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Tento studijní materiál slouží výhradně pro výuku praktických cvičení 

předmětu Farmakologie II studentů VL a ZL lékařské fakulty MU. 

Představuje  stručné podklady pro přípravu k probírané látce a osnovu pro 

záznam vlastních poznámek ve výuce (vhodné vytisknout jako: podklady, 3 

snímky na str.). Vysvětlující doplnění, aktuální údaje a prohloubení obsahu 

jsou předmětem jednotlivých cvičení.  



Terminologie 
 

 ANTIBIOTIKUM vs. CHEMOTERAPEUTIKUM 

X 

ANTISEPTIKUM vs. DEZINFICIENS 

 

 

SELEKTIVNÍ TOXICITA 

 



Terminologie 



KLASIFIKACE 

 1. Chemické struktury  

 2. Mikrobiálního spektra 

 3. Míry účinku 

 4. Mechanismu účinku 



Mechanismy  
účinku 
Místa působení ATB 

1. Buněčná stěna 

  - G+ 

  - G- 

2. Cytoplazmatická membrána 

3. Ribozomy 

4. Nukleové kyseliny 

 a) inhibice DNA gyrázy 

 b) inhibice syntézy (kys. listová) 



Gram-pozitivní (Gram+) 
 bakterie mají jednodušší stěny s obsahem velkých 

množství peptidoglykanu ve vnější vrstvě 

  



Gram-negativní (Gram-)  
 mají komplexnější strukturu a obsahují méně peptidoglykanu 

 membrána je vně buněčné stěny  

 membrána obsahuje lipopolysacharidy (většinou toxické) 

 vrstva peptidoglykanů ve stěně je tenčí než v G+ bakteriích 

 



Inhibice syntézy buněčné 
stěny 



Porušení buněčné 
membrány 



Účinek na nukleové kyseliny 
Antimetabolity 



Zábrany syntézy bílkovin 



Specifika ATB terapie 

Selektivní toxicita 
ATB spektrum 
MIC, MBC, MAC 
Postantibiotický efekt 
Rezistence 



Kombinace ATB 
Výhody: 

1. Rozšíření spektra 

2. Omezení rezistence 

3. Snížení NÚ 

4. Zvýšení ATB účinnosti 
 

Nevhodné kombinace 

 a) baktericidní a bakteriostatické ATB 

 b) induktory betalaktamáz v kombinaci s betalaktamy 



Výběr vhodného ATB 

1. Empiricky 

2. Na základě infekčního agens 

3. Na základě farmakokinetických vlastností léčiva 

 

ATB politika v ČR 

 

Profylaktické podávání ATB 



Rozdělení ATB 
1. Antibiotika 
 

A. β-laktamová antibiotika: 

 a) Peniciliny 

 b) Cefalosporiny 

 c) Monobaktamy 

 d) Karbapenemy 
 

B. Non-β-laktamová antibiotika: 

 a) Tetracykliny   

 b) Makrolidy 

 c) Aminoglykosidy 

 d) Linkosamidy  

 e) Polypeptidy 

 f) Glykopeptidy 

 

2. Chemoterapeutika 
 

a) Sulfonamidy a pyrimidiny 

b) Chinolony 

c) Nitrofurany 

 

3. Antimykotika 

a) Polyenová 

b) Azolová 

c) Ostatní 

 

4. Antivirotika 

a) Antiherpetika 

b) Léčiva chřipky 

c) Antiretrovirotika 

d) Ostatní 

 



  Rozdělení β-laktamových ATB 



 β-laktamy 
MÚ: zásah do buněčné stěny, PBP, transpeptidázy, 
autolýza 

   baktericidní 

   perorální i parenterální podání 

NÚ: nízká toxicita 

  dobrá snášenlivost 

  alergické reakce (peniciliny) 

 



Peniciliny 
 z Penicillium chrysogeum 

 základ kys. 6-aminopenicilanová 

  

 semisyntetické – substituce v poloze R 

     
Rozdělení:    základní 
  protistafylokokové     
  širokospektré 



Peniciliny 
Základní 
Benzylpenicillin (PEN G) 

•  pro parenterální podání 

•  nestabilní vůči β-laktamázám 

•  spektrum: streptokoky, meningokoky a gonokoky 

•  krystalický, prokainová sůl, benzathinová sůl 

Prokainpenicilin 

Phenoxymethylpenicillin (PEN V) 

• p.o.  

• infekce dých. cest a další vyvolané G+ i G- koky: 
•  streptokoky, pneumokoky, gonokoky, meningokoky, aktinomykóza, 

anaerobní infekce (plynatá sněť), lues, borrelióza, kapavka… 



Peniciliny 
Protistafylokokové 

- odolné proti betalaktamáze (penicilináze) 

- infekce vyvolané S. aureus 

Cloxacillin  

Oxacillin 

 

Další: methicillin, dicloxacillin, flucloxacillin 



Peniciliny 
Širokospektré 

- rozšířený účinek na G - bakterie: enterobakterie  

Aminopeniciliny 

•účinek rozšířený na Haemophilus influenzae 

•nižší účinek u β-hemolytického streptokoka 

•kombinace s inhibitory β-laktamáz 

•ampicillin (bakampicillin, pivampicilin), amoxycilin 
 

 

  

 



Peniciliny 
Karboxypeniciliny 
• učinné i na Pseudomonas aeruginosa 

• nestabilní v kys. prostředí 

• kombinace s inhibitory β-laktamáz 

• tikarcilin, karbenicilin  
 

Acylureidopeniciliny  
• nejširší ATB spektrum, pseudomonády, klebsielly 

• nestabilní v kys. prostředí 

• kombinace s inhibitory β-laktamáz 

• piperacilin, azlocilin, mezlocilin 
 

 

- E.coli, Salmonela spp., Shigella spp., pseudomonády, Haemophilus spp., Enterococcus spp., 
Proteus 

 



Peniciliny 

 Kys. Klavulanová, Tazobactam, Sulbactam, Avibactam 

  

  

  

  

- ochrana před některými typy laktamáz 

- rozšíření spektra účinku proti G- (sulbaktam)  
- E. coli, Proteus, Salmonella,  Haemophilus, M. catarrhalis, 

Klebsiella, Neisseria, Enterobacter, Bactoroides 

- léčiva volby v terapii otitis media a sinusitid 



Cefalosporiny 

- odvozeny od kyseliny 7-aminocefalosporanové 

- produkty druhu Cephalosporinum 

- vyšší odolnost vůči betalaktamázám 

 

- dělení do 4 generací podle spektra: roste G-, klesá G+ 
- zásah do struktury bun. stěny a lýza buňky  
- => baktericidní úč. 
 

NÚ:  senzitivita často zkřížená s peniciliny (5 - 10%) 

  poruchy GIT 

  změny v krevním obraze 



Cefalosporiny 
 Spektrum: 

•liší se v rámci jednotlivých generací 

•neúčinkují na:  
◦ Campylobacter jejuni 

◦ Legionella pneumophilla 

◦ Clostridium difficile 

◦ Enterococcus fecalis 

◦ mykoplazmata, mykobakteria, chlamydie 



Cefalosporiny 
I. generace 
cefazolin 

cefalotin  

 

cefalexin 

cefadroxil 

 

 vysoká účinnost na G+ (streptokoky, stafylokoky), E.coli, Proteus, 
Klebsiela,   

 Neisserie 
• z G- účinné hlavně na E. coli, K. pneumoniae, H. influenza - většinou 

rezistentní 
• částečně stabilní vůči laktamázám 
• zkřížená rezistence s peniciliny 

I: infekce S. aureus, profylakticky v chirurgii 

parent. 

p.o. 



Cefalosporiny 
II. generace 
cefuroxim – parent. 

 

cefuroxim-axetil – p.o. 

 

cefaclor – p.o. 

 

• širší spektrum účinku G+ i G- anaeroby a B. fragilis. 
• vysoká účinnost na G+ (streptokoky, stafylokoky), enterokoky 
• z G- účinné jako u I.gen. + : H. influ, enterobakterie, Neisseria, 

Proteus, E. coli, Klebsiella, M. catarrhalis, Shigella 
• hlavně komunitní respirační infekce 
• méně účinné proti S. aureus než I. generace 



Cefalosporiny 

III. a IV. generace 
III:   ceftriaxon 

  cefotaxim 

ceftazidim 
cefoperazon (+ sulbaktam) 

• vysoká účinnost na G+, ale nižší na stafylokoky 

• na G- nejúčinnější ze všech cefalosporinů včetně pseudomonád 

• vyšší rezistence vůči laktamázám než u I. a II. gen. 

• enterobakterie, část. pseudomonády 

• vyšší stabilita, vyšší aktivita (nejlepší k G-)průnik do CNS!!!! 

IV: cefepim 

  cefpirom 

• spojení účinnosti předchozích generací 

• G+ i G- bakterie (ne anaeroby) 

• vysoká stabilita, delší poločas 

parent. 
cefixim 
cefpodoxim p.o. 

parent. 



MONOBAKTAMY 
Aztreonam  
 rezistentní vůči beta-laktamázám 

 alternativa pro pacienty alergické na PEN 

 úzké antibakteriální spektrum 

 aerobní G- tyčky  

  I: sepse, břišní infekce 

 

 

 

 Imipenem + cilastatin  

 Meropenem  
 Ertapenem 

- rezervní léky pro léčbu těžkých, polymikrobiálních nebo multirezistentních infekcí  

NÚ: nezávažné – alergie, GIT 

  

KARBAPENEMY 



AMFENIKOLY 

Chloramphenikol 

1.Syntetické ATB 1947 

MÚ: inhibice syntézy proteinů vazbou na 50S ribozomální podjednotku 
širokospektrý účinek včetně anaerobů 

I: bakteriální meningitida, tyfus a paratyfus, těžké pneumonie (abscedující 
formy), anaerobní infekce a smíšené infekce, abdominální infekce, závažné 
invazivní hemofilové infekce 

NÚ:  myelosuprese 
   a) reverzibilní 
   b) irreverzibilní 
 grey baby syndrom 
  - hromadí se v těle a způsobuje nedokrvení – cyanóza, hypotenze 
 neurotoxicita 

 
 



TETRACYKLINY 

-reverzibilní vazba na 30S ribozomální podjednotku 



TETRACYKLINY 

I: infekce dýchacích a močových cest, mykoplasmové infekce, chlamydiové infekce,  
borelióza, leptospiróza, akné (minocyklin), gonorrhea, syfilis 

 

NÚ:  

       - poruchy zubní skloviny a skeletu  

       - ukládání do novotvořené kostní tkáně s následným narušením růstu 
- fotosensibilizace 

- dysmikrobie – poruchy GIT 

- hepatotoxicita 

- superinfekce 

 Doxycyclin 

 Minocyclin 

 KI: děti, gravidita, laktace 

  



TETRACYKLINY - 
farmakokinetika 

• dobrý průnik do tkání (placentou!!!, HEB 10%) 
• vstřebatelnost z GIT lepší nalačno 

absorpce výrazně snížena antacidy, mlékem a 
potravinami bohatými na Ca2+, Mg2+, Al3+ -) 

• snižují účinnost orálních kontraceptiv!!! 
 



TETRACYKLINY 



MAKROLIDY 

MÚ: reverzibilní vazba na 50S ribozomální podjednotku, blok 

translokace 

Spektrum: G+ G- bakterie (mykoplasmata, chlamydie, spirochety (Borelia 

burgdorferi), neisserie, leptospiry, kampylobaktery, legionely, Toxoplasma gondii, 

Helicobacter pylori (s inhibitorem protonové pumpy)) 

• nárůst rezistence v posledních letech (4-46%) 
 
NÚ:  GIT intolerance 

 alergie 

• erythromycin 

 

• oleandomycin, spiramycin, josamycin, roxithromycin, klaritromycin, dirithromycin 



Interakce makrolidů 
metabolizovaných CYP450 s dalšími 
léčivy 



ATB příbuzná 
makrolidům 

Azalidy 
◦ azithromycin 

Streptograminy 
◦ quinupristin 

◦ dalfopristin 

Ketolidy 
◦ telithromycin 

Oxazolidindiony 
◦ linezolid 



Linezolid 



LINKOSAMINY 

MÚ: inhibice syntézy bílkovin -reverzibilní vazba na 50S ribozomální 
podjednotku 

I: alternativní léčba u pacientů citlivých na -laktamy 
- anaerobní a stafylokokové infekce 

- osteomyelitida 

NÚ: - minimální toxicita 

  - rezistence často zkřížená s makrolidy 

  - hepatopatie, průjem, nauzea 

 Klindamycin 

 Lincomycin 

• výborný průnik do tkání (kost) 

  



AMINOGLYKOSIDY 

MÚ: inhibice syntézy bílkovin ireverzibilní vazbou na receptor 
30S podjednotky -) blokování vazby aminoacyl-tRNA na 
komplex mRNA+ ribosom 

 

 post antibiotický efekt – aplikace 1x denně 
◦ doba, po kterou je růst bakterie ještě dále inhibován po poklesu ATB pod 

zjišťovanou MIC (minimální inhibiční koncentrace)  

 

I:   - septické stavy 
 - těžké uroinfekce (pyelonefritidy) 
 - infekce dolních cest dýchacích (v kombinaci) 
 - ortopedické a chirurgické infekce… 

 



AMINOGLYKOSIDY - NÚ 



Aminoglykosidy 

 klasické 
◦ Streptomycin 

◦ Kanamycin 

◦ Neomycin 
◦ lokální použití 

◦ Spektinomycin 
◦ bakteriostatický 

 

     

 moderní  
◦ Gentamicin 

◦ Tobramycin 

◦ Amikacin 
◦ Ps. aerug. 

◦ Netilmicin 
◦ endokarditidy, osteomyelitidy, moč. 

infekce 

  

anti-TBC 



GLYKOPEPTIDY 

MÚ: inhibice syntézy b. stěny vazbou na prekurzor stěnového 
pentapeptidu 

I: rezervní ATB pro léčbu těžkých, rezistentních G+ infekcí, 
lokálně (p.o.) léčba střevních infekcí 

NÚ:  zarudnutí (red man syndrom) 

  ototoxicta 

  nefrotoxicita 

Vancomycin  

Teicoplanin 

 

 



Ostatní ATB 
 Kys. fusidová 

 M.ú.: inhibice syntézy proteinů bun. stěny bakterií  

 Spektrum: penicilin rezistentní stafylokoky 

•rychlý vznik rezistence => kombinace 

  



Ostatní ATB 

Rifampicin 

M.ú.: inhibice bakteriální DNA-
dependentní RNA-polymerázy 

 Spektrum: stafylokoky, Haemophilus, 
neisserie, mykoplazmata 

• barví moč a sliny, indukuje CYP450 
  



Ostatní ATB 

 Rifaximin 

• derivát rifampicinu 

 Fosfomycin 

 M.ú.: inhibice transferáz a syntézy 

peptidoglykanu 

 Spektrum: stafylokoky a enterokoky 

• synergismus s cefalosporiny a aminoglykosidy 

 



Ostatní ATB 
 Polymyxin B, kolistin 

•polypeptidová ATB 

•vysoká syst. toxicita => hlavně lokálně 

•nefrotoxicita, neurotoxicita 

 Spektinomycin 

 M.ú.: inhibice proteosyntézy 

 Spektrum: gonokoky 

•terapie kapavky 

  



Rezistence -mechanismy 

1. Snížení intracelulární koncentrace 

 a) snížení prostupnosti 

 b) zvýšený eflux 

 

2. Inaktivace ATB 

 

3. Modifikace místa účinku 

 

4. Obchvat cílového místa 



Rezistence - typy 
1. Primární 

2. Sekundární 

 

3. Sdružená  

4. Zkřížená 

 

5. Absolutní 

6. Relativní 



CHEMOTERAPEUTIKA 

Poznámky ke cvičením z 

Farmakologie II 
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předmětu Farmakologie II studentů VL a ZL lékařské fakulty MU. 

Představuje  stručné podklady pro přípravu k probírané látce a osnovu 

pro záznam vlastních poznámek ve výuce. Vysvětlující doplnění, 
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Klasifikace antibiotik na 
základě jejich fyzikálně-
chemických vlastností  

Hydrofilní 
antibiotika 
  
 

• limitovaný Vd (5-20l)  
• eliminované renálně v nezměněné formě  
• neschopnost pronikat membránou 
eukaryotické buňky  
• inaktivní proti intracelulárním 
patogenům 
• zvýšená clearance u vážné sepse  

beta laktamy  
(peniciliny, 
cefalosporiny, 
karbapenemy)  
glykopeptidy  
aminoglykosidy  

Lipofilní 
antibiotika 
  

• velký Vd (100-1000l)  
• eliminovány játry (metabolizace)  
• lékové interakce  
• volně prostupné membránou buněk  
• aktivní proti intracelulárním patogenům  

makrolidy  
fluorované chinolony  
tetracykliny  
chloramfenikol  
rifampicin  
linezolid   

Vyjímky: ceftriaxon, oxacilin – hydrofilní látky eliminované biliární exkrecí,  

ciprofloxacin-lipofilní látky primárně eliminovaná renálně  

McKenzie C. Antibiotic dosing in critical illness, JAC, 2011;55 Suppl 2:ii25-ii31 



Ovlivnění základních 
farmakokinetických 
parametrů  

clearance léčiva (CL)   distribuční objem (Vd)   

patofyziologický stav  
stav eliminačního orgánu  
zvýšení srdečního výdeje (zvýšený průtok , 
krystaloidy/koloidy, NA-sepse, popáleniny)  

sepse  
únik tekutin do 3. prostoru volumedependence  
hypoalbuminemie   

léková interakce  
indukce  
inhibice  
vazba na bílkovinu  
lékové inkompatibility   

ascites 

použití RRT  
zvolená eliminační metoda  
(difuze/konvekce)  
technické nastavení metody  
(Qb, Quf, Qd prediluce/postdiluce)  
fyzikálně chemické vlastnosti antibiotika  
(Mr,lipofilita, hydrofilita, vazba na B)  
parametry pacienta  
(zbytková filtrace, nonrenální CL)   

obezita   

lip
o

fi
ln

í 
h

yd
ro

fi
ln

í 



Základní PK parametry  
Farmakodynamické 
indexy   

Definice  Klasifikace 
antibiotik  

Příklady 

T>MIC   
 

doba, po kterou se 
vyskytuje 
koncentrace léčiva 
během dávkového 
intervalu nad MIC   

závislá na čase   beta-laktamy, 
karbapenemy  
glykopeptidy  
makrolidy  
klindamycin  
linezolied   

Cmax/MIC   
 

poměr vrcholové 
koncentrace léčiva 
ve vztahu k MIC 
patogenu   
 

závislá na 
koncentraci   
 

aminoglykosidy  
metronidazol  
kolistin  
fluorochinolony   
 

AUC 0-24/MIC   
 

poměr AUC 
koncentrací v 
závislosti na čase 
během intervalu 24 
h a MIC patogenu   

závislá na 
koncentraci v čase   
 

fluorochinolony  
glykopeptidy  
tetracykliny   

Varghese JM. , Curr Opin Anaesthesiol, 2010  



Základní PK parametry  



Rozdělení 
chemoterapeutik 
 sulfonamidy 

 chinolony 

 (nitro)imidazoly 

 pyrimidiny 

 ostatní (nitrofurany) 

  



Sulfonamidy 



SULFONAMIDY 
 širokospektrá, bakteriostaticky působící 
chemoterapeutika 

 

Antimikrobní spektrum: G+ i G- bakterie, 
nokardie, chlamydie, některá protozoa (Toxoplasma 
gondii, Neisseria meningitis), některé střevní bakterie 

◦ neúčinné u b. rodu pseudomonas, proteus 

◦ rezistence!!! 

  



Mechanismus účinku SA 

 strukturální analoga PABA 

 

 kompetice o vazbu na enzym dihydropteorátsyntetázu 

 

sulfamethoxazol  

    (v kombinaci s trim.) 

sulfisoxazol 

sulfadiazin (včetně Ag+ soli) 

ftalylsulfathiazol 

sulfasalazin 
 sulfapyridin (SA) + 5-aminosalicylát (protizánětlivé úč.) 

  



PABA 

 

 

         dihydropteorátsyntetáza 

 

dihydrofolát 

 

    dihydrofolátreduktáza 

 

tetrahydrofolát 

(FH4) 

 

Purinové báze 

 

DNA 



Indikace SA 
 infekce močových cest  

 chlamydiální infekce oka a pohlavního ústrojí  

 záněty GIT  

 u zánětu tlustého střeva, např. ulcerózní kolitidy  

 infekčních průjmech  

 dermatologie 

 toxoplazmóza 

 nokardióza 



Farmakokinetika SA 
 absorbce z GIT >70% 

 vysoká vazba na plazmatické bílkoviny =) 
interakce!!! 

◦ p.o.antikoagulacia, methotrexát, 
der.sulfonylurey 

 pronikají placentou a částečně i HEB  

 vylučování: ledvinami  

  



Nežádoucí účinky SA 
 jsou poměrně časté  

 alergické reakce – léková horečka, vyrážky, fotosenzitivita, nebezpečí 
kožních alergií zvyšují kombinace sulfonamidů s kyselinou 
acetylsalicylovou  

 ledvinné poškození (krystalurie a hematurie) – sulfonamidy se hůře 
rozpouštějí v moči o kyselém nebo neutrálním pH – vzniká 
sulfonamidová krystalurie s následným poškozením ledvin až jejich 
selháním  

 poruchy krvetvorby – hemolytická anemie  

 lékové interakce – mohou zesílit účinek warfarinu, perorálních 
antidiabetik  

 sulfonamidy jsou kontraindikovány v posledních týdnech 
těhotenství a u novorozenců – hyperbilirubinemie  



Benzalpyrimidinová 
chemoterapeutika  

PYRIMIDINY 

- TRIMETHOPRIM   

- PYRIMETHAMIN   

 

 



TRIMETHOPRIM 

 bakteriostatické působení se spektrem 
podobným SA 

 

MÚ: inhibice dihydrofolátreduktázy (citlivěji u 
bakterií než u člověka) 

 

I: terapie nekomplikovaných moč. infekcí, 
prostatitidy, cestovatelské průjmy 

 

NÚ: nauzea, zvracení, vyrážky 

 

Kombinace se sulfamethoxazolem v poměru 
1:5 

I: intestinální infekce způsobené 
salmonelami, prostatitidy, bronchitidy, 
sinusitidy, infekce močových cest, 
pneumonie, kapavka, tyfus 

 

PABA 

 

              dihydropteorátsyntetáza 

 

   dihydrofolát 

 

              dihydrofolátreduktáza 

 

      tetrahydrofolát 

 

 

      Purinové báze 

 

 

   DNA 

 



Kombinovaná terapie  
SA + pyrimidiny 
Cotrimoxazol 

◦ sulfametoxazol + trimetoprim (5:1) 

 synergický účinek,  

 kombinací trimethoprimu se sulfonamidy se antimikrobiální spektrum rozšiřuje na celou 
řadu původců a z bakteriostatického účinku se stává baktericidní účinek  

 

Indikace:  

 infekce močových cest, prostatitidy, kapavka, tyfus,  

 intestinální infekce způsobené salmonelami,  

 bronchitidy, sinusitidy, pneumonie,  

 HVLP: Biseptol, Cotrimoxazol AL, Sumetrolim 

  

(Cotrimafol – sulfamoxol + trimetoprim 

Cotrimazin – sulfadiazin + trimetoprim 



Pyrimethamin 
 Indikace 

  protozoárních nákaz – toxoplazmóza, malárie 

  

 Nežádoucí účinky  

◦ nauzea, zvracení, vyrážky  

◦ mohou prohloubit deficit kyseliny listové v organizmu, např. u alkoholiků  



CHINOLONY 



Vývoj chinolonů - Chlorochin 

 byl objeven v  roce 1934, ale kvůli podezření  

 z toxicity se v lidské medicíně po desetiletí nepoužíval.  

 Během druhé světové války byla provedena klinická studie 
antimalarických léčiv sponzorovaná vládou Spojených států, ve které 
bylo zjištěno, že chlorochin má významný účinek jako antimalarikum.  

 V roce 1947 byl uveden do klinické praxe pro preventivní léčbu malárie. 

 Testován u neinvazivní rakoviny prsu - duktální karcinom in situ (DCIS) 

 U neinvazivních rakovinných buněk vědci identifikovali specifický proces 
zvaný autofagie, který značně ovlivňuje jejich přežití. Při pre-klinické m 
hodnocení se zjistilo, že působením chlorochinu se autofagie DCIS 
buněk zablokuje, tudíž jsou buňky zabity a již nejsou schopny stát se 
invazivní 

  



Vývoj chinolonů 

 Náhodný objev antibakteriálního působení 
chinolonů při syntéze chlorochinu 1962  
vedlejší produkty různé deriváty chinolinu - 
nalidixová kyselina (první chinolonové 
chemoterapeutikum)  

  

 70. léta kys. oxolinová  

 80. léta  - fluorochinolony (FQ)-zavedení atomu fluoru v poloze 6 
(antibakteriální účinnost 100x převyšuje účinost kys. nalidixové) 

  



Obecné trendy ve vývoji 
chinolonů 
 původně pouze močová chemoterapeutika 

 později systémový účinek, potencovaná 
aktivita na G-bakterie  

 ještě později další rozšiřování spektra účinku -
„respirační“   

 fluorochinolony“,anaeroby; zlepšování 
farmakologických vlastností,  

 omezování toxických účinků 

  



Základní vzorec chinolonů 



Mechanismus účinku 
chinolonů 

 Baktericidní chemoterapeutika 

 Selektivně inhibují syntézu DNA resp. enzymatickou aktivitu 
bakteriální gyrázy (bakteriální DNA topoizomerázy II.) a 
topoizomerázy IV (objev v r. 1990) 

 DNA gyráza je základní bakteriální enzym, složený ze dvou 
podjednotek A a dvou podjednotek B, kódovaných geny gyrA a gyrB. 
Katalyzuje vytváření kliček na vláknech chromozomů 

 U většiny G- baktérii je místem primárního účinku DNA gyráza, u G+ 
topoizomeráza IV… 

 Moderní FQ mají vyváženou aktivitou na oba enzymy – širokospektrý 
účinek 

  



Farmakodynamika FQ 
 Účinek v závislosti na koncentraci  

 Veliký distribuční objem, koncentrace v moči, stolici, žluči, v 

ledvinách plicích,  kostech, neutrofilech a makrofázích obvykle 

dosahuje vyšších než sérových koncentrací. Rovněž pronikají v 

dostatečné koncentraci přes zanícené meningy 

 

 Pozor na subinhibiční koncentrace ve tkáních-nárůst 

rezistence!!!  

  

 Ale pozor! bakteriální buňky mají různé mechanismy ke korekci 

poškozených míst na DNA, dokáží se tedy brzy adaptovat proto 

se snadno utvoří rezistence! 

  
 



INDIKACE 
 močová chemoterapeutika (nefluorované) 

 systémový účinek, potencovaná aktivita na G- 
bakterie (FQ) 

 další rozšiřování spektra účinku - „respirační 
fluorochinolony“, anaeroby; zlepšování 
farmakologických vlastností, omezování 
toxických účinků…. 

 budoucnost ?…selektivní účinek na 
multirezistentní kmeny (MRSA. PSAE, STMA..), 
toxoplasmóza, pneumocysty, borélie, DNA 
viry…?  

  



Gener

ace 
Léčivá látka Indikace 

I. 

kyselina nalidixová, 

kyselina oxolinová, 

kyselina pipemidová 

Přípravky s omezeným 

účinkem na G- (močová 

chemoterapeutika) 

II. 

norfloxacin, 

ciprofloxacin, ofloxacin, 

pefloxacin, lomefloxacin, 

levofloxacin 

Přípravky se systémovým 

účinkem a potencovanou 

aktivitou na G- 

III. 

sparfloxacin, gatifloxacin, 

tosufloxacin, 

pazufloxacin 

Přípravky s vyšší aktivitou 

na G+ (pneumokoky), 

respirační 

chemoterapeutika 

IV. 

moxifloxacin, 

trovafloxacin, 

gemifloxacin, sitafloxacin 

s rozšířeným účinkem na 

anaeroby, podobné jako 

III. Gen. 



I. Generace chinolonů 
 Spektrum : enterobakterie, omezeně 
P.aeruginosa 

 Relativně nízká aktivita 

 Distribuce :omezená, rychlá metabolizace, 
terapeutické koncentrace pouze v moči 

 Zástupci :  

-nefluorované  - kyselina nalidixová, oxolinová, 
pipemidová, rosoxacin… 

-fluorované – norfloxacin, enoxacin… 

  



II. Generace chinolonů 
 Spektrum : zvýšený účinek na enterobakterie,           

 P. aeruginosa, neisserie, hemofily, legionely, 
(mykoplasmata, chlamydie, stafylokoky…                  
hraniční působení na streptokoky !) 

 Perorální (velmi dobrá biologická dostupnost) i 
parenterální formy, sekvenční terapie 

 Distribuce : systémová, intracelulární průnik 

  



II. generace – hlavní zástupci 

 Ofloxacin (OFL) :  

 ve srovnání s CIP slabší aktivita na enterobakterie a P.aeruginosa, 

vyšší na mykoplasmata a chlamydie 

 vstřebání z GIT min. 95 % 

 delší biologický poločas 

 90 % se vylučuje v nezměněné podobě močí 

 

 Levofloxacin :   

 L- izomer OFL   

 10 –100 x účinnější než pravotočivá forma,  

 vyšší aktivita na G+ bakterie 

 bývá řazen k respiračním FQ (cca 2 x vyšší aktivita na 

pneumokoky)  

 na rozhraní II. a III. generace 

 



II. generace – hlavní zástupci 

 Pefloxacin  
 Omezené spektrum – nízká aktivita na 

pseudomonády; mykoplasmata a chlamydie  

 Dlouhý biologický poločas (aplikace 1 – 2 x denně) 

 Metabolizován v játrech (norfloxacin…) 

 vysoké hladiny v žlučových cestách 

 výhodný při renálním selhání 

 Vyšší výskyt nežádoucích účinků  

  

 Fleroxacin  

 Lomefloxacin 
  



II. generace  (CIPROFLOXACIN) 
– základní indikace 

Fluorochinolony jsou léky rezervní, indikované jen v situacích, kde jsou jiná  

antibiotika in vitro neúčinná nebo nevhodná pro léčbu z důvodu toxicity či 

nežádoucích účinků.  
◦Akutní sinusitida (hemofily, moraxely, pneumokoky) 

◦Infekce DCD (enterobakterie, P.aeruginosa, hemofily, pneumokoky) 

◦Akutní exacerbace chronické bronchitidy 

◦Uroinfekce (enterobakterie, P.aeruginosa, stafylokoky, enterokoky) 

◦Chronická prostatitida 

◦Komplikované nitrobřišní infekce (+ metronidazol) 

◦Infekce kůže a měkkých tkání (enterobakterie, pseudomonády, stafylokoky) 

◦Infekce kloubů a kostí (G-) 

◦Infekční průjmy (salmonely, shigely, kampylobaktery) 

◦Tyfus 

◦Nekomplikovaná cervikální a uretrální kapavka 

Za poslední léta výrazně narůstá rezistence na chinolony 

Možný je vznik rezistence přímo během léčby, zejména u G+ koků, proto se u 
nich dnes chinolony nedoporučují ani v případě in vitro citlivosti 

 



III.generace („respirační“ FQ) 

 Spektrum : jako II. + zvýrazněný účinek na G+ 
koky (pneumokoky), mykoplasmata a 
chlamydie 

 Vysoký stupeň absorbce ze zažívacího traktu 

 Vysoké hladiny v plicní tkáni, bronchiálním 
sekretu, alveolární tekutině 

 Dlouhý biologický poločas (až 20 hod.) 

 Hlavní zástupci : temafloxacin, sparfloxacin, 
grepafloxacin, tosufloxacin…. 

  



III. Generace - hlavní indikace  
-komunitní pneumonie  

-respirační infekce 

-(infekce pohybového aparátu…) 

 

 

!!!význam pouze v lokalitách s vysokým stupněm R komunitních 
původců (pneumokoků), rizika šíření R při masivní spotřebě, 
vysoká cena!!! 

  



IV. Generace 
 Spektrum : zesílený účinek na G+ koky, intracelulární 
bakterie a anaeroby; u některých snížená aktivita na 
G-  (P.aeruginosa) 

 

 Moxifloxacin, gemifloxacin, gatifloxacin, garenoxacin, 
trovafloaxcin, clinafloxacin… 

  



IV. Generace – hlavní indikace 

 Komunitní respirační infekce v oblastech s 
vysokým stupněm R (makrolidy, 
penicililiny) 

 Bakteriální infekce nejasné etiologie 
(komunitní) 

 Smíšené infekce (s účastí anaerobů)  

 Uroinfekce  

  



Rizika vzniku rezistence k FCH 

 Vysoká spotřeba,veterinární medicína, 
velkochovy 

 Léčba infekcí vyvolaných bakteriem s hraniční 
MIC  (0,5 – 2 mg/l); zejména stafylokoky, 
streptokoky, enterokoky, P.aeruginosa 

 Nedetekované nízké hladiny R, revize 
hraničních koncentrací ? 

 Nevhodná dávka a aplikační interval  

 Dlouhodobé  a opakované podávání (FCH) 

  



     Escherichia coli a fluorochinolony  

   
2001 8,1%,               2007 25,4% (EARSS) 



Klebsiella pneumoniae a fluorochinolony 



Nežádoucí účinky a toxicita 

GIT obtíže (5 %) 

Alergie (1-2%), fototoxicita (lomefloxacin, sparfloxacin) 

Hepatotoxicita (trovafloxacin) 

CNS symptomatologie (1-4%) – bolesti hlavy, zmatenost, agitovanost, 

deprese, poruchy rovnováhy (starší pacienti), křeče (ciprofloxacin + teofilin) 

Prodloužení Q-T intervalu, maligní arytmie (sparfloaxcin, moxifloxacin…) 

Ruptura Achilovy šlachy 

Lékové interakce – antacida; teofilin, kofein (ciprofloacin); warfarin 

(monitorování); cyklosporin ? 

Artropatie u mláďat (u dětí poškození chrupavek neprokázáno, kromě 

artralgií (1,3%) u CF pacientů) 

 



Chinolony - shrnutí 
Klady :  

baktericidní účinek 

výhodné farmakologické vlastnosti : biologická  

dostupnost, intraceluární průnik, vysoké tkáňové  

hladiny 

spektrum účinku 

dostupnost perorálních i parenterálních forem  

relativně málo nežádoucích účinků a nízká toxicita  

nízká cena (II. generace)  



(NITRO)IMIDAZO
LY 
- METROMIDAZOL  

- ORNIDAZOL, TINIDAZOL  
 
 



(NITRO)IMIDAZOLY 

primárně baktericidní působení na anaeroby a protozoa 

Mechanismus účinku: inhibice replikace DNA 

Indikace:  

 při léčbě peptických vředů – eradikace Helicobacter pylori 

 v kombinaci s antibiotiky – peritonitida  

 amébové dyzenterie – střevní onemocnění  

 infekce  

◦ trichomoniázy – způsobené bičíkovcem – u žen se projevuje výtokem, u mužů se 
projevuje zánětem močové trubice  

◦ nutno léčit oba partnery současně  

Farmakokinetika: 80% absorpce po p.o., dobrý průnik do tkání i mozkomíšního moku, prostup 
placentou i do mateřského mléka (KI) 

NÚ: nauzea, zvracení, průjem, poruchy CNS (závratě, nespavost, deprese) 

◦ tmavá zbarvená moč 

◦ dlouhodobé podání – neutropenie, leukopenie (kontrola krevního obrazu) 

  



Nitroimidazoly 
 Metronidazol 

KI: alkohol (disulfiramový účinek) 
HVLP: Entizol, Klion, Metronidazol 

 

 Ornidazol (Avrazor) 

 Tinidazol  

 

 Nežádoucí účinky: 
 

•kovová chuť v ústech, nauzea, průjem  
•vysoké dávky – závratě až křeče  
•nepít alkohol  
•nepodávat v prvním trimestru gravidity  
•moč je zbarvena do hnědočervena  

 



NITROFURANY 
- NITROFURANTOIN 



NITROFURANY 
 bakteriostatická, při vyšších koncentracích 
baktericidní chemoterapeutika 

 G+ i G- bakterie 

Mechanismus účinku: uvolnění superoxidů a 
dalších kyslíkových sloučenin 

◦ u člověka inaktivovány játry 

 

 vznik rezistence i během léčby 

NÚ: alergie, megaloblastická anémie, pneumonie, 
hepato- a neurotoxicita 
• GIT NÚ lze  podáním s jídlem nebo těsně po něm 

 



NITROFURANY 
 Indikace: 

◦ močové desinficiens  

◦ k profylaxi infekcí močového ústrojí 

 

 nežádoucí účinky  

◦ zvláště při dlouhodobém podávání  

◦ alergické reakce – vyrážky, léková nemoc  

◦ megaloblastická anemie  

◦ pneumonie  

◦ hepatotoxicita, nefrotoxicita – zvláště při kombinaci s alkoholem  

◦ kontraindikace – těhotné ženy – riziko teratogenity   

  



Nitrofurany - zástupci 

 Nitrofurantoin  

 infekce močových cest (účinnější v kyselejší moči pH<5,5) 

HVLP: Furantoin Léčiva 

 

 Nifuratel – podobný nitrofurantoinu, lepší GIT snášenlivost 

 urogenitální a intestinální infekce 

HVLP: Macmiror 

 

 Nifuroxazid – z GIT se nevstřebává  

 baktericidní působení na E. coli, Salmonella spp., 

Campylobacter, Vibrio cholerae, Giardia lamblia 

 infekční průjmy různé etiologie, chronické průjmy u kolitid, 

střevní dysmikrobie 

HVLP: Ercefuryl 

 



Antiinfektiva ve 
stomatologii 



Stomatologika 
LP určené k ošetřování zubů, parodontu a 
sliznice dutiny ústní 

aplikace převážně lokální 

tříděna podle indikací  



Antibakteriální terapie dutiny orofaryngu 

 předně ATB, která se neužívají k systémové terapii 

 baktericidní 

Fusafungin (Bioparox) 

 pro lokální terapii: G+ (streptokoky, pneumokoky, 

stafylokoky), Candida a., Mycoplasma pneumoniae 

I: tonzilitida, rinitida, sinusitida, tracheitida, laryngitida, 

 faryngitida, bronchitida  

Hexetidin (Stopangin) 

baktericidní + fungicidní chemoterapeutikum  



Další antiseptika 

Chlorhexidin digluconas (G+,G-, kvasinky, viry)  

 – Corsodyl, Drill, Septofort  

Benzydamini hydrochloridum (mírně antisept., antiflog.+analget. 

úč.) - Tantum Verde  

Benzalkonii chloridum – Septolette 

Benzoxonium chloridum – Orofar  

Cetylpyridinium chloridum – Neo Septolette, Calgel (+lidokain) 

Dichlorobenzenmethanol – Neoangin, Strepsils (2-slož.) 



 

 

Gingivitis ulcerosa 

Rp. 

 Hydrogenii peroxidi 30%     50,0 

 Aquae purificatae            ad 250,0 

 M.f.liq. 

 D.ad lag. fusc. 

 S. 1 pol. lžíci do sklenice vody, k výplachům úst několikrát denně 

   anaerobní mikroflóra subgingiválního plaku -) bolestivé ulcerace (G- 

tyčinky Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Spirochety) 

  častěji u mladých lidí 

Terapie: 6 % peroxid vodíku, hexetidin (Stopangin), chlorhexidin 

(Corsodyl), jodofory (Jox) 

 při chronickém rozvoji ATB a chemo (metronidazol, linkosamidy, 

tetracykliny, makrolidy) 



Antimykotická terapie dutiny 
orofaryngu 

riziko při  dlouhodobé terapii ATB, CHT, inhalačními 
kortikosteroidy (AB), DM... 

lokálně aplikovaná antimykotika (+ kombinace se 
systémovými antimykotiky)  

 

mikonazol (Loramyc orm.tbl.adh.) 

klotrimazol (Canesten tbl.buc) 

nystatin 



Mechanismus působení antimykotik 

oxidoskvalen 

skvalen 

lanosterol 

ergosterol 

skvalenepoxidáza 

lanosterol-14α-demetyláza 

ALYLAMINY 

AZOLY 

POLYENY 



 

 

Candidosis, soor 

Rp. 

 Natrii tetraboratis decahydrici 2,0 

 Glyceroli 85%      ad 50,0 

 M.f.liquid. 

 D.S. k potírání sliznice ústní, 3x denně 

  infekce Candidou 

  predispozice :  dysmikrobie, špatná ústní hygiena,  

    DM, imunosuprese, nutriční deficity, snímatelné protézy..  

  Terapie: animykotika lokálně i celkově (mikonazol, ketokonazol, 

nystatin, natamycin), genciánová violeť, borax glycerol 4% 



Nystatinová izotonická suspenze 

Rp. 
Nystatini (6500 IU/mg)           0,3 

Hypromellosi                          0,12 

Glyceroli 85%                         0,6 

Menthae piper. etherol.     gutt. II (duas) 

Aq. conserv.                    ad 20,0 

M. f. susp. 

D. ad vitr. gutt. 

S. 6x denně 1ml (20 kapek) suspenze nechat rozplynout v 
ústech; min.10min nepít ani nevyplachovat ústa. 

INDIKACE: slizniční kandidózy (prevence: 3xdenně 0,5ml; terapie:  

6xdenně 1,0 ml) 



 

 

Primární herpetická stomatitida 

  HSV 1 

  výsev intraepiteliálních puchýřků na gingivě, 

    bolestivé, edematózní 

  riziko generalizace (u imunosuprimovaných) 

  Terapie: symptomatická – vit. C a B; LA (lidokain, 

trimekain) před jídlem; výplachy (Herbadent); výjimečně 

celková virostatika (aciklovir - Herpesin) 

  KI: kortikosteroidy 

Stomatitis herpetica recidivicans 
  reaktivace latentní HSV infekce, eroze bez puchýřků, edém, erytém 

  Terapie: jako prim. herpet. stomatitida 

Herpes labialis 
  recidiva HSV infekce 

  Terapie: v prodromálním stádiu lokálně aciklovir, penciklovir 



Schéma replikace virů 

adsorpce 

penetrace 

odpláštění 

replikace 
vyplavení 



Lokální antivirotika 
aciclovir  

Herpesin, Zovirax 

penciclovir 

Vectavir 

tromantadin 

Viru-Merz  

dihydroxypropyladenosin 
 (Duvira) 

idoxuridin 

 (Dendrid, Hevizos) 



Děkuji za pozornost 
LSOUCKOVA@MED.MUNI.CZ  


