laktobacilov bol v Bánoveckom jogurte
na jar. Pre druhy z čeľade Enterobacteriaceae boli použité fluorochinolónové antibiotiká
ako ofloxacín, norfloxacín a ciprofloxacín, amikacín a gentamicín patriace do skupiny
aminoglykozidov, tetracyklín zo skupiny tetracyklínov a chloramfenikol zaraďovaný
medzi fenikoly. Rezistenciu sme testovali aj na ampicilín z triedy penicilínov,
karbapenémové antibiotikum imipeném a kyselinu nalidixovú zo skupiny chinolónov.
Okrem týchto antibiotík sme testovali u baktérií z iných čeľadí aj rezistenciu na doripeném
a vankomycín. Pri čeľadi Lactobacillaceae sme pracovali s dvoma druhmi antibiotík, a to
vankomycínom patriacim do skupiny glykozidov a gentamicínom. Na testovanie
antibiotickej rezistencie sme použili diskovú difúznu metódu a testovanie pomocou Etestu. Získané výsledky boli vyhodnotené podľa tabuliek od EUCAST. Najvyššia, až
100 %, rezistencia bola zistená na ampicilín, vankomycín, doripeném a naopak najnižšia –
nulová – rezistencia bola detekovana i proti chloramfenikolu a kyseline nalidixovej.
Antibiotickú rezistenciu baktérií je dôležité neustále sledovať a udržať ju na takej úrovni,
aby sa účinky antibiotík nakoniec úplne nestratili.
Klúčové slová: antibiotiká, antibiotická rezistencia, mliečne výrobky, baktérie
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Abstract
Bacteria as the simplest living organisms on Earth already existed billions of years
before us. Their presence is known in all possible locations. At the same time, they are
responsible for numerous infectious diseases. In the course of history the worlds of man
and bacteria have affected each other and there has constantly been a fight between them.
At present it seems that thanks to the discovery of antibiotics man is partway the winner.
However, the threat is still there. As consequence of mass usage of antibiotics, mankind
faces the problem of growing resistance to bacteria. The main aim of the scientific
monograph
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and Lactobacillaceae family. For the isolation of bacteria we used the samples of dairy
products. In most cases we managed to isolate Lactobacillus paracasei, Lactobacillus
rhamnosus, Serratia liquefaciens, Citrobacter braakii, in two cases Escherichia coli
and Klebsiella oxytoca, but also types such as Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
baumanii or Enterococcus faecalis which belong to a different family. The lowest number
of coliform bacteria was in the Petri dishes in yoghurt from local breeding and
Leerdammer cheese in the autumn and also in yoghurt Sabi in the summer. On
the contrary, the highest number of coliform bacteria was in the cheese from local breeding
in the autumn. The lowest number of lactobacilli was detected in yoghurt of local breeding
in the autumn, as well as in yoghurt Sabi in the summer. The highest number of lactobacilli
was in Banovecky yoghurt in the spring. For the types from the Enterobacteriaceae family
we used fluorochinolon antibiotics such as ofloxacin, norphloxacine and ciprophloxacine,
antibiotics amicacine and gentamicine belonging to the category of aminoglycosides,
tetracycline from the category of tetracyclines and chloramphenicol classified among
phenicols. We also tested the resistance to ampiciline from the class of penicilines,
carbapenem antibiotic imipenem and acid nalixid from the category of quinolones. Apart
from these bacteria we also tested bacteria from other families for the resistance
to doripenem and vancomycine. With Lactobacillaceae family we worked with two types
of antibiotics namely vancomycine from the category glycosides and gentamicine. To test
the antibiotic resistance we used disc diffusion method and E-testing. We evaluated the
gained data according to the schemes from EUCAST. The highest, as much as 100 %,
resistance that we found out was to ampiciline, vancomycine, doripenem and on the other
hand the lowest zero resistance we detected to chloramphenicole and acid nalidix. It is
important to constantly observe antibiotic resistance of bacteria and keep it at such level
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so that the effects of antibiotics do not fade completely.
Key words: antibiotics, antibiotic resistance, dairy products, bacteria

115

Složení vědecké redakční rady

doc. Ing. František Bartes, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

ČÁST

Ing. Zdeněk Novotný, CSc.
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
Dr. Petr Rožňák, CSc., dr.h. c.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., doc. Ing. Simona Kunová, PhD.,
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., prof. Ing. Elena Horská, doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
IdentIfIkácIa mIkroorganIzmov vyIzolovaných z mlIečnych výrobkov
za pomocI hmotnostnej spektrometrIe maldI tof ms bIotyper
a Ich antIbIotIcká rezIstencIa
Vydalo nakladatelství KEY Publishing s.r.o.,
Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz,
jako svoji 404. publikaci
Tisk: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno
Vydáno v roce: 2018
Vydání: první
Náklad: 100 ks
Počet stran: 116
© Miroslava Kačániová, Simona Kunová,
Ľudmila Nagyová, Elena Horská, Peter Haščík 2018
Isbn 978-80-7418-298-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2018.9788074182983

