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ÚVOD 

Chronické rány jsou závažným zdravotním problémem, který postihuje miliony lidí 

na celém světě. Chronická rána může vzniknout z rány akutní, nejčastější příčinou jejího 

vzniku je však venózní nebo arteriální nedostatečnost, imobilizace pacienta nebo diabetes 

mellitus. Doba hojení chronických ran je zdlouhavá, protože proces hojení je narušen 

a poškození je obvykle rozšířeno i na podkožní tkáň. Nejčastějšími typy chronických ran jsou 

bércové vředy, dekubity a diabetické vředy. 

Na zpomalení procesu hojení se podílí i kolonizace rány mikroorganismy. Bakterie se 

do ran dostávají z vnějšího prostředí, okolní kůže a endogenních zdrojů pacienta. Hlavními 

původci infekce v chronických ranách jsou aerobní bakterie, které spotřebováním kyslíku 

a produkcí živin vytvářejí vhodné prostředí pro růst anaerobních bakterií. Bakterie mohou 

v ranách vytvářet biofilm, který jim poskytuje lepší ochranu před účinky antimikrobiálních 

látek. Na tvorbě biofilmu v chronických ranách se podílí především Staphylococcus aureus 

a Pseudomonas aeruginosa.  

V současné době je léčbě chronických ran věnována velká pozornost. Důležitým 

krokem je odstranění nekrotické tkáně z rány a volba vhodných krycích prostředků s obsahem 

antimikrobiálních látek. Bylo prokázáno, že rány se hojí výrazně rychleji ve vlhkém prostředí 

než v suchém. Proto jsou krycí prostředky vyráběny z materiálů, které udržují v ráně vlhké 

prostředí a zároveň mají dobré absorpční schopnosti. Moderní krycí prostředky mají různé 

materiálové složení i účinek, proto je vhodné je volit s ohledem na charakter rány a hladinu 

exsudátu. Správné zhodnocení stavu rány a výběr vhodného krycího materiálu urychlí hojení 

a redukuje počet převazů. K léčbě kritické mikrobiální kolonizace rány je možné zvolit 

vhodné antimikrobiální léčivo. Léčba antibiotiky by měla být založená na výsledcích 

antimikrobiální citlivosti izolovaných mikroorganismů. Vzhledem k rostoucí rezistenci 

bakterií je antibiotická léčba volena pouze v závažných případech. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Chronická rána 

Chronická rána je označována jako sekundárně se hojící rána, která i přes odpovídající 

terapii nemá sklony k hojení po dobu 6 – 9 týdnů (Stryja a kol., 2011). Narušení anatomické 

struktury a funkce pokožky u chronických ran je hlubší než u ran akutních. Poškození je 

rozšířeno i na podkožní tkáň, obvykle jsou zasaženy i šlachy, svaly, nervy a kosti (Velnar 

a kol., 2009). 

Všechny typy ran mohou mít potenciál stát se chronickými. Na vzniku chronických 

ran se podílí venózní nebo arteriální nedostatečnost, diabetes mellitus, imobilizace pacienta, 

malnutrice a defekty imunitního systému způsobené vrozenými vadami nebo nádorovým 

onemocněním (Werdin a kol., 2008). Přibývající věk, obezita, alkoholismus a kouření mají 

vliv na zpomalení procesu hojení chronických ran (Bjarnsholt a kol., 2008). 

Nejčastějšími typy chronických ran jsou bércové vředy, syndrom diabetické nohy 

a dekubity. Společným rysem těchto ran je prodloužená nebo nadměrná zánětlivá fáze, 

přetrvávající infekce, tvorba mikrobiálního biofilmu a neschopnost dermálních 

a epidermálních buněk reagovat na reparativní podněty (Demidova-Rice a kol., 2012). 

1.1.1 Bércové vředy  

Bércovými vředy je postiženo přibližně 0,6 – 3 % populace starší 60 let. Bylo 

prokázáno, že 70 % bércových vředů je způsobeno žilní nedostatečností, 10 % arteriálním 

onemocněním a 15 % tvoří vředy smíšené etiologie (Agale, 2013). 

Bércové vředy způsobené žilní insuficiencí jsou lokalizovány v oblasti mezi kotníkem 

a lýtkem. Vznikají nedostatečnou činností žilních chlopní v hlubokém žilním systému, která 

způsobuje makrocirkulaci a vede k žilní hypertenzi. Důsledkem hypertenze je vyšší 

propustnost kapilár, únik fibrinu a dalších plazmatických bílkovin do perivaskulárního 

prostoru (Agale, 2013). Akumulace fibrinu má negativní vliv na hojení rány. Snižuje regulaci 

syntézy kolagenu a vede k tvorbě perikapilární fibrinové manžety, která vytváří bariéru 

pro normální funkci cév (Demidova-Rice a kol., 2012). Tyto změny vedou k červené 

pigmentaci a vzniku vředu především v oblasti kotníků (Agale, 2013). 

Arteriální vředy vznikají důsledkem sníženého průtoku krve arterií a následnou perfuzí 

tkáně. Arteriální nedostatečnost může být způsobena aterosklerózou nebo embolií, které 
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vedou k zúžení lumen arterií a k ischemii kůže a podkožních tkání. Ulcerace vzniká velmi 

rychle s hlubokým poškozením tkáně. Kromě bérců mohou být vředy lokalizovány také 

na nártech, prstech a patách. Bércové vředy způsobené arteriální insuficiencí mohou být 

úspěšně léčeny až po obnovení funkce arterií pomocí revaskularizace. Selhání revaskularizace 

nevyhnutelně vede k amputaci končetiny (Demidova-Rice a kol., 2012; Agale, 2013). 

1.1.2 Syndrom diabetické nohy 

Syndrom diabetické nohy patří k nejzávažnějším komplikacím onemocnění diabetes 

mellitus. U 15 % diabetiků se vyskytuje na nohou ulcerace a je uváděno, že 15 – 20 % 

pacientů musí podstoupit amputaci končetiny (Agale, 2013). Abnormality vedoucí ke vzniku 

diabetických vředů zahrnují neuropatii často spojenou s poškozením cév, deficity 

ve svalovém metabolismu a řadu mikrovaskulárních patologií způsobených hyperglykémií. 

Neuropatie často způsobuje znecitlivění, deformaci chodidel a omezenou mobilitu kloubů, 

které vedou k problémům s chůzí. Dochází ke ztuhnutí kůže, podkožnímu krvácení a vzniku 

ulcerace (Bakker a kol., 2012). 

1.1.3 Dekubity 

Dekubity vznikají u pacientů se zhoršenou mobilitou a neuropatií. Vyskytují se 

přibližně u 70 % imobilizovaných pacientů (Agale, 2013). Vyvíjejí se v důsledku dlouhého 

a nepříznivého tlaku na kůži mezi tvrdým povrchem a kostí. Dlouhotrvající tlak způsobuje 

rozsáhlé mikrotromby kolem bodu maximální komprese, vede k ischemii, nekróze a formaci 

vředu (Campbell a Parish, 2010). Dekubity nejčastěji vznikají v oblasti kosti křížové, paty, 

kotníků a loktů. Na jejich vzniku se podílí i vlhkost, která může být způsobena inkontinencí 

pacienta, potem a nedostatečnou hygienou. Vlhkost způsobuje maceraci kůže a změnu pH 

pokožky, což podporuje vznik chronické ulcerace (Anders a kol., 2010). 
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1.2 Proces hojení ran 

Hojení ran zahrnuje komplex interakcí mezi epidermálními a dermálními buňkami, 

extracelulární matrix a plazmatickými proteiny. Proces je koordinován řadou cytokinů 

a růstových faktorů. Snížení hladiny tkáňových růstových faktorů, nerovnováha 

mezi proteolytickými enzymy a jejich inhibitory a přítomnost senescentních buněk narušuje 

hojení chronických ran (Harding a kol., 2002). 

Hojení akutních ran (obrázek 1) je pečlivě regulovaná, systémová kaskáda 

překrývajících se procesů, které vyžadují koordinované dokončení různých buněčných 

činností zahrnujících fagocytózu, chemotaxi, mitogenezi a syntézu složek extracelulární 

matrix. Tyto procesy zahrnují tři překrývající se fáze, a to fázi zánětlivou, proliferační 

a remodelační (Enoch a Leaper, 2008). 

Hojení chronických ran (obrázek 1) je zdlouhavé, nekoordinované a především 

zánětlivá a proliferační fáze jsou prodlouženy. Příčinami abnormálního hojení chronických 

ran jsou změny v aktivitě buněk a ve složení extracelulární matrix, selhání epitelizace 

a přítomnost volných radikálů a mikroorganismů (Enoch a Leaper, 2008; Pospíšilová, 2010). 

Obrázek 1 Hojení akutních a chronických ran - srovnání
1
 

                                      

1
 Upraveno podle: CLARK, R.; GHOSH K.; TONNENSEN M. Tissue engineering for cutaneous wounds. 

Journal of Investigative Dermatology. [online]. 2007. [cit. 2017-10-17]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/6392273_Clark_RA_Ghosh_K_Tonnesen_MGTissue_engineering_for

_cutaneous_wounds_J_Invest_Dermatol_1271018-1029 

https://www.researchgate.net/publication/6392273_Clark_RA_Ghosh_K_Tonnesen_MGTissue_engineering_for_cutaneous_wounds_J_Invest_Dermatol_1271018-1029
https://www.researchgate.net/publication/6392273_Clark_RA_Ghosh_K_Tonnesen_MGTissue_engineering_for_cutaneous_wounds_J_Invest_Dermatol_1271018-1029
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1.2.1 Zánětlivá fáze 

Ihned po poranění dochází k hemostáze a koagulaci, jejichž cílem je zastavit krvácení 

z rány. Koagulační kaskáda je aktivována vnější a vnitřní cestou, které vedou k agregaci 

trombocytů a tvorbě krevní sraženiny. Trombocyty uvolňují růstové faktory a cytokiny, které 

přitahují do místa poranění neutrofily a makrofágy. Leukocyty produkují reaktivní formy 

kyslíku a proteázy, které z rány odstraňují cizí tělesa a bakterie. Zánětlivá fáze je doprovázena 

apoptózou buněk, ke které dochází během několika dnů po poranění (Velnar a kol., 2009; 

Demidova-Rice a kol., 2012).  

1.2.2 Proliferační fáze 

Proliferační fáze je charakterizována migrací fibroblastů, ukládáním extracelulární 

matrix a tvorbou granulační tkáně. Fibroblasty jsou do rány přitahovány faktory uvolněnými 

z trombocytů. V ráně proliferují a produkují fibronektin, hyaluronan, kolagen 

a proteoglykany. Tyto komponenty pomáhají při konstrukci nové extracelulární matrix, která 

podporuje další zvětšení buněk a je nezbytná pro opravné procesy. Dochází k hojné tvorbě 

granulační tkáně, která je signálem, že se rána začíná hojit. V závěru proliferační fáze dochází 

k epitelizaci rány, kdy vzrůstá mitotická aktivita epidermálních buněk a dochází k jejich 

migraci přes granulační tkáň. Epitelizace je řízena růstovým faktorem keratinocytů, 

epidermálním a fibroblastickým růstovým faktorem a jejím výsledkem je vytvoření jizvy 

(Enoch a Leaper, 2008). 

1.2.3 Remodelační fáze  

V remodelační fázi fibroblasty v ráně proliferují a syntetizují extracelulární matrix 

tvořící granulační tkáň perforovanou nově vytvořenými cévami. Přechodná matrix, která se 

skládá z kolagenu III, fibrinu, fibronektinu a kyseliny hyaluronové, je nahrazena 

extracelulární matrix obsahující kolagen I. Interakcí mezi fibroblasty a extracelulární matrix 

dochází ke kontrakci rány. V konečné fázi vzniká z granulační tkáně jizva, která je složena 

převážně z neaktivních fibroblastů, kolagenu, fragmentů elastické tkáně a dalších složek 

extracelulární matrix (Enoch a Leaper, 2008; Demidova-Rice a kol., 2012). 

  



 

17 

 

1.3 Mikroorganismy v chronických ranách 

Mnoha studiemi bylo prokázáno, že přítomnost více než 10
5
 CFU kultivovatelných 

bakterií na gram tkáně v otevřených ranách, je považováno za klinickou infekci. Úspěšné 

uzdravení akutních ran závisí na udržování planktonické bakteriální zátěže pod hodnotou 

10
5
 CFU/g tkáně. Tato zásada však vždy nesouvisí s úspěšným hojením ran. V mnoha 

chronických ranách je přítomnost kultivovatelných bakterií nižší než 10
5
 CFU/g tkáně, 

a přesto se nehojí (Phillips a kol., 2008). 

Klíčovými faktory rozhodujícími, zda se chronická rána zhojí nebo ne, je 

polymikrobiální diverzita kultivovatelných mikroorganismů nebo přítomnost vysoce 

virulentních druhů bakterií, např. β-hemolytických streptokoků a vznik biofilmu (Phillips 

a kol., 2008). Klinické studie prokázaly přítomnost biofilmu u 78 % chronických ran (Malone 

a kol., 2017). 

1.3.1 Biofilm 

Biofilm je společenství mikroorganismů pevně přilnutých k povrchu a k sobě 

navzájem a usazených uvnitř extracelulární polymerní substance (EPS). Faktory, které se 

podílejí na tvorbě biofilmu v ráně, zahrnují počáteční formování povrchu rány, nevratnou 

adhezi mikroorganismů s receptory lůžka rány, koadhezi sekundárních a terciárních 

kolonizátorů a vývoj matrix EPS (Percival a kol., 2010).  

EPS tvoří lešení pro trojrozměrnou architekturu biofilmu a je zodpovědná 

za přilnavost k povrchům a soudržnost biofilmu. Podílí se na imobilizaci buněk biofilmu 

a udržuje je v těsné blízkosti, což umožňuje intenzivní interakci a komunikaci buněk 

(Flemming a Wingender, 2010). Skládá se z komplexu polysacharidů, proteinů, glykoproteinů 

a DNA. Její složení je ovlivňováno usídlenými mikroorganismy a vnějšími podmínkami 

(Donlan, 2001). EPS funguje jako zdroj živin a energie, udržuje komponenty lyzovaných 

buněk, přičemž jejich DNA představuje rezervoár genů pro horizontální přenos genetické 

informace (Flemming a Wingender, 2010; Percival a kol., 2010).  

V průběhu času biofilm a rána existují ve stavu homeostázy. Homeostáza, nebo-li 

vyvážená mikrobiální populace, je popsána jako vrchol komunity, kdy biofilm dosáhl stavu 

rovnováhy. Stav rovnováhy je dosažen synergickými, antagonistickými a vzájemnými 

interakcemi mezi mnoha mikroorganismy uvnitř biofilmu (Percival a kol., 2010). 
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Vznik a vlastnosti biofilmu 

Volně se pohybující planktonické bakterie zpočátku reverzibilně přilnou k pevnému 

povrchu a k sobě navzájem na povrchových rozhraních (vzduch – voda) slabými interakcemi 

prostřednictvím bakteriálních složek (fimbrie) a adhezí molekul (Phillips a kol., 2008). 

Pokud jsou bakterie vystaveny fyzikálnímu nebo chemickému stresu, začnou vytvářet 

biofilm (obrázek 2) a vylučovat různé komponenty extracelulární matrix. Složky 

extracelulární matrix podporují vznik strukturovaných mikrokolonií. K vzájemné komunikaci 

používají bakterie molekuly quorum sensing, které jim pomáhají přizpůsobit se změnám 

životního prostředí a vytvářet biofilm (Phillips a kol., 2008). Specifické niché biofilmu, 

lokální omezení živin a kyslíku poskytují růstové výhody anaerobním bakteriím. Činnost 

fakultativně anaerobních bakterií vytváří vhodné prostředí pro růst striktně anaerobních 

bakterií (Percival a kol., 2010).  

Podněty z vnějšího prostředí mohou často stimulovat bakterie, oddělit je od matrix 

a jako volně plovoucí planktonické buňky nebo malé fragmenty biofilmu, mohou být 

rozšířeny do nových povrchů nebo začleněny do již existujících biofilmů na jiném místě 

(Wolcott a kol., 2008).  

Obrázek 2 Vznik biofilmu
2
 

                                      

2
 Převzato z: MicrobeWiki. Biofilms and human implants. [online]. 2013. [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Biofilms_and_Human_Implants 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Biofilms_and_Human_Implants
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Bakterie tvořící biofilm mají zvýšenou odolnost vůči fagocytům, protilátkám, 

antibiotikům a desinfekčním prostředkům. Na jejich odolnosti se podílí omezená difúze 

mikrobicidních molekul přes hustou, záporně nabitou matrix, indukovaná exprese genů 

potřebných k vytvoření efluxu v bakteriálních buněčných membránách, metabolicky klidná 

subpopulace bakterií a vytvoření specifického mikroprostředí. Genotypová a fenotypová 

rozmanitost v rámci komunity zvyšuje pravděpodobnost, že alespoň část buněk přežije, pokud 

je vystavena fyzikálnímu, chemickému nebo biologickému stresu (Phillips a kol., 2008; 

Wolcott a kol., 2008). 

Ve většině chronických ran bylo prokázáno, že se na tvorbě biofilmu podílí především 

methicilin rezistentní Staphylococcus (S.) aureus a Pseudomonas sp. Pomalejší růst bakterií 

v biofilmu může vést k poklesu absorpce léčiva a dalším fyziologickým změnám, které 

narušují účinnost léků a tím i hojení ran (Siddiqui a Bernstein, 2010). 

1.3.2 Aerobní a fakultativně anaerobní bakterie 

Mikroorganismy se do ran dostávají z okolní kůže, vnějšího prostředí a endogenních 

zdrojů pacienta. Nejprve dochází ke kolonizaci rány bakteriemi, která při nedostatečné 

imunitní odpovědi přechází v kritickou kolonizaci, kdy je zvýšená bakteriální zátěž a rána 

v této fázi může vstoupit do chronického zánětlivého stavu. Známkami kritické kolonizace 

jsou atrofie nebo zhoršení granulace tkáně, změna barvy granulační tkáně na tmavě červenou 

nebo šedou a zvýšené odvodnění. Přechod v infekci nastává při proliferaci bakterií, která 

překonává hostitelskou imunitní odpověď (Siddiqui a Bernstein, 2010). 

Bakterie mají důležitý význam v řízení všech procesů hojení ran. Prodlužují jejich 

hojení, omezují proliferaci a migraci fibroblastů, keratinocytů, lymfocytů, makrofágů 

a endotelových buněk. Nepřímo působí také produkcí krátkých mastných kyselin, které 

ovlivňují proliferaci, migraci a remodelaci a jsou zdrojem energie pro další bakterie.  Aerobní 

bakterie, které se vyskytují v ráně, připravují vhodné podmínky pro růst a množení 

anaerobních bakterií. Spotřebováním kyslíku sníží redox potenciál v ráně a vytvoří tak 

vhodné prostředí pro anaeroby. Dále produkují nezbytné živiny pro anaerobní bakterie, 

sukcinát a vitamín K (Grofová, 2006). 

Mezi aerobní a fakultativně anaerobní bakterie nejčastěji izolované z chronických ran 

patří koaguláza negativní stafylokoky, S. aureus, Streptococcus sp. a Corynebacterium sp. 

Bakterie rodu Pseudomonas sp. pocházejí z exogenních zdrojů. Ze zástupců čeledi 
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Enterobacteriaceae jsou z ran izolovány především Escherichia (E.) coli, Proteus sp. 

a Klebsiella sp. (Landis, 2008). 

Rod Staphylococcus 

Stafylokoky jsou grampozitivní, nesporulující, nepohyblivé, neopouzdřené, 

fakultativně anaerobní koky, obvykle uspořádané ve shlucích. Podle produkce koagulázy je 

rod stafylokoků dělen na dvě velké skupiny: koaguláza pozitivní a koaguláza negativní 

stafylokoky. Od streptokoků je lze odlišit pomocí katalázového testu. Streptokoky jsou 

kataláza negativní, stafylokoky jsou kataláza pozitivní (Foster, 1996). Většinu infekcí 

způsobují S. aureus a Staphylococcus (S.) epidermidis. Koaguláza pozitivní S. aureus 

způsobuje kožní léze, lokalizované abscesy a hluboké infekce, jako je osteomyelitida 

a endokarditida. S. aureus je hlavní příčinou nozokomiálních infekcí (Türkyilmaz a Kaya, 

2006). 

S. aureus patří mezi nejčastější patogeny izolované z chronických ran. Produkuje řadu 

faktorů virulence a povrchových proteinů, které podporují jeho přilnutí k poškozené tkáni, 

snížení funkce neutrofilů a imunitní odpovědi hostitele. Gjødsbol a kol. (2006) zjistili, že 

S. aureus byl izolován z 93,5 % bércových vředů. Koaguláza negativní stafylokoky jsou 

považovány za méně virulentní než S. aureus a byly izolovány ze 45,7 % bércových vředů 

(Fazli a kol., 2009). 

Rod Streptococcus 

Streptokoky jsou grampozitivní, nesporulující, nepohyblivé, fakultativně anaerobní 

koky uspořádané ve dvojicích nebo řetízcích. Podle změn na krevním agaru jsou streptokoky 

děleny na α-hemolytické a β-hemolytické. Podle antigenu v buněčné stěně, specifické 

polysacharidové substance, jsou β-hemolytické streptokoky děleny dále do skupin A, B, C, D, 

F, G a H. Streptokoky jsou součástí přirozené mikroflóry kůže, dýchacího, trávicího 

a pohlavního ústrojí. Způsobují řadu onemocnění, např. tonzilitidu, faryngitidu, impetigo, 

mastitidu a neonatální sepsi (Nobbs a kol., 2009). 

V chronických ranách se vyskytují především β-hemolytické streptokoky 

(Streptococcus agalactiae a Streptococcus dysgalactiae), které jsou spojeny s destrukcí tkáně, 

ale jejich vliv na hojení chronických ran zůstává dále neobjasněn. β-hemolytické streptokoky 

tvoří 18,8 % izolovaných bakterií z bércových vředů smíšené etiologie (Davies a kol., 2007). 
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Rod Corynebacterium 

Druhy rodu Corynebacterium jsou aerobní nebo fakultativně anaerobní, grampozitivní, 

nepohyblivé tyčinky kyjovitého tvaru. Obvykle jsou uspořádány jednotlivě nebo ve dvojicích 

tvořících písmeno V. Patří mezi náročné mikroorganismy, rostou pomalu i na obohaceném 

médiu (Ryan, 2004). Korynebakterie jsou v přírodě velmi rozšířeny, některé druhy jsou 

běžnou součástí mikroflóry sliznic a kůže. Nejvýznamnějším patogenem tohoto rodu je 

Corynebacterium (C.) diphteriae, původce záškrtu. Některé druhy jako C. amycolatum, 

C. jeikeium, C. striatum, C. urealyticum a C. xerosis jsou významnými patogeny 

způsobujícími infekce u imunokompromitovaných jedinců (Vila a kol., 2012). 

Rod Corynebacterium je nejčastěji izolován od pacientů se syndromem diabetické 

nohy s osteomyelitidou. Dowd a kol. (2008) identifikovali rod Corynebacterium ve 30 ze 40 

vzorků stěrů z diabetických vředů (Wolcott a kol., 2009).  

Rod Pseudomonas 

Druhy rodu Pseudomonas jsou gramnegativní, pohyblivé, aerobní tyčinky. Vyskytují 

se v odpadních vodách, u pacientů s defekty imunitního systému kolonizují sliznice 

respiračního traktu a močových cest. S infekcemi je spojená vysoká mortalita, která je 

důsledkem oslabené hostitelské obrany, bakteriální rezistence na antibiotika a tvorba 

extracelulárních bakteriálních enzymů a toxinů. Pseudomonas (Ps.) aeruginosa 

a Ps. maltophilia tvoří až 80 % oportunních infekcí pseudomonádami (Iglewski, 1996). 

Ps. aeruginosa společně se S. aureus jsou hlavními producenty biofilmu 

v chronických ranách (Fazli a kol., 2011). Bylo prokázáno, že Ps. aeruginosa tvoří 52,2 % 

všech izolovaných bakterií z bércových vředů (Siddiqui a Bernstein, 2010). Na základě 

mikroskopického pozorování biofilmu v chronických ranách bylo zjištěno, že biofilmy 

tvořené především Ps. aeruginosa, byly obklopeny neutrofily, které však nepronikaly dovnitř 

biofilmu. Aktivované neutrofily v místě infekce produkují velké množství enzymů, 

kyslíkových radikálů, zánětlivých mediátorů a proteáz. Pokud nedochází k efektivní 

fagocytóze bakterií v ráně, aktivované neutrofily mohou způsobovat lokální poškození tkáně 

(Fazli a kol., 2011). 
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Čeleď Enterobacteriaceae 

Čeleď Enterobacteriaceae zahrnuje fakultativně anaerobní, kultivačně nenáročné 

gramnegativní tyčinky. Enterobakterie jsou rozšířeny ubikvitárně, lze je izolovat z půdy, 

vody, rostlin. Mnoho z nich je přirozenou součástí střevní mikroflóry zvířat i lidí. Většina 

enterobakterií je i oportunními patogeny (Paradis a kol., 2005). 

V chronických ranách se z čeledi Enterobacteriaceae nejčastěji vyskytují 

Enterobacter sp., Serratia sp., Escherichia coli, Klebsiella sp. a Proteus sp. (Dowd a kol., 

2008).  

1.3.3 Anaerobní bakterie 

Anaerobní bakterie dobře rostou a množí se v prostředí bez přítomnosti kyslíku, který 

je pro ně toxický. V chronických ranách je často velmi nízká koncentrace kyslíku. 

Po spotřebování zbytkového kyslíku fakultativně anaerobními bakteriemi, začínají v ranách 

proliferovat striktně anaerobní bakterie. Nedostatek kyslíku brání oxidačnímu vzplanutí 

polymorfonukleárních leukocytů, které produkují antimikrobiální metabolity. V důsledku 

toho nedochází k úspěšnému hojení chronických ran (Landis, 2008). Anaerobní bakterie 

nejsou nejčastější příčinou infekce v ráně, ale podílí se na zpomalení procesu hojení (Lipový 

a Hanslianová, 2012). Produkují adhezní faktory, enzymy poškozující tkáň, faktory působící 

proti fagocytům a mohou vytvářet biofilm (Percival a kol., 2010). 

Identifikovat anaeroby v chronických ranách je oproti aerobním a fakultativně 

anaerobním bakteriím často velmi náročné. Jejich izolace, kultivace a identifikace je 

pracnější, časově náročnější a nákladnější. Vzhledem k tomu, že anaerobní bakterie umírají 

rychle na vzduchu, přeprava vzorků do laboratoře je rozhodující pro udržení jejich 

životaschopnosti a úspěšnou kultivaci (Bowler a kol., 2001). 

V chronických ranách se nejčastěji vyskytují anaerobní bakterie rodů 

Peptostreptococcus, Bacteroides, Prevotella, Peptoniphilus a Porphyromonas. Anaerobní 

bakterie jsou nejčastěji izolovány od pacientů s dekubity, hlavně v trochanterické a sakrální 

oblasti (Percival a kol., 2010). Lipový a Hanslianová (2012) ve své studii uvádí, že 

z chronických ran byl z anaerobních bakterií nejčastěji izolován Bacteroides (B.) fragilis 

(58,08 %), Peptococcus sp. (10,10 %), Peptostreptococcus sp. (9, 6 %) a Prevotella 

melaninogenica (9,6 %). 
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Rod Bacteroides 

Druhy rodu Bacteroides jsou gramnegativní, nesporulující bakterie. Morfologie 

bakteriálních buněk je pleomorfní, zahrnuje kokovité útvary, tyčinky i vlákna. Taxonomie 

rodu Bacteroides prošla revizemi a tento rod je nyní omezen na druhy v rámci skupiny 

B. fragilis, která v současnosti zahrnuje přes dvacet druhů. Další zástupci byli zařazeni 

do nově vytvořených rodů Prevotella a Porphyromonas. Druhy rodu Bacteroides jsou 

součástí přirozené střevní mikroflóry lidí. Pokud se dostanou na jiné místo v těle, např. 

prasknutím gastrointestinálního traktu nebo operací, mohou vyvolat patologické procesy, 

tvorbu abscesu nebo bakteriémii (Wexler, 2007). 

Rod Prevotella 

Bakterie rodu Prevotella jsou gramnegativní, nepohyblivé tyčinky rostoucí v černě 

pigmentovaných koloniích (Council, 2013). Druhy rodu Prevotella jsou součástí přirozené 

mikroflóry dutiny ústní, gastrointestinálního a urogenitálního traktu. Často se vyskytují 

u polymikrobiálních infekcí. Mohou způsobovat bakteriémii a infekce v oblasti hlavy, krku, 

gastrointestinálního a respiračního traktu. Nejčastěji izolovaným druhem z klinických vzorků 

je Prevotella (P.) melaninogenica (Field a kol., 2010). Kmen P. melaninogenica je často 

kultivován z mozkových abscesů, pleuropulmonálních infekcí, pyogenních infekcí, infekcí 

ran, dekubitů a diabetických vředů (Council, 2013). 

Rod Porphyromonas 

Druhy rodu Porphyromonas jsou gramnegativní, nesporulující, nepohyblivé bakterie. 

Jejich morfologie je závislá na stadiu růstu, tvoří kokovité útvary nebo tyčinky. Členové rodu 

produkují pigment porfyrin. Nejvíce charakterizovaným druhem je Porphyromonas 

gingivalis, který je považován za významného patogena spojeného se zánětlivým 

onemocněním dásní (Gibson a Genco, 2006). 

Grampozitivní anaerobní koky 

Grampozitivní anaerobní koky (GPAC) tvoří přibližně 25 – 30 % všech anaerobních 

bakterií izolovaných z klinických vzorků. Často jsou izolovány z polymikrobiálních infekcí 

spolu se známými patogeny a jejich význam je obvykle přehlížen. Mezi GPAC jsou řazeny 

rody Peptococcus, Peptostreptococcus, Peptoniphilus, Finegoldia, Anaerococcus 



 

24 

 

a Parvimonas. Tato heterogenní skupina bakterií kolonizuje kůži, sliznici dutiny ústní 

a horních cest dýchacích, gastrointestinálního traktu a urogenitálního traktu žen. Klinicky se 

vyskytují u hluboko usazených anaerobních infekcí měkkých tkání, infekcí kostí a kloubů. 

GPAC jsou často izolovány z akutních i chronických ran (Murphy a Frick, 2013). 
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1.4  Léčba chronických ran 

V současnosti je léčba chronických ran stále důležitější kvůli vzrůstajícímu počtu 

pacientů s chronickými ranami a morbiditě, která je s nimi spojena. Na základě poznatků 

patofyziologie hojení se v posledních letech změnil přístup k léčbě chronických ran. Cílem 

léčby je vytvoření optimálního prostředí v chronické ráně, eliminace všech nežádoucích 

faktorů bránících hojení a obnovení schopnosti vytvářet vaskularizovanou granulační tkáň 

pro následnou epitelizaci. Důležitým krokem je odstranění nekrotické tkáně, která brání 

hojení a vytváří vhodné prostředí pro růst mikroorganismů. K eliminaci nežádoucích bakterií 

jsou používány moderní krycí prostředky z různých materiálů, které obsahují látky bránící 

růstu a množení mikroorganismů (Pospíšilová, 2010; Han a Ceilley, 2017). Pokud je stupeň 

mikrobiální kolonizace v ráně kritický, lze zvolit léčbu prostřednictvím antimikrobiálních 

léčiv (Frykberg a Banks, 2015). Antibiotická léčba chronických ran by měla být založená 

na výsledcích kultivačního vyšetření biologického materiálu z rány a stanovení citlivosti 

izolovaných mikroorganismů na antibiotika. Neprokázaný účinek antibakteriálního léčiva 

může pacienta vystavit zbytečnému riziku vzniku nepříznivých vedlejších účinků a rezistence 

bakterií na antibiotika (Landis, 2008; Siddiqui a Bernstein, 2010). 

1.4.1 Débridement 

Débridement je definován jako odstranění cizích látek nebo devitalizované, infikované 

tkáně z rány. Je nezbytným krokem pro optimalizaci hojení ran. Pokud není z rány odstraněna 

nekrotická tkáň, nelze provést úplné vyšetření. Existují různé typy débridementu, např. 

autolytický, enzymatický, chemický, chirurgický, mechanický a biologický. Volba techniky 

débridementu závisí na různých faktorech, zejména na posouzení stavu rány, postoji pacienta 

k provedení débridementu a dostupnosti prostředků (Ousey a McIntosh, 2010).  

Autolytický débridement je nejjednodušší a nejpřirozenější metodou. Jeho principem 

je vytvoření vlhkého prostředí v ráně, kdy účinkem vlastních enzymů dochází k rozvolnění 

nekrotické tkáně a fibrinových povlaků. K provedení tohoto typu débridementu jsou 

používány prostředky, které mají schopnost vytvořit a udržet vlhké prostředí v ráně, např. 

hydrokoloidy, hydropolymery nebo amorfní gely (Falabella, 2006; Pospíšilová, 2010). 

Enzymatický débridement využívá prostředky s obsahem proteolytických a dalších 

exogenních enzymů. Enzymy rozkládají nekrotickou tkáň a mohou být účinné v kombinaci 

s vlhkým hojením rány. Je používán jako primární technika débridementu v případech, kdy 
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chirurgický zákrok nebo konzervativní ošetření rány není možné např. kvůli poruchám 

srážlivosti krve (Ousey a McIntosh, 2010). 

Chemický débridement se provádí pomocí látek, které mají schopnost rozkládat 

nekrotickou tkáň. Obvykle je používáno stříbro, med nebo produkty na bázi jodu. Jejich 

použití by mělo být omezeno na rány s prokázanou bakteriální infekcí. Tato metoda je 

poměrně bolestivá a u rozsáhlých defektů je spojena s nebezpečím resorpce působící látky 

a toxickým poškozením organismu (Gwynne a Newton, 2006; Ousey a McIntosh, 2010) 

Chirurgický débridement je prováděn pomocí chirurgických nástrojů, kterými je 

z rány odstraněna nekrotická tkáň. Je nejrychlejší a nejúčinnější metodou débridementu, ale je 

spojen s velkou bolestí a vyžaduje anestezii. U pacientů s neuropatickými ranami nebo 

intenzivním zánětem může způsobit krvácení. K zástavě krvácení se používá dusičnan 

stříbrný nebo lokální aplikace hemostatických látek, např. trombinu a oxidované celulózy 

(Steed, 2004). 

Mechanický (wet-to-dry) débridement využívá k odstranění nekrotické tkáně 

fyzickou sílu. Principem je umístění obvazu na ránu, který je zvlhčený fyziologickým 

roztokem, Ringerovým roztokem nebo solucí s antiseptiky. Po zaschnutí se obvaz sejme 

a dojde tak k odstranění nekrotické tkáně. Metoda je velmi bolestivá, při výměně obvazů 

může dojít k poškození zdravé tkáně, vede k vysoušení rány a pro pacienta je traumatizující 

(Ousey a McIntosh, 2010; Pospíšilová, 2010).  

Biologický débridement je u nás méně obvyklým způsobem léčby ran. Provádí se 

pomocí speciálně kultivovaných larev bzučivky zelené (Lucilia sericata), které svými 

trávicími enzymy odstraňují nekrotickou tkáň a hnisavé povlaky (Steed, 2004; Pospíšilová, 

2010). Larvy jsou ukryté v síťovém obvaze obsahujícím hydrofilní polyuretanovou pěnu, 

která vytváří příznivé prostředí a podporuje jejich činnost. Larvy v obvaze se aplikují přímo 

na nekrotickou tkáň a v ráně mohou zůstat 3 – 5 dní (Ousey a McIntosh, 2010). 
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1.4.2 Moderní krycí prostředky 

Moderní krycí prostředky mají odlišnou konzistenci a jsou složeny z různých 

materiálů. Jejich výběr je závislý na charakteru rány a musí vést k vytvoření fyziologického 

prostředí, ve kterém se rána hojí rychleji. Ideální krycí prostředky musí mít určité vlastnosti 

a splňovat řadu požadavků. Musí poskytnout a udržovat vlhké prostředí v ráně, podporovat 

angiogenezi a syntézu pojivové tkáně, zvyšovat migraci epidermálních buněk, dovolit 

výměnu plynů mezi ránou a prostředím, zajistit tepelnou izolaci, poskytnout ochranu 

před bakteriální infekcí z vnějšího prostředí. Musí být sterilní, netoxické a nezpůsobovat 

alergie, nesmí adherovat k ráně a musí se přizpůsobit povrchu rány (Vowden a Vowden, 

2014; Dhivya a kol., 2015). 

Pro ochranu rány před nečistotami jsou používány gázové obvazy a bandáže vyrobené 

synteticky z polyamidových materiálů nebo z přírodní bavlny a celulózy. Tyto tradiční 

obvazy jsou určeny pro čisté, suché rány s mírnými hladinami exsudátu nebo jako sekundární 

obvazy. Používají se k absorpci exsudátu a tekutin z rány. Kvůli jejich savosti odvodňují ránu, 

přiléhají k ní a jejich odstraňování může být bolestivé. Vyžadují častou výměnu, aby nedošlo 

k maceraci zdravé tkáně.  Tradiční krycí prostředky neposkytují vlhké prostředí v ráně, proto 

byly nahrazeny moderními obvazy s pokročilejšími formulacemi (Dhivya a kol., 2015). 

Moderní krycí prostředky podporují léčbu a udržují v ráně vlhké prostředí. Vytvoření 

optimálního vlhkého prostředí v ráně je klíčovým prvkem lokální léčby chronických ran, 

protože vysušení rány způsobuje apoptózu buněk a zabraňuje hojení. Důležitým krokem je 

odstranění přebytečného exsudátu, aby se zabránilo maceraci okrajů rány. Pro efektivní 

lokální léčbu je rozhodující výběr vhodného krytí s ohledem na lokalizaci, charakter, hloubku, 

hladinu exsudátu a přítomnost infekce v ráně. Na trhu je k dispozici řada produktů. Obvykle 

jsou vyrobeny ze syntetických polymerů a jsou dostupné ve formě filmů, pěn, hydrogelů 

a hydrokoloidů (Skórkowska-Telichowska a kol., 2013; Dhivya a kol., 2015). 
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Tabulka 1 Základní typy moderních krycích prostředků
3
 

Typ krytí Indikace Příklady 

Polopropustná filmová 

krytí 

Povrchové popáleniny, 

odřeniny, mělké chronické 

rány 

Biooclusive
®
, Cutifilm

TM
, 

Mefilm
®
, Tegaderm

TM
 

Polopropustná pěnová 

krytí 

Středně až silně exsudující 

rány, bércové vředy, 

infikované rány, dekubity 

Allevyn
®
, Curafoam

TM
, 

Hydrosorb
®
, Lyofoam

®
, 

Mepilex
®

 

Hydrogely 

Rány s malým exsudátem, 

dehydratované rány 

(popáleniny, dekubity) 

Nu-gel
®
, Curafil

TM
, 

Hypergel
®

 

Hydrokoloidy 

Rány s nízkou až střední 

hladinou exsudátu (bércové 

vředy, dekubity, popáleniny) 

Comfeel
®

, Duoderm
®
, 

Hydrocol
®

, Tegasorb
TM

 

Algináty 

Silně exsudující rány, 

bércové vředy, dekubity, 

břišní rány 

Algisite M
TM

, Kalginate
®

, 

Kaltostat
®

, Melgisorb
®
, 

Sorbsan
®

 

Polopropustná filmová krytí 

Filmová krytí jsou flexibilní fólie vyrobené z průhledného polyuretanu pokryté 

hypoalergenními akrylovými deriváty, které plní funkci lepidla. Jsou propustné pro vodní 

páru a plyny. Díky jejich průhlednosti lze ránu snadno sledovat. Filmová krytí jsou však příliš 

tenká, a proto jsou vhodná pouze pro mělké rány. Nedrží na vlhkých ranách, protože vlhkost 

deaktivuje akrylátové lepidlo. Před aplikací by měl být posouzen stav rány a vhodnost jejich 

použití (Boateng a kol., 2008; Vowden a Vowden, 2014). Přehled základních typů moderních 

krycích prostředků, jejich indikace a příklady dostupných přípravků jsou uvedeny v tabulce 1. 

                                      

3
 Upraveno podle: WELLER, C., SUSSMAN, G. Wound dressings update. Journal of pharmacy practice and 

research [online]. 2006, 36 (4), 318-324 s. [cit. 2017-11-07]. Dostupné z: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2055-2335.2006.tb00640.x/full 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2055-2335.2006.tb00640.x/full
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Polopropustná pěnová krytí 

Pěnová krytí jsou vyrobena z polyuretanu, který může být v některých případech 

na jedné straně tepelně ošetřen pro vytvoření polopropustné membrány. To umožňuje 

propustnost exsudátu do izolační pěny. Pěnová krytí mají několik výhod. Udržují v ráně vlhké 

prostředí, absorbují přebytek exsudátu a dobře se přizpůsobují povrchu rány. V závislosti 

na hladině exsudátu mohou být v ráně ponechány až 7 dní. Pro odstranění zápachu z rány jsou 

k dispozici pěny impregnované dřevěným uhlím (Weller a Sussman, 2006).  

Hydrogely 

Hydrogely jsou nerozpustné hydrofilní materiály vyrobené ze syntetických polymerů, 

polymetakrylátu a polyvinylpyrrolidinu. Obsahují až 96 % vody. Dobře absorbují přebytečný 

exsudát a podporují autolytický débridement. Hydrogely jsou ideální pro velmi suché, 

nekrotické rány, dekubity a popáleniny. Jejich měkká elastická povaha umožňuje snadné 

nanášení i odstranění bez poškození rány. Nejsou dráždivé a jsou propustné pro metabolity. 

Nevýhodou hydrogelových krytí je akumulace exsudátu, která vede k maceraci pokožky 

a proliferaci bakterií, které jsou příčinou zápachu (Powers a kol., 2013; Dhivya a kol., 2015). 

Hydrokoloidy 

Hydrokoloidy jsou složené ze dvou vrstev, vnitřní koloidní a vnější voděodolné. Jsou 

vyrobeny kombinací činidel tvořících gel (karboxymethylcelulóza, želatina, pektin) s jinými 

materiály, jako jsou elastomery a adhezivní látky. Díky jejich koloidní povaze zachycují 

exsudát na spodní straně a přeměňují jej na gel, což podporuje autolytický débridement. Jsou 

propustné pro vodní páru a zamezují vniknutí bakterií do rány. Jejich nevýhodou je riziko 

nadměrné granulace a potenciál pro maceraci kůže okolo rány a kontaktní dermatitidu. 

Obvykle jsou používány na rány s malou tvorbou exsudátu (Klein a kol., 2013; Powers a kol., 

2013; Dhivya a kol., 2015). Variantou hydrokoloidních krytí jsou hydrovlákna s vysoce 

absorpčními schopnostmi. Obsahují sodnou sůl karboxymethylcelulózy a jejich struktura 

napomáhá svislému vzlínání, které snižuje riziko macerace pokožky (Vowden a Vowden, 

2014). 
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Algináty 

Algináty jsou vyráběny z vápenaté a sodné soli kyseliny alginové, která se přirozeně 

vyskytuje v hnědých mořských řasách. Jedná se o polymer, který obsahuje jednotky kyseliny 

mannuronové a guluronové. Algináty bohaté na kyselinu mannuronovou vytvářejí měkké, 

pružné gely zajišťující hydrataci, zatímco algináty bohaté na kyselinu guluronovou tvoří 

pevnější gely absorbující exsudát. Využívání alginátů jako obvazů pochází především z jejich 

schopnosti vytvářet gel při kontaktu s exsudátem z rány. Vysoká absorpční schopnost 

omezuje sekreci z rány a minimalizuje bakteriální kontaminaci (Boateng a kol., 2008). 

Při kontaktu s exsudátem se algináty částečně rozpouštějí za vzniku hydrofilního gelu, který 

je výsledkem výměny sodných iontů přítomných v exsudátu za ionty vápníku přítomné 

v obvazu. Algináty jsou vhodné pro rány s nadměrnou tvorbou exsudátu a neměly by být 

používány na rány s malým nebo žádným exsudátem, protože by mohly ránu dehydratovat 

a zpomalit proces hojení (Jones a kol., 2006).  

Bioaktivní krytí 

Bioaktivní krytí jsou vyrobena z biomateriálů jako je kolagen, kyselina hyaluronová 

nebo chitosan.  Jsou biokompatibilní, dobře rozložitelná, netoxická a hrají důležitou roli 

v procesu hojení ran (Dhivya a kol., 2015). 

Kolagen je strukturálním a funkčním proteinem extracelulární matrix. Krycí 

prostředky s kolagenem zlepšují hojení chronických ran. Ovlivňují agregaci trombocytů, 

buněčnou migraci, angiogenezi a syntézu proteinů. Indukují produkci růstových faktorů, 

cytokinů a přispívají ke kontrakci rány. Podílejí se na udržování chemického 

a termostatického prostředí rány. Příkladem kolagenových krytí jsou Permacol
®
, Integra

®
, 

Catrix
® 

(Rangaraj a kol., 2011). 

Kyselina hyaluronová je polysacharid složený z kyseliny glukuronové 

a N-acetylglukosaminu. Tato vysokomolekulární látka se přirozeně vyskytuje v kůži, 

především v extracelulární matrix a v synoviální tekutině. Kyselina hyaluronová má 

významnou úlohu při regeneraci tkání, aktivuje buňky a zvyšuje jejich migraci a proliferaci. 

Krycí materiály s kyselinou hyaluronovou usnadňují reepitelizaci, vedou k formaci měkké 

tkáně s dobrou elasticitou a zvýšenou mikrovaskulární hustotou (Neuman, 2015). Mezi 

přípravky s kyselinou hyaluronovou patří Hyiodine
®
, Bionect

®
, Ialugen

®
 Plus (Pospíšilová, 

2010). 
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Biomateriály z chitinu a chitosanu jsou dostupné ve formě hydrogelů, vláken, 

membrán nebo scaffoldů. Chitin je složkou kostry bezobratlých živočichů a buněčné stěny 

hub. Jedná se o lineární polymer složený z N-acetyl-D-glukosaminových zbytků. Chitosan je 

derivát chitinu. Materiály na bázi chitinu urychlují regeneraci tkání, usnadňují kontrakci rány 

a regulují sekreci zánětlivých mediátorů. Přípravky s chitinem jsou např. Hemagel
®
, 

Promogran
®
, Traumacel Biodress (Jayakumar a kol., 2011). 

Antimikrobiální krytí 

Cílem použití antimikrobiálních krytí při léčbě chronických ran musí být poskytnutí 

optimálních podmínek pro podporu rychlého hojení. Volba musí být ovlivněna specifitou, 

účinností přípravků a cytotoxicitou pro lidské buňky. V současné době jsou používány 

přípravky obsahující jód (kadexomer jód, povidon jód), stříbro (sulfadiazin stříbrný a obvazy 

impregnované stříbrnými ionty), polyhexamethylen biguanid (PHMB) a med. Jejich použití 

by mělo být omezeno na krátkou dobu (maximálně 2 týdny) a pokud nedojde k žádnému 

zlepšení, měla by být rána přehodnocena a zvažována alternativní léčba (Vowden a Vowden, 

2014). 

Přípravky s jódem mají široké spektrum účinku proti bakteriím, bakteriálním sporám, 

houbám, prvokům a virům. Jód denaturuje bílkoviny, inaktivuje enzymy, fosfolipidy 

a membránové struktury bakteriálních buněk. Příkladem antimikrobiálního krytí s jódem je 

Iodosorb
◊
, Inadine

*
 a Iodoflex

◊ 
(Ousey a McIntosh, 2009). 

Stříbro je účinné proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím. Zvýšením osmózy 

způsobuje narušení replikace DNA v bakteriích. Již nízké koncentrace stříbra narušují 

protonovou pumpu na bakteriální membráně, dochází k úniku protonů a buněčné smrti. 

Acticoat
◊
7, Biatain

® 
Ag a Aquacel

®
 Ag jsou příkladem krytí obsahujících stříbro (Ousey 

a McIntosh, 2009; Powers a kol., 2013). 

PHMB je syntetickým analogem přirozeně se vyskytujících antibakteriálních peptidů. 

Je jim strukturálně podobný a tím je mu umožněno vložit se do bakteriální buněčné 

membrány a působit baktericidně. Přípravky obsahující PHMB jsou např. Suprasorb
®
 X + 

PHMB, Kendall
TM

 AMD a Kerlix
®
 AMD (Ousey a McIntosh, 2009). 

Použití medu při léčbě chronických ran bylo známo již 2000 let př. n. l. Med má 

mnoho pozitivních vlastností. Dostatečnou osmolaritou inhibuje růst a množení 

mikroorganismů, usnadňuje odstranění nekrotické tkáně a stimuluje proliferaci buněk 
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potřebných k usnadnění hojení. Mezi krytí obsahující med patří Medical Medihoney
®

, 

L-Mesitran
®
 a Activon Tube (Ousey a McIntosh, 2009).  

1.4.3 Antibiotika 

K léčbě chronických ran mohou být antibiotika podávána systémově nebo lokálně. 

Antibiotická terapie by měla být považována za jednu ze složek mnohostranně cílené 

strategie, která řeší regeneraci tkáně i mikrobiální patogenitu. Jejich terapeutická účinnost 

při léčbě chronických ran závisí na antimikrobiální tkáňové koncentraci v místě infekce, 

přítomnosti ischemie nebo nekrózy tkáně, mikroflóře chronické rány a rezistenci vůči 

antibiotiku (Leaper a kol., 2015). 

Lokální antibiotika jsou aplikována přímo na spodinu rány ve formě mastí nebo 

roztoků (Stryja, 2013). Jejich použitím lze dosáhnout vysoké a účinné koncentrace v místě 

aplikace. Lokální léčba podporuje systémovou antibiotickou terapii při hluboko 

lokalizovaných infekcích (Bowler a kol., 2001). Lokální antimikrobiální léčiva mají 

schopnost zajistit vysoké koncentrace účinné látky v místě aplikace (Howell-Jones a kol., 

2005). Jejich nevýhodou však je, že mohou vyvolat alergickou reakci nebo změnu kožní 

mikroflóry v okolí rány. Při aplikaci na rozsáhlé rány může dojít k jejich absorpci (Lipsky 

a Hoey, 2009). Lokální léčba antibiotiky by měla být určena ke snížení mikrobiální zátěže 

v ráně, nikoliv však k léčbě infekce (Leaper a kol., 2015). Mezi lokální antibiotika, která lze 

využít k léčbě chronických ran, patří např. bacitracin, gentamicin, kyselina fusidová, 

metronidazol, mupirocin, neomycin, polymyxin B a retapamulin (Lipsky a Hoey, 2009). 

Systémová antibiotika jsou vhodná pro léčbu invazivní infekce, sepse, osteomyelitidy, 

celulitidy a abscesu (Hernandez, 2006). Pacientům jsou podávána perorálně nebo 

parenterálně. Při léčbě chronických ran jsou systémová antibiotika kombinována za účelem 

rozšíření antibakteriálního spektra, oddálení vzniku rezistence, dosažení synergického účinku 

léčiv, snížení dávek antibiotik a vedlejších účinků (Hernandez, 2006; Lovečková, 2012). 

Systémovými antibiotiky používanými při léčbě chronických ran jsou např. aminoglykosidy, 

cefalosporiny, karbapenemy, levofloxacin, klindamycin, protipseudomonádové peniciliny 

a vankomycin (Hernandez, 2006). 
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1.5 Metody testování citlivosti mikroorganismů na antibiotika 

Cílem testování citlivosti mikroorganismů na antibiotika je zjistit citlivost a odhalit 

možnou rezistenci testovaného patogenu a zajistit tak správnou antibiotickou terapii. 

Mezi nejpoužívanější metody testování citlivosti patří bujónová mikrodiluční metoda nebo 

rychlé automatizované přístrojové systémy. Manuální metody zahrnují diskovou difúzní 

a gradientovou difúzní metodu. Každá metoda má silné i slabé stránky a získané výsledky lze 

vyhodnotit kvalitativně nebo kvantitativně (Reller a kol., 2009). Techniky testování citlivosti 

musí být standardizovány, aby poskytly reprodukovatelné výsledky. Parametry, jako je 

kultivační médium, velikost inokula, teplota a doba inkubace, mohou výsledky ovlivnit 

(Rodloff a kol., 2008). 

Interpretace výsledků 

K posouzení, zda je daný mikroorganismus na testované antibiotikum citlivý nebo 

rezistentní, obvykle postačují údaje o minimální inhibiční koncentraci (MIC) daného 

antibiotika. MIC je definována jako minimální koncentrace antibiotika, která je schopna 

zabránit růstu daného mikroorganismu in vitro. Mnoho klinických postupů, jak interpretovat 

testování citlivosti na antibiotika, normalizoval Klinický a laboratorní institut pro normalizaci 

(CLSI) a Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST). Výsledky 

testování citlivosti jsou řazeny do třech kategorií, a to citlivý, intermediárně citlivý 

a rezistentní (Rodloff a kol., 2008; Reller a kol., 2009). 

Citlivý (S): Bakteriální kmen je k danému antibiotiku citlivý, pokud je jeho růst 

inhibován in vitro koncentrací antibiotika, která je spojena s vysokou pravděpodobností 

terapeutického úspěchu. 

Intermediárně citlivý (I): Citlivost bakteriálního kmene k danému antibakteriálnímu 

léčivu je považována za intermediární, pokud je růst inhibován in vitro koncentrací 

antibiotika, která je spojena s nejistým terapeutickým účinkem.  

Rezistentní (R): Bakteriální kmen je k danému antibiotiku rezistentní, pokud je jeho 

růst in vitro inhibován takovou koncentrací antibiotika, která je spojena s vysokou 

pravděpodobností selhání léčby (Magdesian, 2017). 
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1.5.1 Kvalitativní metody 

Diskový difúzní test 

Principem diskového difúzního testu (obrázek 3) je difúze daného antibiotika z disku 

vyrobeného z filtračního papíru impregnovaného rovnoměrnou koncentrací antibakteriálního 

léčiva do média. Test se provádí na Mueller Hintonově agaru, který obsahuje minimum 

inhibitorů, umožňuje růst většině patogenů a poskytuje reprodukovatelné výsledky. Na povrch 

agaru se sterilním vatovým tamponem naočkuje suspenze bakteriálního kmene odpovídající 

hustotě 0,5 - 1 McFarlanda (1 – 2 x 10
8
 CFU/ml). Inokulum musí být rozetřeno rovnoměrně 

po celé ploše agaru ve třech směrech nebo automatickým inokulátorem. Na povrch agaru se 

nejpozději do 15 minut od inokulace aplikují antibiotické disky pinzetou nebo dávkovačem. 

Na Petriho misku o průměru 90 mm může být umístěno maximálně 6 disků. Inkubace probíhá 

nejčastěji 24 hodin při teplotě 35 – 37 °C nebo podle potřeb mikroorganismu. Během 

inkubace difunduje antibiotikum do agaru a kolem disku vzniká inhibiční zóna. Průměry 

inhibičních zón jsou měřeny s přesností na milimetry pravítkem nebo automatickou čtečkou. 

Výsledky jsou porovnány s referenčními hodnotami (Ruangpan a Tendencia, 2004; 

Matuschek a kol., 2014). Diskový difúzní test má mnoho výhod. Je jednoduchý, nejméně 

nákladný, nevyžaduje speciální přístrojové vybavení a poskytuje snadno interpretovatelné 

výsledky. Jeho nevýhodou je nedostatek mechanizace a automatizace (Reller a kol., 2009; 

Balouiri a kol., 2016). 

       Obrázek 3 Diskový difúzní test
4
 

                                      

4
 Převzato z: My scientific blog: Research and articles. Antibiotics susceptibility test and minimum inhibitory 

concentrations test. [online]. 2012, [cit. 2017-12-02]. Dostupné z: 

http://upendrats.blogspot.cz/2012/06/antibiotic-susceptibility-test-and.html 

http://upendrats.blogspot.cz/2012/06/antibiotic-susceptibility-test-and.html
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1.5.2 Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody testování citlivosti na antibiotika jsou hojně využívány v oblasti 

sledování rezistence bakterií, epidemiologických studiích, srovnání účinnosti nových a již 

existujících léků nebo jejich kombinací. V současné době jsou k testování antimikrobiální 

citlivosti používány tři kvantitativní metody, a to agarová diluční, bujónová diluční metoda 

a E test (Gondal a kol., 2016). Jejich cílem je stanovit nejnižší koncentraci antibiotika, která 

za daných podmínek inhibuje viditelný růst mikroorganismu. Agarová diluční metoda 

umožňuje začlenění různých koncentrací antibiotik do agarového média. Bujónové diluční 

metody jsou prováděny nejčastěji v jamkách mikrotitrační destičky, které obsahují různé 

koncentrace antibiotik (Wiegand a kol., 2008). 

Agarová diluční metoda 

Principem agarové diluční metody je přidání různých koncentrací antibakteriálních 

léčiv do agarového média, které je následně rozlito do Petriho misek. Na povrch agaru je 

inokulováno standardizované množství bakteriální suspenze. Inkubace probíhá 24 – 48 h 

při 37 °C. Vizuálním porovnáním růstu mikroorganismu můžeme stanovit MIC daného 

antibiotika. MIC odpovídá nejnižší koncentraci antibiotika, kde bylo zabráněno růstu bakterií. 

Tato metoda je spolehlivá a umožňuje vyšetřit větší počet mikroorganismů. Její nevýhodou je 

však pracnost a finanční náročnost (Brook a kol., 2013; Balouiri a kol., 2016).  

Bujónová diluční metoda 

Bujónová diluční metoda může být prováděna buď ve zkumavkách s minimálním 

objemem 2 ml nebo v jamkách mikrotitrační destičky (Balouiri a kol., 2016). 

Bujónová makrodiluční metoda zahrnuje přípravu různých koncentrací antibiotik 

dvojkovým ředěním v Mueller Hintonově bujónu. Nejčastěji jsou připravovány koncentrace 

1, 2, 4, 8 a 16 mg/ml. Zkumavky s naředěnými antibiotiky jsou následně inokulovány 

standardizovanou bakteriální suspenzí odpovídající hustotě 1 – 5 x 10
5
 CFU/ml. Jedna 

zkumavka bez přidaného antibiotika slouží jako kontrola růstu. Po potřebné inkubaci je 

možné vyhodnotit, ve které zkumavce došlo k inhibici bakteriálního růstu. Nejnižší 

koncentrace antibiotika, kde bylo zabráněno růstu bakterií, odpovídá MIC. Výhodou této 

metody je poskytnutí kvantitativního výsledku, nevýhodou je však pracnost, možnost chyb 

při manuálním ředění antibiotik a potřeba velkého množství činidel (Reller a kol., 2009). 
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Bujónová mikrodiluční metoda (obrázek 4) je prováděna v mikrotitrační destičce s 96 

jamkami. V každé jamce je 0,1 ml bujónu s příslušnou koncentrací antibiotika. Metoda 

umožňuje testovat 12 antibakteriálních léčiv v rozmezí 8 koncentrací. Mikrotitrační destičky 

jsou připravovány komerčně použitím dávkovacích přístrojů, které do jednotlivých jamek 

aplikují přesné objemy ředěných antibiotik v bujónu. Při testování citlivosti je do jamek 

inokulováno 0,01 – 0,05 ml standardizované bakteriální suspenze pipetou nebo mechanickým 

dávkovačem. Po uplynutí inkubační doby můžeme MIC vyhodnotit opticky proti černému 

pozadí nebo přístrojem. Výhodou mikrodiluční metody je spolehlivost, snadnost, možnost 

automatizace, úspora času, činidel a prostoru. Nevýhodou je však stabilní sestava antibiotik 

v komerčně dodávaných mikrotitračních destičkách (Reller a kol., 2009; Poirel a kol., 2017). 

         

    

     Obrázek 4 Bujónová mikrodiluční metoda
5
 

  

                                      

5
 Převzato z: Lumen Microbiology. Testing the Effectiveness of Antimicrobials. [online]. [cit. 2017-12-04]. 

Dostupné z: https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/testing-the-effectiveness-of-antimicrobials/ 

https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/testing-the-effectiveness-of-antimicrobials/
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E test 

Metoda E test (obrázek 5) patří mezi difúzní metody stanovení antimikrobiální 

citlivosti a poskytuje kvantitativní výsledky ve formě MIC. E test má podobu plastových 

proužků, které jsou komerčně dodávané. Na spodní straně je proužek impregnován vzrůstající 

koncentrací testovaného antibiotika. Na horní straně je natištěna koncentrační stupnice 

v μg/ml a kód pro identifikaci antibiotika. Proužek E testu se přikládá na agar, který je 

rovnoměrně inokulován standardizovanou bakteriální suspenzí. Po potřebné inkubační době je 

možné odečíst MIC ze stupnice. Inhibiční zóna má tvar elipsy. Místo, kde průsečík elipsy 

protíná proužek, odpovídá MIC (Grace, 2013). Tato metoda je rychlá a jednoduchá. Získané 

výsledky dobře korelují s MIC stanovenou bujónovou nebo agarovou diluční metodou. 

Nevýhodou je, že je poměrně drahá a v některých případech může poskytnout nejasné 

výsledky a vznikají otázky, zda se přiklonit k nižší nebo vyšší hodnotě MIC (Reller a kol., 

2009). 

  

   Obrázek 5 E test
6
 

  

                                      

6
 Převzato z: Biomérieux. ETEST

®
 Ceftolozane/Tazobactam (C/T 256). [online]. 2017, [cit. 2017-12-04]. 

Dostupné z: http://www.biomerieux-diagnostics.com/etest-ct256 

http://www.biomerieux-diagnostics.com/etest-ct256
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Materiál 

Stěry z chronických ran 

Ve spolupráci s MUDr. Ondřejem Malým z Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

jsme získali stěry od pacientů s různými typy chronických ran. Celkem jsme vyšetřili 94 stěrů 

z chronických ran od 33 pacientů. 

2.2 Přístroje a pomůcky 

Přístroje 

Autokláv Sterilab (BMT Medical Technology s.r.o.), horkovzdušný sterilizátor 

Sterimat (BMT Medical Technology s.r.o.), anaerobní box BugBox (Baker Ruskinn), 

analyzátor inhibičních zón BACMED 6iG2 (Aspiag s.r.o.), světelný mikroskop Zeiss ICS 

(Axiolab), vodní lázeň Certomat WR (B. Braun Biotech International), digitální váhy 440-43 

(Kern), termostat BT 120 MR (Ekom s.r.o.), chladničky (Bosch, Electrolux), plynový kahan, 

McFarland densitometr (Biosan, Sia), vortex MS 3 basic (IKA
®

). 

Pomůcky 

Termotaška pro převoz biologických vzorků, kovové inokulační kličky, 10 μl 

jednorázové plastové inokulační kličky, mikropipety (20 – 100 μl, 100 – 1000 μl), plastové 

Petriho misky (ø 9 cm), plastové zkumavky se šroubovacím uzávěrem (15 ml), rukavice, 

Erlenmayerovy baňky (500 ml), odměrné válce (25 ml, 500 ml), skleněné lahve 

se šroubovacím uzávěrem (500 ml), skleněné zkumavky, kovové zátky, stojan na zkumavky, 

podložní sklíčka. 

Transportní zkumavka s výtěrovým tamponem a Amiesovým agarem s aktivním uhlím 

(COPAN), Schaedler agar – půda pro anaerobní bakterie (LabMedia Servis s.r.o.), OXItest 

pro detekci cytochromoxidázy (Erba Lachema s.r.o.), 3% peroxid vodíku pro detekci 

katalázy, roztoky pro barvení dle Grama: krystalová violeť, Lugolův roztok, karbolfuchsin, 

destilovaná voda, 70% ethanol, imerzní olej, biochemické testy STAPHYtest 16, 

STREPTOtest 24, NEFERMtest 24, ENTEROtest 24 (Erba Lachema s.r.o.), činidla 

pro biochemické testy, parafinový olej, antibiotické disky, dávkovač antibiotik. 
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2.3 Kultivační média a roztoky 

Fyziologický roztok  

Navážku 4,25 g chloridu sodného (Lach-Ner s.r.o.) jsme rozpustili v 500 ml 

destilované vody ve skleněné lahvi. Roztok jsme nechali sterilizovat v autoklávu 15 minut 

při 121 °C. Po ochlazení na laboratorní teplotu jsme fyziologický roztok skladovali v lednici 

při 4 °C.  

Brucelový bujón 

Ve 100 ml destilované vody jsme rozpustili 2,81 g Brucella Broth Base (HiMedia 

Laboratories). Bujón jsme sterilizovali v autoklávu 15 minut při 121 °C. Složení brucelového 

bujónu bylo následující: 

pepticky štěpená zvířecí tkáň  10 g/l; 

enzymový hydrolyzát kaseinu 10 g/l; 

kvasničný extrakt   2 g/l; 

chlorid sodný    5 g/l; 

dextróza    1 g/l; 

bisulfit sodný    0,1 g/l. 

Po vychladnutí jsme bujón pipetovali do plastových zkumavek po 5 ml. Zkumavky 

s pootevřeným víčkem jsme 30 minut povařili ve vodní lázni a poté přenesli do anaerobního 

boxu. 

Krevní agar 

Ve 400 ml destilované vody jsme rozpustili 17 g Blood Agar Base No. 2 (HiMedia 

Laboratories). Agar obsahoval: 

pepton     15 g/l; 

agar     15 g/l; 

chlorid sodný    5 g/l; 

játrový extrakt    2,5 g/l; 

kvasničný extrakt   5 g/l. 

Agar jsme nechali sterilizovat v autoklávu 15 minut při 121 °C. Po ochlazení 

na teplotu 50 - 60 °C jsme přidali 20 ml defibrinované beraní krve. Takto připravený agar 
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jsme rozlili do plastových Petriho misek a po vychladnutí skladovali v lednici při 4 °C 

přibližně 3 týdny.  

Xylóza-lysin-deoxycholátový agar (XLD) 

Navážku 10,6 g XLD agaru (OXOID) jsme rozpustili ve 200 ml destilované vody. 

Obsah jednotlivých složek v XLD agaru:  

kvasničný extrakt   3 g/l; 

L-lysin HCl    5 g/l; 

laktóza     7,5 g/l; 

sacharóza    7,5 g/l; 

xylóza     3,75 g/l; 

chlorid sodný    5 g/l; 

deoxycholát sodný   1 g/l; 

thiosulfát sodný   6,8 g/l; 

citrát amonno železitý  0,8 g/l; 

fenolová červeň   0,08 g/l; 

agar     12,5 g/l. 

Agar jsme sterilizovali ve vodní lázni po dobu 15 minut. Po vychladnutí přibližně 

na teplotu 60 °C jsme ho rozlili do plastových Petriho misek a skladovali v lednici při 4 °C 

nejdéle 3 týdny. 

Mueller Hintonův agar 

 Navážku 7,6 g Mueller Hintonova agaru (HiMedia Laboratories) jsme rozpustili 

ve 200 ml destilované vody. Obsah jednotlivých složek v agaru:  

hovězí masová infuze   2 g/l; 

kyselý hydrolyzát kaseinu  17,5 g/l; 

škrob     1,5 g/l; 

agar     17 g/l. 

Sterilizace agaru probíhala v autoklávu 15 minut při 121 °C. Po vychladnutí na teplotu 

přibližně 60 °C jsme agar rozlili do plastových Petriho misek a uchovávali v lednici při 4 °C. 
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2.4 Pracovní postup 

2.4.1 Identifikace mikroorganismů 

Vzorky jsme ihned po převozu do laboratoře zpracovávali. Nejdříve jsme je 

naočkovali na Schaedler agar pro anaeroby v anaerobním boxu, kde probíhala kultivace 

při 37 °C po dobu 48 hodin v anaerobní atmosféře. Stěry z ran jsme zároveň naočkovali 

na krevní agar a XLD agar a jejich kultivace probíhala 24 hodin při 37 °C v termostatu. 

Po inkubaci jsme jednotlivé kolonie z krevního agaru nebo XLD agaru izolovali opět 

na krevní agar a inkubovali 24 hodin při 37 °C. Po proběhlé inkubaci jsme zhodnotili vzhled 

a čistotu izolovaných kolonií. Dále jsme provedli testy na katalázu, oxidázu a na podložní 

sklíčko zhotovili preparát, který jsme obarvili dle Grama. Podle výsledků katalázy, oxidázy 

a vzhledu preparátu jsme provedli biochemické testy pro identifikaci bakterií. Po 24 hodinové 

inkubaci při 37 °C a odečtení testů jsme výsledky vyhodnotili počítačovým programem TNV 

Lite 7.0.  

V anaerobním boxu jsme po 48 hodinové inkubaci jednotlivé kolonie izolovali 

na krevní agar a Schaedler agar. Kolonie naočkované na krevní agar jsme inkubovali 24 hodin 

při 37 °C za aerobních podmínek, Schaedler agar jsme dále inkubovali za anaerobních 

podmínek. Pokud na krevním agaru po 24 hodinách nedošlo k nárůstu mikroorganismů, 

jednalo se o anaerobní bakterii. Anaerobní bakterie byly identifikovány pomocí MALDI-TOF 

MS v Pardubické nemocnici na Oddělení klinické mikrobiologie.  

2.4.2 Testování citlivosti na antibiotika 

Citlivost na antibiotika jsme testovali diskovou difúzní metodou u anaerobních 

bakterií a u aerobních a fakultativně anaerobních bakterií, které jsme opakovaně identifikovali 

v ranách pacientů, kterým byl odběr vzorku prováděn v kratších časových intervalech.  

Při testování citlivosti na antibiotika u kmenů aerobních a fakultativně anaerobních 

bakterií jsme nejdříve zhotovili zákal ve fyziologickém roztoku odpovídající hustotě 

0,5 McFarlanda. Sterilním vatovým tamponem jsme bakteriální suspenzi rovnoměrně 

rozetřeli na povrch Mueller Hintonova agaru a poté aplikovali příslušné antibiotické disky. 

Inkubace probíhala 24 hodin při 37 °C v termostatu. Po inkubaci jsme průměry inhibičních 

zón odečetli přístrojem BACMED 6iG2. Přehled testovaných antibiotik a jejich koncentrace 

pro gramnegativní tyčinky (Proteus mirabilis a Serratia marcescens) je uveden v tabulce 2. 
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V tabulce 3 je uveden přehled antibiotik použitých k testování citlivosti Ps. aeruginosa 

a v tabulce 4 (str. 43) je sestava antibiotik pro Streptococcus (Str.) agalactiae.  

Kmeny anaerobních bakterií jsme nejdříve pomnožili v Brucelovém bujónu 

a inkubovali 48 hodin při 37 °C v anaerobním boxu. Poté jsme bakteriální suspenzi rozetřeli 

sterilním vatovým tamponem na povrch Schaedler agaru a sterilní jehlou aplikovali 

antibiotické disky. Inkubace probíhala 48 hodin při 37 °C v anaerobním boxu. Velikosti 

inhibičních zón jsme změřili měřítkem. U anaerobních bakterií byla stanovena citlivost 

na antibiotika, která jsou uvedena v tabulce 5 (str. 43). 

Tabulka 2 Antibiotika pro testování citlivosti Proteus mirabilis a Serratia marcescens 

 

Tabulka 3 Antibiotika pro testování citlivosti Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Antibiotikum Zkratka Koncentrace [μg] 

Ampicilin AMP 10 

Amoxicilin/kys. klavulanová AMC 20 – 10 

Cefuroxim CXM 30 

Sulfamethoxazol SXT 25 

Doxycyklin DOX 30 

Cefadroxil CFR 30 

Antibiotikum Zkratka Koncentrace [μg] 

Cefoxitin FOX 30 

Cefotaxim  CTX 5 

Ticarcilin/kys. klavulanová TCC 85 

Aztreonam ATM 30 

Cefepim FEP 30 

Ciprofloxacin CIP 5 
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Tabulka 4 Antibiotika pro testování citlivosti Streptococcus agalactiae 

Antibiotikum Zkratka Koncentrace [μg] 

Penicilin PNC 1 Unit 

Klindamycin  CLI 2 

Erythromycin ERY 15 

Sulfamethoxazol SXT 25 

Tetracyklin TC 30 

Ciprofloxacin CIP 5 

 

Tabulka 5 Antibiotika pro testování citlivosti anaerobních bakterií 

Antibiotikum Zkratka Koncentrace [μg] 

Penicilin PNC 10 Unit 

Amoxicilin/kys. klavulanová  AMC 20 - 10 

Klindamycin CLI 2 

Doxycyklin DOX 30 

Metronidazol MTN 5 

Vankomycin VAN 5 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1 Nejčastěji identifikované mikroorganismy v chronických ranách 

Celkem jsme vyšetřili 94 stěrů z chronických ran, ve kterých jsme identifikovali 197 

kmenů bakterií. Nejčastěji se v chronických ranách vyskytoval Proteus sp. (23,4 %), 

Streptococcus sp. (19,8 %), Ps. aeruginosa (16,8 %, příloha 1), S. aureus (7,6 %, příloha 2) 

a Serratia (Ser.) marcescens (6,1 %, příloha 3). V tabulce 6 je uvedený počet a procentuální 

zastoupení izolovaných bakterií. 

Tabulka 6 Počet a procentuální zastoupení nejčastěji izolovaných bakterií 

Bakteriální kmen Počet Procentuální zastoupení 

Proteus sp. 46 23,4 % 

Streptococcus sp. 39 19,8 % 

Pseudomonas aeruginosa 33 16,8 % 

Staphylococcus aureus 15 7,6 % 

Serratia marcescens 12 6,1 % 

Morganella morganii 11 5,6 % 

Pseudomonas putida 6 3,0 % 

Providencia stuartii 5 2,5 % 

Staphylococcus caprae 4 2,0 % 

Alcaligenes faecalis group 3 1,5 % 

Aeromonas sp. 4 2,0 % 

Corynebacterium striatum 2 1,0 % 

Providencia rettgeri 2 1,0 % 

ostatní bakterie 15 7,6 % 

Ve studii Davies a kol. (2006) byly převládajícími bakteriemi v chronických ranách 

Ps. aeruginosa, Staphylococcus sp. a koaguláza negativní stafylokoky.  

Rhoads a kol. (2012) se ve své studii zabývali identifikací mikroorganismů v různých 

typech chronických ran. Anaerobní bakterie se jim nepodařilo určit kultivační metodou kvůli 

špatné životaschopnosti buněk, proto je identifikovali molekulárními metodami. V ranách 

byly přítomny druhy rodů Finegoldia, Anaerococcus, Bacteroides, Peptoniphilus 

a Prevotella. Kultivačními technikami nejčastěji z chronických ran izolovali druhy rodů 
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Staphylococcus, Enterococcus, Serratia a Pseudomonas. Podobné výsledky jsme zjistili 

i v naší studii.  

Körber a kol. (2009) se ve své studii zabývali mikrobiální kolonizací chronických ran. 

Nejčastěji ve stěrech z chronických ran identifikovali S. aureus (31,4 %), Ps. aeruginosa 

(18,9 %) a Proteus (Pro.) mirabilis (8,9 %). Ve stěrech nebyla identifikována žádná 

anaerobní bakterie. Körber a kol. (2009) předpokládali, že pokud by k odběru vzorků použili 

jinou techniku, byl by počet izolovaných bakterií vyšší.  

Výsledky naší studie se téměř shodují s výsledky studie Körber a kol. (2009). 

Z chronických ran jsme nejčastěji izolovali kmeny Proteus sp. (23,4 %), Streptococcus sp. 

(19,8 %), Ps. aeruginosa (16,8 %), S. aureus (7,6 %) a Ser. marcescens (6,1 %). Přítomnost 

bakterie Proteus sp. v ráně byla problémem při identifikaci ostatních bakterií. Kvůli 

plazivému růstu Proteus sp. se mnohdy nepodařilo izolovat a identifikovat všechny 

mikroorganismy přítomné v ráně, zejména bakterie s morfologií grampozitivních koků. 

Bakterie s morfologií gramnegativních tyčinek se nám většinou podařilo izolovat z XLD 

agaru.  

Z anaerobních bakterií jsou nejčastěji z chronických ran izolovány druhy rodů 

Prevotella, Bacteroides, Peptostreptococcus a Porphyromonas. Identifikace anaerobů 

z tampónových stěrů z chronických ran je poměrně složitá a může poskytnout falešně 

negativní výsledky. Anaerobní bakterie bývají často přítomny v hlubokých dekubitech 

v trochanterické a sakrální oblasti (Siddiqui a Bernstein, 2010). 

Ve stěrech z chronických ran jsme identifikovali pouze jednu anaerobní bakterii. 

Jednalo se o kmen Actinomyces (A.) urogenitalis, který však nebývá běžně izolován 

z chronických ran. Aktinomycety jsou součástí přirozené mikroflóry sliznic, nacházejí se 

např. v dutině ústní, hltanu a střevě. A. urogenitalis je přítomen v urogenitálním traktu žen. 

Aktinomycety vyvolávají u člověka aktinomykózu, způsobují mozkové abscesy, infekce oka, 

dutiny ústní a urogenitálního traktu žen. Několik druhů rodu Actinomyces bylo izolováno 

i od pacientů s chronickými ranami. Druhy A. europaeus, A. funkei a A. turicensis byly 

izolovány od pacientů s dekubity, A. neuii a A. radingae byly zachyceny v ranách u pacientů 

se syndromem diabetické nohy (Könönen a Wade, 2015). 

Naše výsledky kultivace anaerobních bakterií mohou být falešně negativní, což mohlo 

být způsobeno např. změnou personálu a tím i způsobem odběru vzorku v Poradně 

pro chronické rány, špatnou životaschopností buněk nebo odběrem materiálu pouze z povrchu 
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rány. Pro zajištění většího záchytu anaerobních bakterií by bylo vhodnější, aby byla 

pacientům provedena biopsie, která je pro ně velmi bolestivá a provádí se jen zřídka. 

Anaerobní bakterie však nejsou hlavním patogenem v chronických ranách, mnohem větším 

problémem jsou aerobní bakterie, které v ráně mohou přetrvávat a bránit tak úplnému zhojení. 

U několika pacientů jsme pozorovali přítomnost pouze jednoho bakteriálního kmene v ráně, 

jednalo se především o druhy rodu Staphylococcus a Pseudomonas. 
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3.2 Identifikované mikroorganismy v různých typech chronických ran 

Výsledky identifikace mikroorganismů doplnil pan MUDr. Ondřej Malý o etiologii 

rány. Na základě těchto informací jsme vytvořili tabulku, kde je uvedena etiologie rány, počet 

pacientů a nejčastěji izolované mikroorganismy (tabulka 7). 

Tabulka 7 Etiologie rány a izolované mikroorganismy  

Etiologie rány Počet pacientů Izolované mikroorganismy 

Chronická žilní insuficience 21 

Proteus sp., Pseudomonas sp.,  

Streptococcus sp., S. aureus, 

Morganella morganii, 

Providencia stuartii, 

Providencia rettgeri, Ser. marcescens,  

Alcaligenes faecalis group, 

Aeromonas sp., S. intermedius, 

C. striatum, Enterobacter cloacae 

Ischemická choroba dolních 

končetin 
5 

Proteus sp., Pseudomonas sp.,  

S. aureus, Streptococcus sp.,  

Staphylococcus sp., E. coli,  

A. urogenitalis 

Syndrom diabetické nohy 1 

Ser. marcescens, Proteus sp.,  

Ps. aeruginosa, Streptococcus sp. 

Dekubitus 2 

Proteus sp., Str. dysgalactiae,  

S. chromogenes 

Dehiscence laparotomie 2 S. aureus, S. caprae, S. intermedius 

Dehiscence pahýlu 

po amputaci 
1 

 

S. capitis 

Poúrazový defekt 1 

Ps. aeruginosa, Ps. putida,  

Str. dysgalactiae, 

Nejčastější příčinou vzniku chronických ran u námi sledovaných pacientů byla 

chronická žilní insuficience (CVI). Thomsen a kol. (2010) ve své studii uvádí, že často 
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izolovanými bakteriemi z bércových vředů způsobených CVI byly kmeny S. aureus, 

Ps. aeruginosa a Enterococcus faecalis. V bércových vředech způsobených CVI jsme 

nejčastěji identifikovali Proteus sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp., S. aureus, 

Ser. marcescens, Alcaligenes faecalis group, Aeromonas sp., C. striatum a Enterobacter 

cloacae. Kmeny Morganella morganii, Providencia stuartii a Providencia rettgeri se 

vyskytovaly pouze v ranách způsobených CVI. V ranách jiné etiologie jsme jejich přítomnost 

nezaznamenali. Schwanová (2017) ve své diplomové práci uvádí, že nejčastějšími 

mikroorganismy v bércových vředech způsobených CVI byly rovněž S. aureus, 

Str. dysgalactiae, Str. agalactiae, Ps. aeruginosa, Proteus sp., Enterobacter cloacae, 

Enterococcus faecalis, Providencia stuartii a S. epidermidis. 

U pacienta se syndromem diabetické nohy jsme z ran izolovali Ser. marcescens, 

Proteus sp., Ps. aeruginosa a Streptococcus sp. Shanmugam a Jeya (2013) identifikovali 

v diabetických vředech nejčastěji Pseudomonas sp., E. coli, S. aureus, Str. pyogenes, 

Klebsiella sp., Acinetobacter sp. a Pro. mirabilis. Schwanová (2017) z diabetických vředů 

izolovala např. Streptococcus sp., Enterobacter cloacae, Ser. marcescens, C. striatum, 

S. epidermidis a S. caprae. 

Dolati a kol. (2017) se ve své studii zabývali výskytem mikroorganismů 

v infikovaných dekubitech. Podařilo se jim identifikovat např. Pseudomonas sp., S. aureus, 

E. coli, Proteus sp. a Klebsiella sp. Výsledky jejich studie ukázaly, že dekubity jsou často 

infikovány více než dvěma druhy bakterií. Mezi námi sledovanými pacienty byly pouze dva 

s dekubity a identifikovali jsme u nich Proteus sp., Str. dysgalactiae a S. chromogenes. 

Schwanová (2017) ve své práci uvádí, že z dekubitů izolovala Str. dysgalactiae, Proteus sp., 

S. aureus, Corynebacterium sp., Providencia stuartii, E. coli a Schewanella putrefaciens. 

Další příčinou vzniku chronických ran byla dehiscence (rozpad rány) laparotomie 

a dehiscence pahýlu po amputaci. Příčinou dehiscence je u 90 % pacientů pooperační infekce 

rány. Bylo zjištěno, že nejčastějšími mikroorganismy způsobujícími infekci rány jsou E. coli, 

Klebsiella sp., Pseudomonas sp., S. aureus a Str. pyogenes (Ramneesh a kol., 2014). U námi 

sledovaných pacientů byly v pooperačních ranách přítomny druhy rodu Staphylococcus 

(S. aureus, S. caprae, S. intermedius a S. capitis), což je v rozporu s výsledky uvedenými 

ve studii Ramneesh a kol. (2014).  
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3.3 Hodnocení účinnosti používané léčby 

Léčba chronických ran je u každého pacienta volena podle několika kritérií, 

např. podle lokalizace, hloubky, charakteru rány, hladiny exsudátu a přítomnosti infekce 

v ráně. U sledovaných pacientů byl k léčbě používán např. Silvercel, Hcel, Prontosan, 

Braunovidon, Ialugen, Bactigras nebo Biatain Ag. V tabulkách 8 – 14 jsou podle použité 

léčby uvedeni pacienti a výsledky kultivace odběrů, mezi kterými byl vždy použit stejný 

léčivý prostředek. U výsledků kultivace prvních odběrů nebylo známo, jakým léčebným 

prostředkem byla chronická rána ošetřena. Účinky uvedených léčebných prostředků 

na bakterie v ranách jsme mohli tedy posoudit na základě výsledků kultivace druhých 

a následujících odběrů. 

Silvercel 

Hydroalginátový obvaz Silvercel obsahuje antimikrobiální stříbro a na obou stranách 

neadherentní vrstvu ethylenmethylakrylátu. Měl by být účinný na běžné patogeny včetně 

methicilin rezistentních kmenů S. aureus (MRSA), vankomycin rezistentních enterokoků, 

Ps. aeruginosa, E. coli, Str. pyogenes, S. aureus, S. epidermidis, Klebsiella pneumoniae 

a Candida albicans (Gray, 2009). 

Tabulka 8 Výsledky kultivace po použití léčebného prostředku Silvercel 

V naší studii byl Silvercel použit pouze u dvou pacientů mezi dvěma odběry. 

U pacienta č. 4 byla příčinou vzniku chronické rány CVI a u pacienta č. 5 ischemická choroba 

dolních končetin.  Z výsledků kultivace (tabulka 8) lze vidět, že mikrobiální kontaminace ran 

se po použití Silvercelu nezměnila. Více odběrů po použití Silvercelu nebylo provedeno, 

Číslo pacienta, místo odběru 1. odběr 2. odběr 

4, levá dolní končetina 

S. aureus, Str. dysgalactiae, 

Providencia rettgeri, 

Aeromonas caviae 

S. aureus, Str. dysgalactiae, 

Ps. mendocina 

4, pravá dolní končetina 

S. aureus, Str. dysgalactiae, 

Providencia rettgeri, 

Aeromonas caviae 

S. aureus, Ps. mendocina 

Providencia rettgeri, 

Aeromonas caviae,  

5, palec pravá dolní končetina S. aureus S. aureus 
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nemohli jsme tedy posoudit, jaký by byl dlouhodobější účinek Silvercelu na bakterie 

v ranách. 

Braunovidon 

Braunovidon je mast s obsahem jodovaného povidonu a je používána k léčbě 

infikovaných bércových vředů a dekubitů (Souhrn údajů o přípravku, dostupné 

z http://www.bbraunweb.cz/data/VPOIS/SPC/Braunovidon_mast_SPC.pdf, 

cit. [2018-02-07]). 

Tabulka 9 Výsledky kultivace po použití léčebného prostředku Braunovidon 

Číslo pacienta, místo odběru 1. odběr 2. odběr 

10, pravá dolní končetina 

S. intermedius Aerococcus viridans, 

Proteus mirabilis 

10, levá dolní končetina 

S. intermedius, C. striatum 

Ser. marcescens, 

Proteus mirabilis,  

Ser. marcescens, 

Proteus mirabilis, 

C. striatum 

3, levá dolní končetina 

Proteus sp., Ps. aeruginosa 

Ser. marcescens,  

Proteus mirabilis, 

Ser. marcescens 

Braunovidon byl použit u dvou pacientů. Příčinou chronické rány u pacienta č. 10 byla 

CVI. Po ošetření Braunovidonem byl z rány eliminován S. intermedius. Pacient č. 3 trpěl 

syndromem diabetické nohy a po použití Braunovidonu jsme v ráně neidentifikovali 

Ps. aeruginosa. V ranách byl však přítomen Pro. mirabilis a je možné, že kvůli jeho 

plazivému růstu se nám nepodařilo identifikovat všechny bakterie. Opět jsme nemohli 

hodnotit dlouhodobější účinek Braunovidonu, protože jsme měli k dispozici výsledky pouze 

dvou kultivací, mezi kterými byl Braunovidon používán (tabulka 9). 

Hcel a Prontosan 

Krycí materiál Hcel je vyroben z vysoce čistých, upravených celulózových vláken, 

které obsahují kyselou formu karboxymethylcelulózy. Při kontaktu s exsudátem vytváří v ráně 

vlhké prostředí a kyselé pH. Hcel je účinný např. na Ps. aeruginosa, E. coli, S. aureus 

a K. pneumoniae (Hcel
®
, dostupné z https://www.acarehealth.cz/cs/pro-zdravotnicka-

zarizeni/kryti-hcel/, cit. [2018-02-07]).  

http://www.bbraunweb.cz/data/VPOIS/SPC/Braunovidon_mast_SPC.pdf
https://www.acarehealth.cz/cs/pro-zdravotnicka-zarizeni/kryti-hcel/
https://www.acarehealth.cz/cs/pro-zdravotnicka-zarizeni/kryti-hcel/
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Oplachový roztok Prontosan šetrně odstraňuje z rány odumřelé buňky, biofilm, 

nekrotickou tkáň a zbytky exsudátu. Obsahuje polyhexanid, který působí proti růstu bakterií. 

Prontosan ve formě gelu je určen k ošetření rozsáhlejších ran (Prontosan
®
, dostupné 

z http://www.prontosan.co.uk/casestudies.html, cit. [2018-02-07]). 

Tabulka 10 Výsledky kultivace po použití léčebných prostředků Hcel a Prontosan 

Číslo pacienta, 

místo odběru 
1. odběr 2. odběr 3. odběr 4. odběr 

6, pravá dolní 

končetina 

S. aureus, 

Ps. aeruginosa 

Ps. aeruginosa S. aureus, 

Ps. aeruginosa 
- 

6, levá dolní 

končetina 

S. aureus, 

S. caprae 

S. aureus, 

S. saprophyticus 
- - 

3, pravá dolní 

končetina 

Ser. marcescens, 

Str. agalactiae 

Proteus sp., 

Streptococcus sp. 

Proteus sp., 

Ps. aeruginosa 

Ser. marcescens, 

Ps. aeruginosa 

3, levá dolní 

končetina 

Proteus sp., 

Streptococcus sp., 

Ser. marcescens 

Proteus sp., 

Ser. marcescens 

Proteus sp., 

Ser. marcescens, 

Ps. aeruginosa 

- 

7, levá dolní 

končetina 

Proteus sp., 

Streptococcus sp. 

Proteus sp., 

Ps. aeruginosa, 

Morganella 

morganii, 

Providencia 

stuartii 

- - 

8, obě nohy 

Str. dysgalactiae, 

Ps. aeruginosa, 

Morganella 

morganii 

Str. dysgalactiae, 

Gemella sp., 

Alcaligenes 

faecalis group 

- - 

9, levá dolní 

končetina 

Proteus sp., 

Streptococcus sp., 

Aeromonas 

ichtiosmia 

Proteus sp., 

Streptococcus sp. 
- - 

Legenda: -  odběr nebyl proveden 

http://www.prontosan.co.uk/casestudies.html
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V tabulce 10 (str. 51) jsou uvedené výsledky kultivace u pacientů, kterým byla 

chronická rána ošetřována krytím Hcel v kombinaci s Prontosanem ve formě roztoku nebo 

gelu. U pacienta č. 6 byla příčinou chronické rány ischemická choroba dolních končetin, 

u pacienta č. 3 syndrom diabetické nohy a u pacientů č. 7, 8 a 9 CVI. U většiny pacientů byl 

proveden odběr pouze dvakrát a mikrobiální kontaminace v ráně se mezi dvěma odběry téměř 

neměnila. U pacienta č. 3 (odběr z pravé dolní končetiny) byly provedeny čtyři odběry. 

V posledním odběru nebyl přítomen Proteus sp. po použití této léčby. Hcel by neměl být 

používán k ošetřování ran v kombinaci s Prontosanem, protože Prontosan neutralizuje jeho 

kyselé pH a dochází tak ke snížení jeho účinku. 

Prontosan 

Tabulka 11 Výsledky kultivace po použití léčebného prostředku Prontosan 

Číslo 

pacienta, 

místo odběru 

1. odběr 2. odběr 3. odběr 4. odběr 

2, levá dolní 

končetina 

Ps. aeruginosa, 

Morganella 

morganii 

Ps. aeruginosa, 

Morganella 

morganii 

Proteus sp., 

Ps. aeruginosa 

Streptococcus sp., 

Ps. aeruginosa, 

Ps. monteilii 

1, levá dolní 

končetina 

Proteus sp. Proteus sp., 

Ps. putida, 

Ps. monteilii 

Proteus sp., 

Streptococcus sp., 

Ps. putida 

Str. agalactiae, 

Ps. aeruginosa 

1, pravá dolní 

končetina 

Proteus sp. Proteus sp., 

Streptococcus sp. 

Proteus sp., 

Str. agalactiae, 

Ps. aeruginosa 

Proteus sp., 

Str. agalactiae, 

Ps. aeruginosa 

V tabulce 11 jsou výsledky kultivace odběrů u dvou pacientů, kterým byla chronická 

rána ošetřována Prontosanem. U pacienta č. 2 vznikla chronická rána v důsledku CVI, 

u pacienta č. 1 byla příčinou ischemická choroba dolních končetin. Bakteriální kontaminace 

v ranách se téměř neměnila. U pacienta č. 2 byla z rány eliminována Morganella morganii 

a při posledním odběru i Proteus sp. U pacienta č. 1 (odběr z levé dolní končetiny) nebyl 

v ráně přítomen Proteus sp. při posledním odběru. 
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Ialugen 

Ialugen ve formě krému nebo gázových polštářků obsahuje kyselinu hyaluronovou 

a stříbrnou sůl sulfadiazinu. Kyselina hyaluronová urychluje tvorbu granulační tkáně 

a stříbrná sůl sulfadiazinu působí proti širokému spektru grampozitivních i gramnegativních 

bakterií (Souhrn údajů o přípravku, dostupné z www.sukl.cz/download/spc/SPC119358.doc, 

cit. [2018-02-07]). 

Tabulka 12 Výsledky kultivace po použití léčebného prostředku Ialugen 

Číslo pacienta, místo odběru 1. odběr 2. odběr 

1, obě nohy Proteus sp., E. coli Proteus sp. 

12, obě nohy 

Proteus mirabilis, 

Alcaligenes faecalis group 

Proteus sp. 

Ialugen byl používán u dvou pacientů (tabulka 12). Příčinou vzniku chronické rány 

u pacienta č. 1 byla CVI a u pacienta č. 12 ischemická choroba dolních končetin. Po jeho 

použití byl při druhém odběru v ráně přítomen pouze Proteus sp. U pacienta č. 1 byla rána 

dále ošetřována Prontosanem (viz. tabulka 11, str. 52). Opět jsme nemohli hodnotit 

dlouhodobější účinek Ialugenu na bakterie v ranách, protože byl použit jen u dvou pacientů 

mezi dvěma odběry. 

Bactigras 

Bactigras je nepřilnavé krytí impregnované bílým parafínem s obsahem 0,5% 

chlorhexidinacetátu, který působí na grampozitivní i gramnegativní bakterie, včetně MRSA, 

kvasinky, viry i plísně (Krytí Bactigras antiseptické s mastí, dostupné 

z  https://www.lekarna.cz/kryti-bactigras-antisept-s-masti-10x10cm-10ks/, cit. [2018-02-07]). 

Tabulka 13 Výsledky kultivace po použití léčebného prostředku Bactigras 

Číslo pacienta, místo odběru 1. odběr 2. odběr 3. odběr 

11, břicho S. caprae S. intermedius S. intermedius 

Bactigras byl používán pouze u jednoho pacienta, u kterého byla příčinou chronické 

rány dehiscence laparotomie. Z výsledků kultivace je zřejmé, že v ráně přetrvávaly druhy 

rodu Staphylococcus (tabulka 13). 

http://www.sukl.cz/download/spc/SPC119358.doc
https://www.lekarna.cz/kryti-bactigras-antisept-s-masti-10x10cm-10ks/


 

54 

 

Biatain Ag 

Biatain Ag je neadhezivní pěnový obvaz obsahující polyuretan a stříbrné ionty. 

Je účinný proti všem běžně se vyskytujícím bakteriím v infikovaných ranách. Bylo 

prokázáno, že s krytím Biatain Ag se chronické rány hojí rychleji (Coloplast, 

dostupné z  https://www.coloplast.cz/Biatain-Ag-Non-Adhesive-cs-cz.aspx#section=product 

description_3, cit. [2018-02-07]). 

Tabulka 14 Výsledky kultivace po použití léčebného prostředku Biatain Ag 

Číslo pacienta, místo odběru 1. odběr 2. odběr 

13, levá dolní končetina 

Streptococcus sp., 

Ps. aeruginosa 

Ps. aeruginosa 

 Biatain Ag byl použit k léčbě chronické rány u jednoho pacienta, u kterého byl 

příčinou chronické rány poúrazový defekt. Z výsledků (tabulka 14) je vidět, že z rány byl 

eliminován Streptococcus sp. Při druhém odběru narostlo na krevním agaru pouze několik 

kolonií Ps. aeruginosa. Z toho lze usoudit, že Biatain Ag má příznivý vliv na léčbu 

chronických ran, nemůžeme však posoudit jeho dlouhodobější účinek.   

https://www.coloplast.cz/Biatain-Ag-Non-Adhesive-cs-cz.aspx#section=product description_3
https://www.coloplast.cz/Biatain-Ag-Non-Adhesive-cs-cz.aspx#section=product description_3
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3.4 Testování citlivosti aerobních bakterií na antibiotika 

Citlivost na antibakteriální léčiva jsme testovali u opakovaně identifikovaných bakterií 

v chronických ranách pacientů, kterým byl odběr prováděn v krátkých časových intervalech. 

U pacienta č. 1 jsme stanovili citlivost na antibiotika u Ps. aeruginosa (tabulka 15, příloha 4) 

a Str. agalactiae (tabulka 16, příloha 5). U 2. pacienta jsme testovali antimikrobiální citlivost 

kmene Ps. aeruginosa (tabulka 17, str. 56). U pacienta č. 3 jsme testovali citlivost 

Pro. mirabilis (tabulka 18, str. 56, příloha 6), Ser. marcescens (tabulka 19, str. 57, příloha 7) 

a Ps. aeruginosa (tabulka 20, str. 57). U vybraných bakterií se velmi často objevuje rezistence 

na antibakteriální léčiva, což napomáhá vzniku biofilmu v chronických ranách.  

Pacient č. 1 (žena, 66 let) 

Tabulka 15 Citlivost Pseudomonas aeruginosa na vybraná antibiotika 

Antibiotikum 
Průměr inhibiční zóny 

[mm] 

Hraniční hodnoty 

[mm] 
MIC Výsledek 

FOX 6,3 NR N/A R 

CTX 5 6,94 NR N/A R 

TCC 24,91 16-17 0,033 S 

ATM 26,73 21-24 0,283 S 

FEP 28,55 17-18 0,003 S 

CIP 35,91 22-25 0,04 S 

 

Tabulka 16 Citlivost Streptococcus agalactiae na vybraná antibiotika 

Antibiotikum 
Průměr inhibiční zóny 

[mm] 

Hraniční hodnoty 

[mm] 
MIC Výsledek 

PEN 1 23,09 17-18 0,003 S 

CLI 23,09 16-17 0,004 S 

ERY 23,09 18-21 0,154 S 

SXT 14 15-18 4 R 

TET 24,91 20-23 0,642 S 

CIP 19,45 15-21 0,248 I 

Kmen Ps. aeruginosa byl rezistentní k cefoxitinu a cefotaximu. Na ostatní antibiotika 

byl citlivý. U Str. agalactiae jsme zjistili rezistenci na sulfamethoxazol. Na ciprofloxacin byl 

kmen Str. agalactiae intermediárně citlivý, na ostatní antibakteriální léčiva byl citlivý. 
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Pacient č. 2 (žena, 85 let) 

Tabulka 17 Citlivost Pseudomonas aeruginosa na vybraná antibiotika 

Antibiotikum 
Průměr inhibiční zóny 

[mm] 

Hraniční hodnoty 

[mm] 
MIC Výsledek 

FOX 6,3 NR N/A R 

CTX 5 12,18 NR N/A R 

TCC 24,91 16-17 0,033 S 

ATM 28,55 21-24 0,122 S 

FEP 31,92 17-18 0,001 S 

CIP 31,07 22-25 0,123 S 

U pacienta č. 2 byl kmen Ps. aeruginosa rezistentní k cefoxitinu a cefotaximu, stejně 

jako u 1. pacienta. Na ostatní antibiotika byl testovaný kmen citlivý. 

Pacient č. 3 (muž, 68 let) 

Tabulka 18 Citlivost Proteus mirabilis na vybraná antibiotika 

Antibiotikum 
Průměr inhibiční zóny 

[mm] 

Hraniční hodnoty 

[mm] 
MIC Výsledek 

AMP 17,64 13-14 0,321 S 

AMC 27,74 18-19 0,009 S 

CXM 24,91 17-18 0,033 S 

SXT 23,09 13-16 0,39 S 

DOX 6,3 NR N/A R 

CFR 30 17,86 11-12 0,138 S 
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Tabulka 19 Citlivost Serratia marcescens na vybraná antibiotika 

Antibiotikum 
Průměr inhibiční zóny 

[mm] 

Hraniční hodnoty 

[mm] 
MIC Výsledek 

AMP 6,3 NR N/A R 

AMC 6,3 NR N/A R 

CXM 17,64 NR N/A R 

SXT 17,64 13-16 1,366 S 

DOX 6,3 NR N/A R 

CFR 30 6,3 NR N/A R 

Tabulka 20 Citlivost Pseudomonas aeruginosa na vybraná antibiotika 

Antibiotikum 
Průměr inhibiční zóny 

[mm] 

Hraniční hodnoty 

[mm] 
MIC Výsledek 

FOX 6,3 NR N/A R 

CTX 5 12,18 NR N/A R 

TCC 24,91 16-17 0,033 S 

ATM 28,55 21-24 0,122 S 

FEP 31,92 17-18 0,001 S 

CIP 31,07 22-25 0,123 S 

Kmen Pro. mirabilis byl citlivý téměř na všechna antibiotika, rezistenci jsme 

zaznamenali pouze na doxycyklin. U kmene Ser. marcescens jsme zjistili vysokou rezistenci. 

Citlivost jsme prokázali pouze na sulfamethoxazol, na ostatní antibiotika byl testovaný kmen 

rezistentní. Kmen Ps. aeruginosa byl opět rezistentní k cefoxitinu a cefotaximu, na ostatní 

antibakteriální léčiva byl citlivý. 

Antimikrobiální citlivostí bakterií izolovaných z chronických ran se zabývalo několik 

klinických studií. Benwan a kol. (2010) diskovou difúzní metodou prokázali citlivost kmene 

Str. agalactiae na penicilin, ampicilin a vankomycin. Zjistili však rezistenci na klindamycin, 

erythromycin a tetracyklin. V našem případě byl kmen Str. agalactiae na tato antibiotika 

dobře citlivý.  

Akingbade a kol. (2012) se ve své studii zabývali antimikrobiální citlivostí kmenů 

Ps. aeruginosa izolovaných z infikovaných ran. K průkazu citlivosti použili diskovou difúzní 

metodu. Prokázali sníženou citlivost na ciprofloxacin a cefalosporiny. Malik a kol. (2013) 
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zaznamenali také vysoké procento rezistence na cefalosporiny. Ze 40 izolovaných kmenů 

Ps. aeruginosa bylo 75,6 % rezistentních na cefalosporiny a 77,5 % vykazovalo rezistenci 

na monobaktamová antibiotika. Při průkazu citlivosti našich izolovaných pseudomonád jsme 

také zjistili rezistenci na cefalosporinová antibiotika (cefoxitin, cefotaxim). Ps. aeruginosa je 

přirozeně rezistentní k beta-laktamovým antibiotikům. Rezistence je dána především produkcí 

indukovatelných cefalosporináz, aktivním efluxem a nízkou propustností buněčné stěny 

(Akingbade a kol., 2012). 

Ivanova a kol. (2008) prokázali diskovou difúzní metodou vysokou rezistenci kmenů 

Ser. marcescens k antimikrobiálním látkám. Vysoká odolnost kmenů Ser. marcescens je 

způsobena produkcí širokospektrých beta-laktamáz a beta-laktamáz typu AmpC.  Izolované 

kmeny Ser. marcescens byly rezistentní na cefalosporiny, aminoglykosidy, tetracykliny 

a chloramfenikol. Citlivost prokázali např. na sulfonamidy a beta-laktamová antibiotika 

s inhibitory beta-laktamáz. V našem případě jsme prokázali rezistenci kmene Ser. marcescens 

téměř na všechna testovaná antibiotika, s výjimkou sulfamethoxazolu.  

Umadevi a kol. (2011) ve své studii testovali diskovou difúzní metodou citlivost 

kmenů Pro. mirabilis izolovaných od pacientů se syndromem diabetické nohy. Testovali např. 

beta-laktamová antibiotika s inhibitory beta-laktamáz, tetracyklin, cefuroxim 

a trimethoprim/sulfamethoxazol. Kmeny Pro. mirabilis byly citlivé k většině testovaných 

antibiotik, nižší citlivost zaznamenali na amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou. 

Malik a kol. (2013) prokázali vysokou rezistenci kmenů Pro. mirabilis na peniciliny, 

monobaktamy a cefalosporiny. My jsme zaznamenali rezistenci Pro. mirabilis pouze 

na doxycyklin, na ostatní antibiotika byl kmen citlivý.  
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3.5 Testování citlivosti anaerobních bakterií na antibiotika 

Z chronických ran se nám podařilo zachytit a identifikovat pouze jednu anaerobní 

bakterii. Jednalo se o druh Actinomyces urogenitalis. Výsledky testování citlivosti 

na antibiotika jsme uvedli v tabulce 21.  

Tabulka 21 Citlivost Actinomyces urogenitalis na vybraná antibiotika 

Antibiotikum 
Průměr inhibiční zóny 

[mm] 

Hraniční hodnoty 

[mm] 
Výsledek 

PNC 37 20-24 S 

AMC 40 20-24 S 

CLI 30 14-15 S 

DOX 34 18-22 S 

MTN 0 16-21 R 

VAN 17 14-17 I 

Aktinomycety jsou velmi dobře citlivé k širokému spektru beta-laktamových 

antibiotik a beta-laktamových antibiotik v kombinaci s inhibitory beta-laktamáz. Většinou 

jsou citlivé i k tetracyklinům a cefalosporinům (Smith a kol., 2005). K léčbě infekcí 

způsobených Actinomyces sp. nelze však použít metronidazol, protože u většiny kmenů byla 

zaznamenána vysoká rezistence k tomuto antibiotiku (Könönen a Wade, 2015). V našem 

případě byl kmen A. urogenitalis rezistentní na metronidazol. K vankomycinu byl kmen 

intermediárně citlivý, k ostatním antibiotikům byl citlivý (příloha 8). 
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4 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo identifikovat ve stěrech z chronických ran bakterie 

a u vybraných mikroorganismů provést testování citlivosti na antibiotika diskovou difúzní 

metodou. Celkem jsme vyšetřili 94 vzorků z chronických ran od 33 pacientů. 

Z chronických ran jsme nejčastěji izolovali Proteus sp., Streptococcus sp., 

Ps. aeruginosa, S. aureus a Ser. marcescens. V porovnání s ostatními studiemi jsou 

v chronických ranách poměrně často přítomny rovněž druhy rodů Pseudomonas, 

Staphylococcus, Streptococcus, Proteus a Serratia. Z anaerobních bakterií se nám podařilo 

identifikovat pouze druh A. urogenitalis. Dostupné vědecké studie uvádějí, že v chronických 

ranách se běžně vyskytují anaerobní bakterie rodů Prevotella, Bacteroides, 

Peptostreptococcus a Porphyromonas. Naše výsledky kultivace anaerobních bakterií byly 

i přes veškerou snahu pravděpodobně falešně negativní. To mohlo být způsobeno 

např. špatnou životaschopností buněk, odběrem materiálu pouze z povrchu rány a dalšími 

faktory. 

Hlavní příčinou vzniku chronických ran u námi sledovaných pacientů byla chronická 

žilní insuficience, kterou trpělo 21 pacientů z 33. Výsledky identifikace bakterií se u různých 

druhů ran téměř nelišily. Kmeny Morganella morganii, Providencia rettgeri a Providencia 

stuartii se vyskytovaly pouze v ranách, jejichž příčinou byla chronická žilní insuficience. 

V ranách jsme prokázali více bakteriálních druhů. Pokud byl v ráně přítomen pouze jeden 

bakteriální druh, většinou se jednalo o Ps. aeruginosa nebo o druhy rodu Staphylococcus. 

K ošetřování chronických ran bylo používáno několik léčebných prostředků, např. 

Silvercel, Hcel, Prontosan, Braunovidon, Ialugen, Bactigras nebo Biatain Ag. Hodnocení 

účinnosti těchto léčebných prostředků bylo složitější, protože většina z nich byla u pacientů 

použita pouze mezi dvěma odběry. Účinky daného prostředku jsme mohli tedy hodnotit 

na základě výsledků kultivace druhých, případně následujících odběrů. Mikrobiální 

kontaminace v ranách se mezi odběry téměř neměnila. Podle výsledků kultivace byl 

nejúčinnějším léčebným prostředkem Biatain Ag. 

Citlivost na antibiotika jsme testovali u anaerobní bakterie A. urogenitalis a dále 

u opakovaně identifikovaných bakteriálních druhů v chronických ranách u pacientů, kterým 

byl odběr vzorku prováděn v krátkých časových intervalech. Citlivost jsme testovali u kmenů 

Ps. aeruginosa, Str. agalactiae, Pro. mirabilis a Ser. marcescens. Poměrně vysokou rezistenci 

jsme zaznamenali u kmene Ser. marcescens, který byl citlivý pouze k sulfamethoxazolu, 
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na ostatní antibiotika byl rezistentní. Anaerobní kmen A. urogenitalis byl rezistentní 

k metronidazolu, který je často lékem volby k léčbě infekcí způsobených anaerobními 

bakteriemi. Rezistence na metronidazol se u většiny anaerobních bakterií rozvíjí velmi zřídka. 

Léčba chronických ran je často velmi komplikovaná a zdlouhavá. Správně zvolený 

léčebný prostředek nebo antibiotikum eliminuje z rány mikroorganismy, urychluje hojení 

a přispívá ke zlepšení celkového stavu pacienta.  
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