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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovení antimikrobiálního účinku modelového vzorku 

extraktu z aronie (Aronia melanocarpa) vůči vybraným druhům mikroorganismů (bakterie 

Bacillus cereus a Escherichia coli a kvasinka Candida glabrata). Pro srovnání byly vybrány  

a též analyzovány dva komerčně dostupné vzorky přírodních extraktů z maliny a kakaa. 

V teoretické části je uvedena charakteristika, složení a vlastnosti zmíněných rostlinných 

materiálů, také jejich složení a využití ve farmacii, lékařství a kosmetice, dále jsou zmíněny 

možné metody stanovení antimikrobiální aktivity. 

Výsledky práce ukazují, že analyzované komerčně dostupné vzorky maliny i kakaa 

nevykazují žádnou antimikrobiální aktivitu vůči vybraným mikroorganismům až na 100% 

extrakt maliny proti Candida glabrata. Pro ostatní druhy mikroorganismů se jednalo spíše  

o podporu růstu kolonií v okolí dávky extraktu. Ethanolový extrakt z plodů aronie vykazoval 

rostoucí antimikrobiální aktivitu s jeho zvyšující se koncentrací, nejsilnější potenciál byl 

pozorován u kvasinky Candida glabrata, značný také pro Bacillus cereus, druh Escherichia 

coli byl zcela rezistentní. 

 

ABSTRACT 

The goal of this bachelor´s thesis was the determination of effect of model sample of chokeberry 

extract (Aronia melanocarpa) on selected types of microorganisms (bacteria Bacillus cereus 

and Escherichia coli, yeast Candida glabrata). Two commercially available samples of natural 

extracts from raspberry and cocoa were selected and analysed for comparison.  

Theoretical part is focused on characteristic, composition and properties of mentioned plant 

materials, there are also listed their uses in pharmacy, medicine and cosmetics and possible 

methods of determination of antimicrobiological activity.  

Analysed commercially available samples of raspberries and cocoa don´t show any 

antimicrobial activity to selected microorganisms with the exception of 100% raspberry extract 

on Candida glabrata. There was growth promotion of colonies in the surroundings of the 

extract in other microorganisms. Ethanol extract of chokeberry fruits showed growing 

antimicrobial activity with increasing concentration of the extract. The strongest potential was 

observed in yeast Candida Glabrata and in bacteria Bacillus cereus. The bacteria Escherichia 

coli was completely resistant. 
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1 ÚVOD 

Veškeré rostliny na naší planetě produkují velké množství specifických látek, především 

sekundárních metabolitů. Tyto látky mají významnou funkci pro ochranu samotné rostliny před 

oxidačním stresem, patogeny, UV zářením působí proti mikroorganismům a býložravcům. 

Sekundární metabolity nalezneme v různých částech rostlin a nachází tak velice široké využití 

i pro lidský organismus.  

Nejrozšířenější ze skupiny sekundárních metabolitů jsou polyfenolické látky, které tvoří 

komplexní skupinu látek. Dále se dělí naflavonové kyseliny, flavonoidy a anthokyany.  

Pozitivní účinky fenolických látek jsou antikarcinogenní, antitrombotické, protizánětlivé, 

protivředové, imunostimulační, antialergenní a antimikrobiální, proto jsou již řadu let 

využívány na výrobu kosmetických preparátů, léků i potravin.  

Plody aronie se považují za velice významný zdroj zmíněných polyfenolických látek, 

vitaminů, minerálů a dalších zdraví prospěšných složek. Extrakty z plodů této rostliny vykazují 

silný antimikrobiální a antioxidační účinek, proto je jejich časté využití ve farmacii, lékařství, 

kosmetice a potravinářství.  

Antimikrobiální látky inhibují růst patogenních mikroorganismů, inhibice je způsobena řadou 

různých mechanismů. Řadíme sem i antibiotika, antibakteriální chemoterapeutika, antivirotika, 

antimykotika, antiparazitní látky a antiseptika. U těchto látek je požadován optimální 

antimikrobiální účinek s vysokou selektivitou na jednotlivé druhy mikroorganismů. Opět 

nachází velice široké využití v mnoha oblastech průmyslu. 

Tato práce je zaměřena na stanovení antimikrobiálního účinku modelového vzorku extraktu 

z plodů aronie; byly aplikovány a porovnány dvě metody – difúzní jamková a disková. Pro 

posouzení účinku byly výsledky porovnány se dvěma komerčně získanými extrakty z malin  

a kakaa. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Tato práce je zaměřena na stanovení antimikrobiální aktivity extraktů získaných z vybraného 

druhu bobulového ovoce. Pro tento účel byly vybrány plody aronie, vzhledem 

k předpokládanému výraznému antimikrobiálnímu potenciálu.  

Pro srovnání byly pro zajímavost použity komerčně získané extrakty maliny a kakaa. 

V následujících kapitolách je uvedena charakteristika, složení a vlastnosti zmíněných 

rostlinných materiálů. 

 

2.1 Vybraný extrakt bobulového ovoce (aronie) 

Zisk modelových extraktů z aronie byl náplní práce Kateřiny Seidlové [1]. Charakterizace 

získaného extraktu, použitého pro analýzu v této práci, je uvedena v kapitole 3.4. 

 

2.2 Aronie 

Aronia melanocarpa, česky temnoplodec černoplodý, lidově nazývána černá jeřabina. Její 

taxonomické zařazení je uvedeno v tabulce 1. [2, 3] 

 
Tabulka 1 – Taxonomické zařazení aronie [3] 

Říše rostliny (Plantae) 

Podříše vyšší rostliny (Cormobionta) 

Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád růžotvaré (Rosales) 

Čeleď růžovité (Rosaceae) 

Rod temnoplodec (Aronia) 

Druh temnoplodec černý (Aronia melanocarpa) 

 

Její původ sahá až k východní části Severní Ameriky, kde roste nejčastěji ve vlhkých lesích. 

Zde byla hojně využívána kmenem Potawotomi na výrobu čajových preparátů a extraktů pro 

léčbu nachlazení. Od 18. století je rozšířena v severní Evropě, v Německu, Polsku, Bělorusku 

a Rusku. [1, 4] 

Ve 20. století byla pěstována už i v oblasti východní Evropy pro výrobu sirupů, džemů  

a hlavně vín. Později byla využívána převážně ve Švédsku k vývoji přírodních barviv  

a pigmentů. V dnešní době je rozšířena i v Japonsku, střední Evropě i na Ukrajině, často slouží 

jako zdravý doplněk stravy. Na našem území není tak častá, nalezneme ji v parcích a na 

zahradách, často jako okrasný keř. [1, 4] 

 

2.2.1 Charakteristika 

Jedná se o opadavý keř, který dorůstá výšky 90–180 cm a plodí v podzimních měsících černé 

jedlé bobulovité plody. Jeho drobné květy se vyznačují pěti okvětními a pěti kališními lístky  

a bílým až narůžovělým zbarvením. Květy jsou uspořádány v chocholíkovitém květenství, 
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aronie kvete v období dubna a května, listy má střídavě postavené, zelené, menší velikosti, 

protáhnuté oválné s drobným vroubkovaným pilkovitým okrajem, u jiného druhu aronie jsou 

v podzimních měsících zbarvené až do červena. [1, 2, 4] 

Květenstvím a uspořádáním plodů se podobá klasické jeřabině ptačí, liší se pouze barvou 

plodů, které jsou kulaté, tmavě fialové až černé malvice o průměru kolem 6 mm. Narůstají na 

klastrech po 8 a více na červené stopce. Na stromě vydrží velice dlouho zralé bez známek 

hnilobných procesů. Z jednoho keře lze sklidit až 10 kg plodů, které je možné uskladnit za 

vhodných podmínek až na dobu několika měsíců. Jejich chuť je hořká a natrpkle kyselá, proto 

je nelze konzumovat syrové. [2, 4] 

Postupem času byla aronie šlechtěna na zahradní výsadby a pro větší zisk z plodů. Výhodná 

je nenáročnost této rostliny, pěstuje se ve stejných podmínkách, jako klasická jeřabina. Snáší 

náročné klimatické podmínky, silné mrazy i vyšší polohy. Díky trpké a hořké chuti nepodléhá 

konzumaci ptáků a vážným chorobám či hnilobným procesům po sklizni plodů. [4, 5] 

 

2.2.2 Využití  

Užitečné a velice přínosné vlastnosti tohoto keře se uplatňují v různých oblastech. 

 

• Léčitelství 

Reguluje správnou činnost štítné žlázy, posiluje imunitu, podporuje pružnost a pevnost cév, 

udržení správného krevního oběhu, vitality srdce. Napomáhá prevenci cukrovky (nahrazuje 

sladidlo diabetikům), rakoviny, posiluje funkci ledvin, jater, pomáhá zmírnění potíží 

s hemoroidy, křečovými žilami. Aronie se používá pro zlepšení paměti, regeneruje zrak, je to 

přírodní zdroj vitamínů a minerálů, dále také přírodní antibiotikum, detoxikuje organismus, 

napomáhá hojení ran, zlomenin a svalů. Je silným antioxidantem, působí rychlejší odbourávání 

alkoholu z těla, a také zpomaluje stárnutí organismu. [9–11]  

 

• Kosmetika 

Díky vysokému obsahu vitaminu C a antioxidačních látek se aronie také přidává do 

kosmetických přípravků. Výtažky rozjasňují pleť, regenerují vrásky, urychlují hojení akné či 

jiných kožních onemocnění. Častý je vzácný olej, vyrobený opět z plodů aronie. Na trhu 

nalezneme pleťová mléka, pleťové vody, různé krémy, gely a balzámy na rty. [12, 14, 61] 

 

• Farmacie 

Vysoký obsah polyfenolických látek a anthokyanů v plodech aronie je přínosný ve 

farmaceutickém průmyslu. Jedná se o preparáty podporující lidské zdraví a imunitu. Použití 

nachází jako antimutagenní, antimikrobiální, antivirový a protinádorový přípravek ve formě 

různých sirupů a tablet. U aronie byla prokázána hepatoprotektivní a antidiabetická činnost, 

dokonce snižuje množství bilirubinu a močoviny v krvi. Využívá se jako doplněk 

stravy – kapsle, tinktury. [1, 14]  

 

• Potravinářství 

Plody se vyznačují sladko kyselou trpkou chutí, proto se setkáváme s následným 

zpracováním, ne s přímou konzumací. Z plodů aronie se lisuje velké množství šťávy pro 
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přípravu sirupů, džemů (z důvodu vysokého obsahu pektinů), dále marmelád, kompotů, šťáv, 

likérů a vína. Ze sušených plodů se nejčastěji připravují léčivé čaje. Také je hojně využíváno 

v potravinářství přírodní netoxické barvivo původem z aronie. [2, 16] 

 

• Zahradnictví 

Je používána také jako okrasný keř v zahradách a parcích. [12] 

 

2.3 Charakteristika bioaktivních látek obsažených v aronii  

Aronie se považuje za velice cennou, plody obsahují velké množství červených barviv, nejvíce 

anthokyany, flavonoidy a třísloviny. Tato barviva mají antioxidační vlastnosti a chrání lidské 

buňky. Obsah anthokyanů je velice náchylný na vyšší teplotu. Nejvhodnější je konzervace 

plodů usušením za použití stabilizačního prostředku. Jedná se o kopigmentaci, která zajišťuje 

stabilitu barviv a obsah anthokyanů. [2] 

Obsahuje velké množství důležitých vitamínů a minerálních látek, vitamín B12, rutin, jód, 

draslík, vlákninu, esenciální i neesenciální aminokyseliny a mnoho dalších, jako jsou organické 

kyseliny (jablečná a citronová). [4, 5] 

Chemické složení rostlinného materiálu je závislé na období sklizně, kvalitě půd, prostředí 

a také stáří sklízené rostliny. Od vegetační fáze po fázi zralosti plodů roste obsah 

polyfenolických látek, flavonoidů a minerálních látek. [6–8]  

 

2.3.1 Polyfenolické látky 

Polyfenoly jsou obsaženy ve všech rostlinách, jedná se o produkty sekundárního metabolismu 

rostlin, nalezneme je v zelenině, ovoci, květech i čajových preparátech. Mají významnou funkci 

při ochraně samotné rostliny před oxidačním stresem, patogeny a vlivem UV záření. Vyskytují 

se v různých částech rostlin (listy, plody). Pro lidský organismus jsou důležité pro jejich 

antioxidační vlastnosti, protože mají pozitivní vliv na naše zdraví. [17–19]  

Přínosné pozitivní účinky fenolických látek (antikarcinogenní, antitrombotické, 

protizánětlivé, antiaterogenní, protivředové, imunostimulační, antialergenní, antimikrobiální) 

jsou již řadu let využívány na výrobu kosmetických preparátů, léků i potravin. [20]  

Do nedávna byly polyfenolické látky zkoumány jako esenciální pro růst, vývoj, reprodukci, 

ochranu před patogeny a predátory u rostlin, později bylo zaměřeno na škodlivé a negativními 

účinky, protože jsou schopny navázat se na makromolekuly bílkovin, sacharidů a tím dochází 

ke snížení nutriční hodnoty potravin. Ovšem pozitivní antioxidační vlastnosti jsou využívány 

dodnes jako prevence oxidačního stresu způsobujícího nádorové, kardiovaskulární 

onemocnění.  

Plody aronie se považují za nejvýznamnější zdroj polyfenolů. Polyfenoly se nejčastěji 

vyskytují v konjugovaném stavu, jsou složeny z jedné či více sacharidových jednotek 

(monosacharidy, disacharidy i oligosacharidy) β-glykosidicky vázanými k hydroxylovým 

skupinám. Nejčastěji se jedná o připojení glukózy. Často se můžeme setkat s napojením i jiných 

sloučenin, jako jsou organické kyseliny, aminy, lipidy, karboxylové kyseliny. [6] 

Řadí se do heterogenních sloučenin, které působí proti volným radikálům (prevence 

onemocnění a chorob). Polyfenoly tvoří komplexní skupinu látek, struktura rostlinných 
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polyfenolů se pohybuje od jednoduchých (fenolové kyseliny) až po polymerní (kondenzované 

taniny) molekuly. [20–21] 

Jsou klasifikovány dle různých kritérií, jako je počet aromatických kruhů, způsob vazby 

mezi jednotlivými aromatickými kruhy, ale nejčastěji se zmiňuje rozdělení dle struktury – dle 

počtu uhlíků (viz tabulka 2). [22]  

 

Tabulka 2 – Rozdělení polyfenolů dle počtu uhlíků [22] 

Počet uhlíků Základní skelet Skupina fenolů 

6 C6 

jednoduché fenoly, 

benzochinony 

7 C6-C1 fenolické kyseliny 

8 C6-C2 
acetofenony, 

fenyloctové kyseliny 

9 C6-C3 
fenolové kyseliny, 

kumariny, naftochinoy 

10 C6-C4 naftochinony 

13 C6-C1-C6 xanthony 

14 C6-C2-C6 antrachimony, stilbeny 

15 C6-C3-C6 
flavonoidy, 

isoflavonoidy 

18 (C6-C3)2 ligandy, neoligandy 

30 (C6-C3-C6)2 biflavonoidy 

N 
(C6-C3) n 

(C6-C3-C6) n 

Lignin, 

flavolany 

 

Obsah polyfenolických látek přítomných v plodech aronie je závislý na období sklizně  

a podmínkách během růstu, pohybuje se v rozmezí 2000–8000 mg /100 g sušiny. [2] 

 

2.3.1.1 Fenolové kyseliny 

Tyto kyseliny můžeme najít ve volné i vázané formě esterifikované, kde se váží karboxylem na 

hydroxylové skupiny organických kyselin či sacharidů. Zaujímají rozsáhlé rozšíření mezi 

rostlinami, dokonce tvoří asi 1/3 z polyfenolů v lidské stravě. [23]  

 

Dělí se na dvě základní skupiny: 

• Hydroxyskořicové kyseliny a její deriváty 

• Kyselina benzoová a její deriváty 

 

V lidské stravě se nejvíce vyskytují hydroxyskořicové kyseliny v esterifikované formě. 

Nejčastěji se jedná o kyselinu kávovou, ferulovou a gallovou. Velice běžným esterem kyseliny 

kávové je kyselina chlorogenová, která zaujímá významnou část složení různých druhů ovoce, 

zeleniny, a také kávy a brambor. Kyselina ferulová je často spojena s potravinovou vlákninou, 

kde je estericky vázána ke struktuře hemicelulosy. Bohatým zdrojem kyseliny ferulové jsou 
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pšeničné otruby. Kyselina gallová je obsažena v esterifikované formě například v mangu  

a v listech čajovníku čínského, kde se nachází navázána na glukosu. Dále se sem řadí 

kondenzované taniny – třísloviny. Větší množství taninů přítomných v ovoci přispívá 

k adstringentním účinkům, dále se jedná o zpevňující efekt působící proti hnilobným procesům. 

[23–26] 

Tyto kyseliny působí jako primární antioxidanty. Antioxidační aktivita je převážně 

ovlivněna počtem hydroxylových skupin v jejich struktuře. Kokotkiewicz a kol. [2] ve své 

přehledné práci uvádí v aronii nalezený obsah kyseliny chlorogenové 301,85 mg/100 g sušiny 

a 290,81 mg/100 g sušiny kyseliny neochlorogenové. Kyselina chlorogenová  

a neochlorogenová patří mezi deriváty kyseliny kávové a chininové. [2, 4] 

 

2.3.1.2 Flavonoidy 

Jejich struktura se skládá ze dvou benzenových kruhů spojených tříuhlíkatým řetězcem 

v uspořádání C6-C3-C6, u většiny zástupců flavonoidů je C3 cyklus součástí pyranového 

kruhu. Dle míry oxidace flavonoidového řetěze se dále dělí na flavonoly, flavony, isoflavony, 

flavanony, anthokyanidiny a další. [27] 

Společně s flavonoly se jedná o velice obsáhlou skupinu látek žlutého zbarvení. Nejčastější 

formou jsou glykosidy od kvercetinu a kemferolu. Již zmíněný rutin je odvozený od glykosidu 

kvercetinu a využívá se ve farmacii pro zvýšení pružnosti cév. Ve spojení s bioflavonoidy 

dochází ke zvýšení hladiny kyseliny askorbové v organismu. [27] 

 

2.3.1.3 Anthokyany 

Anthokyany, ze skupiny polyfenolických látek, jsou nejvýznamnější skupinou přírodních 

barviv. Běžně se nacházejí v potravinách, také jsou zodpovědné za specifické zbarvení plodů 

v závislosti na pH prostředí (oranžová, červená, modrá až fialová barva).  

Koncentrace anthokyanů v aronii se pohybuje kolem 667 mg ve 100 g čerstvých plodů, 

nejvýznamnějšími zástupci jsou pelargonidin, kyanidin, peonidin, delpfinidin, mlavidin  

a petunidin. Je známo, že anthokyany aktivně působí proti různým druhům mikroorganismů, 

zejména proti grampozitivním bakteriím.  [28–31]  

  

2.3.2 Ostatní barviva 

2.3.2.1 Karotenoidy 

Karotenoidy jsou červená, žlutooranžová až žlutozelená fotosyntetická barviva rozpustná 

v tucích. Vyskytují se v chromoplastech společně s chlorofyly, které je překrývají. Barevnost 

těchto barviv umožňuje konjugace dvojných vazeb v jejich struktuře, dále se dělí na karoteny 

(prekurzor vitamínu A) a xanthofyly (kyslíkaté deriváty karotenů). V plodech aronie se ve větší 

míře vyskytují právě xanthofyly, méně také karoteny. [27] 

 

2.3.2.2 Chlorofyly 

Chlorofyly jsou zelená fotosyntetizující barviva, obsažená v zelených částech rostlin, řas, sinic 

i některých bakterií schopných fotosyntézy. Struktura chlorofylů je složena ze dvou hlavních 

jednotek, porfyrinový kruh a centrálně vázaný iont Mg2+. Tato barviva nalezneme 
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v chloroplastech, složených z dvojné membrány a thylakoidů, thylakoidy dávají základ útvaru 

zvaném grana. Tyto soustavy jsou přidružené ke karotenům a xanthofylům. [32, 33] 

U vyšších rostlin se vyskytuje chlorofyl a a chlorofyl b v poměru 3:1, dále existuje typ 

chlorofylu c, d, e. V listech aronie je obsah chlorofylu a a b v poměru 4:1. [32, 33] 

 

2.3.3 Další přítomné látky 

Aronie osahuje nejen rozsáhlou skupinu polyfenolických látek, ale také glukózu, fruktózu, 

sacharózu a sorbitol. Sorbitol je využíván jako speciální sladidlo pro diabetiky. Dále se zde 

vyskytují pektiny, celulóza, hemicelulóza, lignin, oligosacharidy a malé množství tukové 

složky (cca 0,14 g ve 100 g zralých plodů). V semenech této rostliny se nacházejí glyceridy, 

fosfolipidy a steroly. [2] 

Plody aronie jsou zajímavé také vysokým obsahem minerálních látek (vápník, železo, fosfor, 

draslík) a vitamínů (vitamín C, E, P, kyselina pantothenová a niacin). Základní složky v plodech 

aronie udává tabulka 3. [34] 

 
Tabulka 3 – Složení plodů aronie [34] 

Složka Množství [g/kg] 

Voda 780 

Sušina 220 

Bílkoviny 17 

Lipidy 7 

Sacharidy 170 

Popel 7 

Vláknina 19 

 

2.4 Ostatní (komerčně získané) extrakty 

2.4.1 Malina 

Rubus idaeus, česky maliník obecný, lidově malina. Její taxonomické zařazení je uvedeno 

v tabulce 4. [35] 

 
Tabulka 4 – Taxonomické zařazení maliníku obecného [35] 

Říše rostliny (Plantae) 

Podříše vyšší rostliny (Cormobionta) 

Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád růžotvaré (Rosales) 

Čeleď růžovité (Rosaceae) 

Rod ostružiník (Rubus) 

Druh Maliník obecný (Rubus idaeus) 
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Maliny můžeme najít v celé Evropě i Asii, známá byla již v dávných dobách neolitu. Během 

16. století zájem o sběr malin silně vzrostl. Dnes se nachází na slunných místech i na okrajích 

lesů v nížinách i vyšších místech až horách s vlhčím prostředím, jedná se o velice adaptabilní 

rostlinu. [36] 

 

2.4.1.1 Charakteristika 

Ostružiník maliník je rychle rostoucí trnitý opadavý keř, trvalka s dvouletými stonky. První rok 

roste z trvalého kořenového systému nevětvený stonek s listy bez květů, maximální výška keře 

do 1,5 až 2,5 metrů. Druhým rokem vyrůstá ne tak vysoký stonek, avšak větvený s malými 

květy.  [36] 

Od jiných keřů ho odlišuje spodní strana lichozpeřených listů, pokrytá šedými chloupky, 

okraje listů mají pilovitý tvar. V měsících května a června je maliník zdoben drobnými bílými 

pětičetnými květy, poté přichází období sběru chutných plodů (souplodí). Plody jsou velmi 

chutné, sladké a šťavnaté. [36, 37] 

Jedná se o nenáročnou rostlinu, stále se rozšiřující prostřednictvím odnoží. V dnešní době se 

vyskytují různé odrůdy – beztrnné, bohatě otrněné, stále plodící, žlutoplodé a různí 

kříženci. [37] 

 

2.4.1.2 Složení 

Listy jsou bohaté na třísloviny, flavony (antioxidační látky) a organické kyseliny (citronová, 

mravenčí), vysoký obsah vitamínu C, cukry, silice. Plody obsahují cukry, pektiny, barviva, 

organické kyseliny a silice. Pecičky v plodech obsahují zbarvený olej. [38] 

Kyselina mravenčí se v malinách vyskytuje pouze v malé koncentraci. Antimikrobiální 

aktivita této rostliny je způsobena právě přítomností flavonů a organických kyselin, které 

interagují s plazmatickou membránou mikroorganismů, dochází tak k jejich inhibici. [39, 40] 

 

2.4.1.3 Využití 

Ostružiník nachází široké využití v potravinářství, plody se konzumují čerstvé či zpracované 

v džemech, koláčích, dortech, sirupech a šťávách. [37] 

Látky přítomné v maliníku vykazují antioxidační, protirakovinný a protizánětlivý efekt.  

Kladně ovlivňují kardiovaskulární systém, nervový systém a metabolismus. Výluhy bylinných 

částí byly využity jako ústní čistící voda s částečným antibakteriálním účinkem. U pacientů 

s diagnostikovaným diabetem druhého typu a u obézních jedinců docházelo k optimalizaci 

glykemické hladiny, působí proti vzniku ledvinových kamenů a jako prevence zánětu spojivek. 

Čaj z listů maliníku je hojně využíván nastávajícími maminkami, má blahodárné účinky na 

správnou činnost dělohy během porodu, v počáteční fázi porodu zajišťuje pravidelnost  

a účinnost kontrakcí. Během porodu dochází ke správné funkci hladké svaloviny pro lepší 

průběh celého porodu. Přidávají se do čajových žlučopudných a močopudných směsí. Výluhy 

z listů, nasbíraných nejlépe v období měsíce května, působí při zánětech ústní dutiny (kloktání), 

proti chronickým kožním problémům a proti průjmu. [37, 38] 

Využití nachází i v potravinářství pro výrobu nealkoholických nápojů (Kofola), marmelád, 

zavařenin. Z čerstvých plodů se připravují sirupy, preparáty proti nachlazení a pro správné 

zažívání. [41]  
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2.4.2 Kakao 

Theobroma cacao, lidově kakao. Taxonomické zařazení je uvedeno v tabulce 5. [42, 43] 

 
Tabulka 5 – Taxonomické zařazení kakaovníku pravého[40]  

Říše rostliny (Plantae) 

Podříše vyšší rostliny (Cormobionta) 

Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád slézotvaré (Malvales) 

Čeleď slézovité (Malvaceae) 

Rod kakaovník (Theobroma) 

Druh kakaovník pravý (Theobroma cacao) 

 

Za původní oblast růstu tohoto stromu je považována oblast Jižní Ameriky. V dnešní době 

se kakao pěstuje v tropických oblastech celého světa pro vysoké množství výnosu z kakaových 

bobů. Největší produkce do světa se vyváží z Brazílie, Ghany, Indonésie, Pobřeží Slonoviny, 

Kamerunu, Ekvádoru, Malajsie a Dominikánské republiky. [44] 

 

2.4.2.1 Charakteristika 

Jedná se o stálezelený strom, který roste do výšky 6 až 12 metrů. Silný kmen obklopují lesklé 

zelené listy (až 30 cm dlouhé). Květy jsou oboupohlavné s bílou korunou a růžovým kalichem. 

Kakaovník kvete po menším množství květů během celého roku, avšak má dvě hlavní období 

silného výkvětu a sklizně bobů. Hlavní sezóna sklizně je od listopadu do ledna a od května do 

července. [45, 46] 

Plody jsou bobulovité, protáhlé až na 30 cm, vyznačují se žlutou až hnědou barvou a deseti 

rýhami. Oplodí je složeno z pěti komor, v každé je 4–14 semen vejcovitého a plochého tvaru. 

Tato semena jsou cca 2 cm velká, jedná se o kakaové boby. Semena jsou bílá, ale procesem 

sušení a fermentace se stanou až červenohnědými. [45, 46] 

 

Z hlediska využití se kakaovník dělí na tři druhy: 

1. Criollo – plody se vyskytuj pouze na širokých kmenech kakaovníkových stromů, jsou 

žlutočerveně zbarvené, semena mají kulovitý tvar, jedná se o vysoce kvalitní kakaové 

boby s extrémně jemným aroma a nízkým obsahem kyselin. [47] 

 

2. Forastero – nejrozšířenější druh (přes 90% světové produkce), má plody elipsoidního 

tvaru a žluté barvy, semena jsou zploštělá. Často se vyskytuje jako planá rostlina. [47] 

 

3. Trinitario – hybrid vzniklý zkřížením dvou předešlých druhů. Plody mají pestré 

možnosti tvarů a zbarvení. [47] 
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2.4.2.2 Složení 

Kakaové boby obsahují 10–15 % sacharózy, 1–3 % kyseliny citrónové, 1–1,5 % pektinu. Boby 

se pro další využití podrobují fermentaci, kdy dochází k enzymatické hydrolýze sacharózy na 

glukózu a fruktózu a následně ke   vzniku ethanolu. Sušené a nefermentované kakaové boby 

obsahují speciální pigmentové buňky, které jsou bohaté na polyfenolické látky (katechiny).  

[47, 48] 

Charakteristická nafialovělá barva bobů je způsobena přítomností anthokyanů.  

Nejvýznamnější látkou kakaovníku je kofein a theobromin, hořký alkaloid. Vyskytuje se od  

2 do 7 mg/150 ml kakaa. V krystalické formě je to bílý prášek hořké chuti, theobromin stimuluje 

centrální nervovou soustavu, působí jako antioxidant. V lékařství byl využíván při léčbě anginy 

pectoris a hypertenze. Kofein působí povzbudivě, napomáhá fyzické aktivitě, soustředěnosti, 

aktivuje centrální nervový systém, také vykazuje antioxidační a antimikrobiální aktivitu 

(inhibuje plísně i bakterie). Antimikrobiální aktivita této rostliny je způsobena přítomností 

polyfenolických látek a kofeinu. [47–50] 

 

2.4.2.3 Využití 

Kakao se již od dávných dob využívá k léčbě anémie, duševního vyčerpání, tuberkulózy, 

horečky, dny, působí proti ledvinovým kamenům. Dochází ke stimulaci nervového systému, 

srdce, zlepšení trávení, funkce ledvin a střev. Mnohými výzkumy bylo zjištěno, že pojídání 

čokolády zvyšuje antioxidační schopnost organismu. Polyfenolické látky totiž silně vychytávají 

volné radikály. Dále byla studiemi dokázána značná modifikace zánětlivých procesů, zvyšuje 

průtok krve mozkem, snižuje krevní tlak (rozšiřuje cévy), vykazuje i hydratační schopnost 

v pokožce a ochranu před UV zářením (široké využití v kosmetice). [51] 

 

2.5 Antimikrobiální látky  

Antimikrobiální látky inhibují růst patogenních mikroorganismů, jedná se o velice rozsáhlou 

skupinu látek, kam řadíme i antibiotika (působí proti bakteriím, hovoříme o přírodní až 

chemicky upravené látce), antibakteriální chemoterapeutika (uměle vyrobená), antivirotika 

(proti virům), antimykotika (proti kvasinkám a plísním), antiparazitní látky (působící proti 

prvokům a členovcům) a antiseptika (využití při léčbě infekcí). Tyto látky nachází velice široké 

využití v potravinářském průmyslu, kosmetice a farmacii. [52] 

Požadavkem je vhodný a optimální antimikrobiální účinek s vysokou selektivitou, kdy 

dochází k ovlivnění složení, struktur, různých enzymatických a jiných procesů daného druhu 

organismu. Baktericidní látky v určité koncentraci inhibují až usmrcují bakterie, látky 

bakteriostatické znemožňují množení. [53] 

Účinek těchto látek na mikroorganismy může být mikrobistatický, jedná se o vratné 

pozastavení růstu a rozmnožování. Při mikrobicidním účinku dochází k úplnému, rychlému  

a nevratnému usmrcení. Mezi tyto látky se také řadí různá oxidační činidla, cheláty, těžké kovy, 

mutageny, cytostatika a imunosupresiva. [54] 
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Antimikrobiální účinek je způsoben různými mechanismy: 

• působí na mikrobiální enzymy 

• reagují s DNA 

• inhibují syntézu buněčné stěny 

• poškozují syntézu cytoplazmatické membrány 

• porušují syntézu nukleových kyselin 

• inhibují syntézu bílkovin [54] 

 

2.6 Antimikrobiální účinky extraktů aronie, maliny a kakaa 

2.6.1 Aronie 

Vodné a ethanolové extrakty získané z čerstvých, sušených nebo mražených plodů aronie, 

sklizených v Lotyšsku, vykazovaly různé hodnoty pH a různé antimikrobiální účinky. Totéž 

platí pro různá další zpracování již vyrobených extraktů. [55] 

Ve článku Liepini a kol. [55] je zkoumán antimikrobiální účinek těchto extraktů proti 

grampozitivním bakteriím Bacillus cereus a Staphylococcus aureus. Dále byla dokázána 

inhibice gramnegativní bakterie Pseudomonas aeruginosa, avšak neměly vliv na bakterii 

Escherichia coli. Vysoký účinek na grampozitivní bakterie je přiřazen vysokému obsahu 

anthokyanů v plodech aronie. Pro kvasinky Candida albicans nebyla zjištěna žádná 

antimikrobiální aktivita těchto extraktů. [55] 

V této studii byl dále prozkoumán vliv původního stavu plodů na výslednou antimikrobiální 

aktivitu. Zjištěno bylo, že extrakty z čerstvých plodů inhibovalo všechny testované bakterie 

kromě druhu Escherichia coli. Extrakty ze sušených nebo zmrazených plodů inhibovaly pouze 

grampozitivní bakterie. Zmrazení plodů vedlo ke značnému snížení antimikrobiálního účinku. 

Dále byl zjištěn u autoklávovaných a zmražených extraktů z čerstvých plodů totožný nebo vyšší 

antimikrobiální účinek proti čerstvým extraktům. Zmrazení extraktů ze sušených plodů snížilo 

jejich antimikrobiální účinnost. Extrakty ze zmrazených plodů vykazovaly velice malou 

antibakteriální aktivitu a jejich následné autoklávování a zmrazování tuto účinnost snižovalo 

ještě více (vyjma autoklávovaného ethanolového extraktu). Také byla zjištěna nezávislost pH 

extraktu a jeho antimikrobiálního účinku. Ethanolové extrakty vykazovaly totožnou nebo vyšší 

antimikrobiální účinnost než vodné extrakty. Tato studie potvrdila možné využití plodů aronie 

pěstovaných v Lotyšsku v přírodní medicíně, potravinářství a jako zdroj antibakteriálních látek. 

[55] 

Veškeré výsledky studie antimikrobiální aktivity vodných a ethanolových extraktů proti 

vybraným druhům mikroorganismů byly vyjádřeny jako průměr inhibiční zóny v milimetrech 

včetně směrodatné odchylky, hodnoty nalezneme v tabulce 6. [55] 
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Tabulka 6 – Antimikrobiální aktivita extraktů bobulí aronie proti vybraným mikroorganismům [55] 

Průměr inhibičních zón [mm] 

Stav extraktu 
Bacillus cereus Escherichia coli 

vodný ethanolový vodný ethanolový 

Čerstvé 

1 0 0 0 0 

2 8,5±0,5 10,0±1,0 0 0 

3 7,0±0,5 7,5±0,5 0 0 

Sušené 

1 0 19,5±0,5 0 0 

2 0 10,5±0,5 0 0 

3 0 7,5±0,5 0 0 

Zmražené 

1 0 8,0±1,0 0 0 

2 0 10,0±0,0 0 0 

3 0 7,0±1,0 0 0 

Extrakt 1 je čerstvý, extrakt 2 je autoklavovaný extrakt a extrakt 3 je zmražený. Do 

agarových jamek o průměru 6 mm bylo nanášeno 70 µl extraktu. [55] 

 

Ve studii Kima a kol. [56] byla zkoumána antimikrobiální aktivita ethanolového extraktu 

aronie. Jako zkoumané mikroorganismy byly použity Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 

Cronobacter sakazakii a Salmonella enteritidis. Výsledkem studie je značná antimikrobiální 

účinnost tohoto extraktu proti grampozitivním bakteriím (Bacillus cereus),  

u gramnegativních byl tento účinek mírnější. U druhu Cronobacter sakazakii a Salmonella 

enteritidis nebyla prokázána žádná inhibice. [56] 

 

 
Obrázek 1 – Antibakteriální aktivita různých koncentrací ethanolového extraktu aronie, (A) proti 

Bacillus cereus, (B) Staphylococcus aureus, (C) Cronobakter sakazakii, (D) Salmonela enteritidis [56] 
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2.6.2 Malina 

Plody malin vykazují mnoho prospěšných účinků ve veterinární i humánní medicíně. 

Nejdůležitějším účinkem je antimikrobiální aktivita. Ta je závislá na způsobu zpracování 

výchozího rostlinného materiálu. [57] 

Ve článku [57] se zabývali stanovením nejvhodnějšího postupu extrakce (extrakce 

ethanolem a etherem) pro zisk extraktu malin s nejvyšším antimikrobiálním potenciálem. 

Výsledkem byla vyšší účinnost malinové šťávy a ethanolového extraktu nad etherovým 

extraktem. [57] 

 

Práce Velicanskiho a kol. [58] pojednává o antimikrobiální aktivitě extraktů z plodů  

a výlisků malin proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím. Stanovení proběhlo pomocí 

diskové difúzní metody s 15 µl extraktu a agarové difúzní metody s 50 a 100 µl extraktu. Jako 

kontrolní bod bylo použito antibiotikum. Nejsilnější inhibici vykazovaly proti Pseudomonas 

aeruginosa a Bacillus cereus. Druh Escherichia coli byl velice odolný, nacházela se pouze zóna 

se sníženým růstem těchto mikroorganismů. Dále byla silná inhibice pozorována proti 

Staphylococcus aureus a Staphylococcus saprophyticus. Nebyly vyhodnoceny žádné rozdíly 

v antimikrobiálním účinku extraktů z plodů a extraktů z výlisků. Naměřené hodnoty inhibičních 

zón v milimetrech včetně disku (6 mm) nebo jamky (9 mm) se směrodatnou odchylkou pro 

klíčové mikroorganismy udává tabulka 7 a 8. [58] 

 
Tabulka 7 – Naměřené inhibiční zóny kultivarů malin pro klíčové druhy mikroorganismů [58] 

Průměr inhibičních zón [mm] 

Mikroorganismus 
Kultivar 

maliníku 

Metoda 

Disková Difúzní agarová 

15 µl 50 µl 100 µl 

Escherichia coli Meeker 0 12,58 15,50 

Willamette 0 14,00 16,50 

Bacillus cereus Meeker 7,5 13,50 16,25 

Willamette 9,0 13,50 17,00 

 
Tabulka 8 – Naměřené inhibiční zóny ovocných výlisků pro klíčové druhy mikroorganismů [58] 

Průměr inhibičních zón [mm] 

Mikroorganismus 
Výlisek 

maliníku 

Metoda 

Disková Difúzní agarová 

15 µl 50 µl 100 µl 

Escherichia coli Meeker 21,75 37,33 34,32 

Willamette 20,00 25,67 31,67 

Bacillus cereus Meeker 22,50 32,00 36,00 

Willamette 24,25 28,75 36,00 
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2.6.3 Kakao 

V první studii Hiraa a kol. [59] byla zkoumána antibakteriální účinnost kakaa na patogenní 

bakterie, jednalo se o 1 % a 3 % hm./obj kakaa. Tato studie odhalila potlačení růstu patogenních 

bakterií extraktů kakaa v methanolu a v ethanolu, extrakty vykazovaly přítomnost převážně 

kakaových polyfenolů. Po přídavku absorbentu polyfenolů (polyvinylpolypyrrolidon) došlo ke 

ztrátě antimikrobiálního účinku methanolového extraktu. [59] 

 

V druhém vybraném příspěvku Hasanuddina a kol. [60] byla zkoumána enkapsulace 

ethanolového extraktu z kakaové kůry k předcházení jeho poškození a pro prodloužení 

trvanlivosti. Bylo prováděno antioxidační a antibakteriální stanovení difúzní metodou. Dále 

byla analyzována antimikrobiální účinnost ethanolových extraktů kakaových lusků. Měřila se 

velikost inhibičních zón na třech mikroorganismech (Escherichia coli, Salmonella spp.  

a Staphylococcus aureus) v závislosti na koncentraci enkapsulačního činidla. Naměřené 

hodnoty nalezneme tabulce 9. [60] 

 
Tabulka 9 – Velikost inhibičních zón v závislosti na koncentraci enkapsulačního činidla [60] 

Koncentrace 

enkaps. činidla 

[%] 

Velikost inhibičních zón [mm] 

Escherichia coli Salmonella spp. 
Staphylococcus 

aureus 

0,50 4,75 3,25 5,7 

1,00 5,25 4,85 7,75 

1,50 7,10 6,15 10,15 

2,00 12,85 9,25 14,85 

 

2.7 Mikrobiologické metody stanovení antimikrobiální aktivity 

Pro stanovení antimikrobiální aktivity se využívá několik mikrobiologických metod, které je 

možné rozdělit na semikvantitativní a kvantitativní. Semikvantitativní metody se používají pro 

základní stanovení citlivosti mikroorganismů k antimikrobiálním látkám, kvantitativní metody 

jsou zaměřeny na stanovení minimální inhibiční koncentrace. 

 

2.7.1 Diluční metody 

Jedná se o metody kvantitativní, které jsou určeny ke stanovení MIC (minimální inhibiční 

koncentrace), tj. minimální koncentrace testované látky, která způsobuje inhibici viditelného 

růstu mikroorganismů. Nejčastěji se vyjadřuje v mg∙l-1, případně µg∙ml-1. [61] 

Stanovení se provádí na agarových či bujónových médiích obsahujících zkoumané látky. Do 

půd se očkuje zkoumaný mikroorganismus a probíhá pozorování. Nejčastějšími metodami jsou 

agarová diluční metoda, mikrodiluční test a E-test. [61] 
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2.7.1.1 Agarová diluční metoda 

Agarová diluční metoda je využívána jako referenční metoda z důvodu vysoké standardnosti. 

Živným médiem je speciální Mueller-Hinton agar, který obsahuje zkoumanou látku vykazující 

antimikrobiální účinek. Tato látka je naředěna a rozpuštěna do agaru, který je poté rozléván do 

Petriho misek. Sledované bakterie se nanáší na povrch ztuhlého agaru speciálním vzorkovačem. 

Po předem stanovené době inkubace stanovíme pro každý druh mikroorganismu MIC. Průběh 

měření je velice pracný, zdlouhavý a nákladný. [61] 

 

2.7.1.2 Mikrodiluční test 

Látka s antimikrobiálním účinkem je nanesena v řadě s klesající koncentrací do jamek 

v plastové destičce. Jamky bez zákalu vykazují inhibici, protože růst mikroorganismu tvoří 

zákal či plak. Nejnižší koncentrace látky inhibující růst mikroorganismu se určí jako MIC.  

U jamek bez zákalu lze dále stanovit MBC (minimální baktericidní koncentrace). Obě hodnoty 

se stanovují jak u baktericidních, tak i u bakteriostatických látek. Baktericidní účinek je dále 

potvrzen pomocí kultivačního testu na agarovém médiu. Odečet hodnoty MIC může být 

vizuální, nebo za použití tzv.  „readeru“ (zaznamenává změnu absorbance). [62] 

Výhodou této metody je shoda výsledků s výsledky agarové diluční metody, dále 

jednoduché provedení, možná automatizace při zaznamenávání výsledků a při vyhodnocení. 

Obtížně se rozpoznává kontaminace zkoumaného druhu mikroorganismu. [54] 

 

2.7.1.3 E-test 

Jedná se o moderní metodu, vycházející z kombinace principů diskové difúzní a agarové diluční 

metody. Na spodní straně plastového proužku je umístěn imobilizovaný předem stanovený 

koncentrační gradient zkoumané látky ve vysušené formě. Tento gradient je standardizován na 

odpovídající hodnoty minimální inhibiční koncentrace. [54] 

Předpřipravený inkubovaný mikroorganismus o určité hustotě je aplikován přelitím na 

předsušené agarové médium. Na Petriho misky se vkládají jeden až dva E-testy. Zkoumaná 

látka musí být v přímém kontaktu s povrchem média, dochází tak k uvolňování látky do agaru 

a k vytvoření stabilního a kontinuálního gradientu zkoumané látky. Po udržení gradientu se 

odečte MIC ze stupnice. E-test se vyznačuje rychlým a jednoduchým provedením, ale vysokou 

cenou speciálních testovacích proužků. Lze provádět na různých médiích za různých podmínek. 

[54] 

 

2.7.2 Difúzní metody 

Difúzní metody řadíme mezi kvalitativní a semikvantitativní metody, využívané pro stanovení 

citlivosti jednotlivých mikroorganismů ke zkoumaným látkám vykazujícím antimikrobiální 

účinek. Provádí se s použitím rychle rostoucích a nenáročných bakterií. Nejprve se připraví 

tuhé agarové médium s předem naočkovaným mikroorganismem. Po kontaktu disku 

napuštěného zkoumanou látkou s kultivačním médiem začnou molekuly zkoumané látky 

okamžitě difundovat, prosakovat tuhým médiem. Difúzní koeficient antimikrobiální látky je 

závislý na molekulové hmotnosti, velikosti, náboji, rozpustnosti a viskozitě média. Dochází tak 

k vytvoření inhibičních zón, jejichž velikost je závislá na míře inhibice (na koncentraci 



22 

 

zkoumané látky), složení média a dalších fyzikálních parametrech. Okraj těchto zón vzniká 

v místě nejmenší koncentrace látky, kdy je ještě schopna rostoucí mikroorganismy inhibovat.  

Inhibiční zóny vznikají buď kolem disku (sterilní filtrační papír) s antimikrobiální látkou 

(disková metoda), nebo kolem jamek vytvořených pomocí sterilního korkovrtu (jamková 

metoda). Pro správné vyhodnocení je třeba, aby vrstva agarového média byla rovnoměrně 

rozprostřena, aby v ní byl mikroorganismus naočkovaný v celém objemu (nebo hokejkou 

rozetřený po celém povrchu), a aby byly jednotlivé jamky dostatečně od sebe vzdálené 

(zamezení překrývání inhibičních zón). Vše musí být prováděno ve sterilním prostředí  

a asepticky. Výsledky těchto testů mohou být např. využívány pro odhad léčebného výsledku 

působení antibiotik. Avšak jednotlivé faktory mohou výsledky této metody značně ovlivňovat, 

proto se výsledky těchto testů srovnávají s kvantitativní metodou – hodnoty MIC (minimální 

inhibiční koncentrace). [54] 

Tato metoda se vyznačuje svými výhodami ale i nevýhodami. Je snadno proveditelná, 

nenáročná na vybavení, levná. Na druhou stranu je náročná na čas a neposkytuje kvantitativní 

výsledky. Nepřítomnost inhibiční zóny nemusí znamenat, že je analyzovaná sloučenina 

neaktivní, pro slaběji polární sloučeniny probíhá difúze výrazně pomaleji do kultivačních půd. 

Proto tato metoda není vhodná pro přírodní antimikrobiální sloučeniny špatně 

rozpustné/nerozpustné ve vodě, dochází tak k zabránění jejich rovnoměrné difúzi skrz médium. 

[54] 

 

2.8 Použité testovací mikroorganismy 

2.8.1 Bacillus cereus 

Jedná se o mezofilní, grampozitivní fakultativně anaerobní sporulující bakterie tyčinkovitého 

tvaru, velikosti 3–5 µm, z čeledi Bacillaceae. [63] 

Produkují řadu enzymů, kterými jsou schopny rozkládat mnohé organické sloučeniny, 

především bílkoviny. Nejčastěji se vyskytují v půdě, způsobují kontaminaci potravin, které 

rozkládají. Při růstu na polysacharidovém substrátu jsou schopny vylučovat toxiny, proto 

mohou způsobovat otravy, nejvíce v rýžových pokrmech a pokrmech s těstovinami. Otrava se 

vyznačuje nevolnostmi, zvracením a průjmy. [63] 

 

2.8.2 Escherichia coli 

Escherichia coli je řazena mezi gramnegativní fakultativně anaerobní nesporulující bakterie 

tyčinkovitého tvaru z čeledi Enterobacteriaceae. Jedná se o nejprostudovanější 

mikroorganismus, využívá se jako modelový organismus pro vědecké studie. Její pohyb je 

umožněn bičíky, na jejím povrchu lze pozorovat přítomnost širokého spektra druhů fimbrií, 

které umožňují přilnutí na povrch buněk střevního epitelu. Nachází se ve střevní mikroflóře 

teplokrevných živočichů i člověka, většina kmenů E. coli je neškodná, dokonce prospěšná pro 

správnou funkci trávicí soustavy. Produkuje totiž látky zabraňující rozvoji patogenních 

mikroorganismů a podporuje produkci prospěšných vitamínů B12, K1 a K2. Avšak některé 

kmeny mohou alimentární cestou z vody nebo potravy způsobit průjmová onemocnění a záněty 

močových cest. [64, 65] 
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Kultivace této bakterie není příliš náročná, optimální je teplota 37 °C (roste v rozmezí  

7–45 °C) během 24–48 hodin. Ideální pH je neutrální v oblasti 6–7. [64] 

 

2.8.3 Candida glabrata 

Kvasinky rodu Candida jsou morfologicky velmi různorodé. Taxonomicky se řadí mezi 

houby, rozmnožují se multilaterálním pučením a tvoří na vhodných půdách pseudomycelium 

až pravé mycelium. Blastospory jsou tvořeny nejčastěji na pravém mycéliu. Důležitým 

rozlišovacím znakem je přítomnost haploidního genomu, absence hyf, absence specifických 

antigenů a nízká adheze k buňkám. [66, 67] 

Candida glabrata netvoří pseudomycelium, konidie jsou velikosti 1–4 µm. Na agaru tvoří 

lesklé, hladké, krémově zbarvené kolonie. Je jednou z nejčastějších původců onemocnění 

kandidózy (nejrozšířenější mykóza) jako oportunní patogen, infekce mohou být slizniční  

i systémové a nejčastěji u osob s oslabenou imunitou. [66, 67] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Seznam použitých pomůcek a přístrojů 

Laboratorní váhy – KERN, EMB, spol. s. r. o., Kyjov 

Autokláv – Vaposteri BMT, Brno 

Biologický inkubátor P100-U – Biotech Praha 

Drobné laboratorní sklo a pomůcky: mikropipety, skleněné pipety, Petriho misky, korkovrt, 

očkovací klička, Erlenmeyerovy baňky, zkumavky. 

 

3.2 Seznam použitých chemikálií a kultivačních médií 

Sterilní destilovaná voda 

Ethanol 

Směsi pro přípravu kultivačních půd – sladinový agar (Malt Extract Agar Base – MEA)  

a masopeptonový agar (Nutrient Agar No. 2); výrobce HiMedia Laboratories 

 

3.3 Složení a příprava kultivačních médií 

Tabulka 10 – Složení MEA 

Složka gramů/litr 

sladový extrakt 30 

mykologický pepton 5 

Agar 15 

 

Na 200 ml destilované vody v Erlenmeyerově baňce bylo naváženo 10 g tohoto přípravku. 

Následně směs nabobtnala a byla sterilizována v autoklávu při 115 °C po dobu 15 minut. 

Konečné pH při 25 °C je 5,4±0,2. Tato kultivační půda byla použita pro mikroorganismy 

Candida glabrata.  

 
Tabulka 11 – Složení Nutrient Agaru No. 2 

Složka gramů/litr 

masový pepton 10 

Hovězí extrakt 10 

Chlorid sodný 5 

Agar 15 

 

Na 200 ml destilované vody v Erlenmeyerově baňce bylo naváženo 8 g tohoto přípravku. 

Následně směs nabobtnala a byla sterilizována v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. 

Konečné pH při 25 °C je 7,2±0,2. Tato živná půda byla použita pro mikroorganismy Bacillus 

cereus a Escherichia coli. 
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3.4 Analyzované vzorky 

V experimentální části práce byly analyzovány modelové vzorky extraktů z plodů aronie. Pro 

srovnání byly vybrány a analyzovány dva komerčně dostupné vzorky přírodních materiálů, 

extrakty z maliny a kakaa. 

Analýza vzorků aronie probíhala ve 100, 50 a 10% koncentraci. Ředění ethanolem na 

příslušné koncentrace bylo pro 100% koncentrace vzorku v poměru extrakt a ethanol 1:0, pro 

50% koncentraci 1:1 a pro 10 % koncentraci 1:9. 

Při analýze komerčních extraktů z maliny a kakaa byla testována antimikrobiální aktivita při 

100 % a 1 % koncentraci dostupného vodného extraktu. Pro přípravu 1% koncentrace byl poměr 

extraktu a sterilní destilované vody 1:99. Veškeré připravené vzorky byly uchovávány 

v chladničce. 

 

3.4.1 Modelový extrakt aronie 

Extrakt byl zhotoven ze sušených plodů aronie z obchodu Heleny Vlčkové 

(https://bylinyacaje.webnode.cz/). Sušené bobule byly namlety pomocí elektrického mlýnku, 

do Erlenmeyerovy baňky bylo naváženo 20 g vzorku a doplněno na objem 100 ml 

rozpouštědlem. Po uplynutí doby extrakce byl veškerý obsah Erlenmeyerovy baňky 

kvantitativně přenesen na Büchnerovu nálevku, poté byla provedena filtrace za nízkého tlaku.  

 

Podmínky zisku ideálního extraktu: 

Teplota: 30 °C 

Doba extrakce: 30 minut 

Rozpouštědlo: 50 % ethanol 

Navážka: 100 g v 500 ml 

Bližší popis extrakce je uveden v diplomové práci Seidlové K. [1] 

 

3.4.2 Extrakt z malin 

Jedná se o vodný extrakt z fermentovaných plodů malin (obchodní název „Raspberry from 

provence fermented aqueous extract“). 

Tento přípravek je kapalného skupenství v růžovém až žluto červeném zbarvení 

s charakteristickým aroma. Hodnoty pH se nachází v rozmezí 3,4–4, relativní hustota  

0,95–1,05. Úplná rozpustnost přípravku ve vodě, ale pouze částečná v ethanolu. Složení udává 

tabulka 12. 

 
Tabulka 12 – Složení extraktu z malin 

Složka Obsah [%] 

Voda 90–99 

Extrakt z plodů Rubus idaeus 1–5 

Kyselina citronová 0,1–1 

Benzoát sodný 0,1–1 

Sorbát draselný 0,1–1 

https://bylinyacaje.webnode.cz/
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3.4.3 Extrakt z kakaa 

Jedná se o vodný extrakt ze semen Theobroma cacao, (obchodní název „Cocoa biogreen“). 

Tento přípravek je kapalného skupenství v oranžovohnědém zbarvení s charakteristickým 

aroma. 

Hodnoty pH se nachází v rozmezí 3,4–4, relativní hustota 1,02–1,1. Úplná rozpustnost 

přípravku ve vodě, po rozpuštění v ethanolu vykazuje silnou opalescenci. Složení udává  

tabulka 13. 
 

Tabulka 13 – Složení extraktu z kakaa 

Složka Obsah [%] 

Voda 50–75 

Glycerin 20–25 

Extrakt semen Theobroma cacao  1–10 

Kyselina citronová 0,1–1 

Benzoan sodný 0,1–1 

Sorbát draselný 0,1–1 

 

 
Obrázek 2 – Komerční extrakty maliny a kakaa 

 

3.5 Použité mikroorganismy 

Pro stanovení antimikrobiální aktivity byly vybrány 3 různé druhy mikroorganismů. Jedná se  

o 2 druhy bakterií – Bacillus cereus (grampozitivní), Escherichia coli (gramnegativní) a jeden 

druh kvasinek Candida glabrata.  

Všechny tyto druhy mikroorganismů pocházejí z České sbírky mikroorganismů v Brně. 

Jejich stručná charakterizace je uvedena v kapitole 2.8. 
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3.6 Očkování a kultivace mikroorganismů 

Před zahájením práce bylo nutné přeočkování jednotlivých druhů mikroorganismů (kromě  

E-coli) na šikmý agar.  Bacillus cereus na masopeptonový a Candida glabrata na sladinový 

agar. Po 24 hodinách (někdy i více) bylo nutné nakultivované mikroorganismy přeočkovat 

z šikmého agaru do tekuté živné půdy – klasický bujón.  V této chvíli byla v bujónu rozpuštěna  

i pecička Escherichia coli.  

 

3.7 Stanovení antimikrobiální aktivity  

K ověření antimikrobiální aktivity vybraných vzorků byly použity a porovnány disková  

a jamková difúzní metoda. 

Po kultivaci potřebných druhů mikroorganismů v tekutých médiích byly po dalších 24  

a více hodinách po přeočkování do bujónu připraveny a sterilovány tuhé živné půdy  

(viz kapitola 3.3). 

Po dokončení sterilizace byly jednotlivé Erlenmeyerovy baňky ochlazeny na optimální 

teplotu, poté byly jednotlivé mikroorganismy po 2 ml suspenze bujónu s kulturou 

mikroorganismu pipetovány do příslušných Erlenmeyerových baněk s vhodnou, ještě tekutou, 

živnou půdou. Dále následoval proces rozlití takto připravených inokul do sterilních plastových 

Petriho misek. Pro druh Escherichia coli se využilo ještě přelití již ztuhlé vrstvy živné půdy 

s inokulem další vrstvou tekutého agaru, Jedná se totiž o fakultativně anaerobní 

mikroorganismus. Po ztuhnutí a vychladnutí byly sterilním korkovrtem vytvořeny  

4 jamky do každé Petriho misky. Do tří z těchto jamek bylo pipetováno 100 µl zkoumaného 

vzorku o příslušné koncentraci, poslední (čtvrtá) jamka byla použita jako blank, jamka 

kontrolní. Zde bylo pipetováno 100 µl rozpouštědla, pro aronii ethanol a pro komerční extrakty 

destilovaná voda. Samotné rozpouštědlo obsažené v extraktu totiž může samo o sobě vykazovat 

antimikrobiální účinek. Takto připravené Petriho misky byly vloženy do termostatu ke kultivaci 

při 25 °C. Kontrola a měření inhibičních zón probíhala po 24, 72 hodinách a po týdnu. 

Pro diskovou metodu je postup práce stejný, jako u metody jamkové. Netvoří se ale žádné 

jamky korkovrtem, na ztuhlé živné půdy bylo pipetováno pouze 0,1 ml bujónu s kulturou, který 

byl následně rozetřen sterilní kličkou po celém povrchu. Poté se ponechal hodinu odležet, 

dalším krokem bylo nanesení 4 disků ze sterilního filtračního papíru na povrch kultivační půdy 

pro každou Petriho misku. Opět 3 disky slouží k nanesení připraveného extraktu pomocí sterilní 

tyčinky a jeden disk je využit jako „blank“, zde se nanáší čisté rozpouštědlo obsažené 

v extraktech. Měření inhibičních zón probíhalo po 24, 72 hodinách a po týdnu. 

 

3.8 Statistické vyhodnocení výsledků měření 

Měření inhibičních zón, tedy míry antimikrobiální aktivity daného extraktu o příslušné 

koncentraci, bylo prováděno pomocí pravítka, jako průměr celkové inhibiční zóny včetně 

jamky/disku. Pro difúzní jamkovou metodu činila šířka jamky 1 cm a pro difúzní diskovou 

metodu činila šířka disku 0,5 cm.  

Každé měření probíhalo ve dvou paralelních Petriho miskách, v tabulkách naměřených 

výsledků je vždy průměr s odchylkou inhibičních zón tří rozměrů (okolo jamky/disku) příslušné 
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Petriho misky s odečteným inhibičním účinkem rozpouštědla (blank). Blank je v Petriho misce 

na pravé dolní jamce/disku.  

 

 

Obrázek 3 – Ukázka inhibičních zón 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovení antimikrobiální aktivity modelového vzorku 

extraktu z plodů aronie a komerčních extraktů z maliny a kakaa. Modelový extrakt byl testován 

ve třech různých koncentracích (viz kapitola 4.1), komerční extrakty ve dvou koncentracích 

(viz kapitola 4.2 a 4.3).  

Pro stanovení antimikrobiální aktivity byly aplikovány a následně pozorovány dvě klasické, 

v praxi často používané, metody – difúzní jamková a disková metoda (viz kapitola 3.7). Princip 

obou metod spočívá v jednoduchém měření průměru inhibičních zón, vzniklých v důsledku 

potlačení růstu testovaných mikroorganismů na agarovém mediu. Jako testovací 

mikroorganismy byly použity bakterie Bacillus cereus a Escherichia coli a kvasinka Candida 

glabrata, okamžitě dostupné v mikrobiologické laboratoři na ÚCHPBT. Pro Bacillus cereus 

bylo zvoleno jako optimální pozorování po 24 hodinách, pro Candida glabrata a Escherichia 

coli po 72 hodinách.  

 

4.1 Antimikrobiální aktivita modelového extraktu z plodů aronie 

Antimikrobiální aktivita modelového ethanolového extraktu z plodů aronie byla stanovena pro 

koncentraci 100, 50 a 10 % prostřednictvím difúzní jamkové a diskové metody. Ukázka 

inhibičních zón je na obrázku 4–9, naměřené průměry v centimetrech a vždy ve dvou 

paralelních Petriho miskách (I. a II.) obsahuje tabulka 14 a 15. 

 
Tabulka 14 – Antimikrobiální aktivita (průměr inhibičních zón) extraktu z aronie (jamková metoda) 

Jamková metoda – průměr inhibičních zón [cm] 

Koncentrace 100 % 50 % 10 % 

Petriho miska I. II. I. II. I. II. 

Bacillus cereus 2,1±0,2 2,2±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,1±0,1 1,0±0,1 

Candida glabrata 2,6±0,1 2,7±0,1 2,0±0,1 1,9±0,2 1,5±0,1 1,5±0,2 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 

 

Z tabulek naměřených hodnot inhibičních zón je zřejmá přímá úměra mezi koncentrací 

analyzovaného extraktu a síly inhibice proti vybraným druhům mikroorganismu. 

Znatelná inhibice byla naměřena proti Bacillus cereus. Druh ze zástupců kvasinek, Candida 

glabrata, také vykazoval značnou inhibici. 

Nejvyšší inhibice byla naměřena vůči mikroorganismu Candida glabrata při 100% 

koncentraci extraktu (viz obrázek 4 a tabulka 14). 

Avšak Escherichia coli (gramnegativní bakterie) byla proti analyzovanému extraktu 

v jakékoli koncentraci rezistentní. Koncentrace extraktu 50 a 100 % poskytovala spíše 

podpůrné prostředí v okolí jamky pro růst kolonií Escherichia coli.  
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Obrázek 4 – Ukázka inhibičních zón extraktu aronie 100 % zleva proti Bacillus cereus (BC), Candida 

glabrata (CG) a Escherichia coli (EC); jamková metoda 

 
Obrázek 5 – Ukázka inhibičních zón extraktu aronie 50 % proti BC, CG a EC (zleva); jamková metoda 

 

 
Obrázek 6 – Ukázka inhibičních zón extraktu aronie 10 % proti BC, CG a EC (zleva); jamková metoda 
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Tabulka 15 – Antimikrobiální aktivita (průměr inhibičních zón) extraktu z aronie (disková metoda) 

Disková metoda – průměr inhibičních zón [cm] 

Koncentrace 100 % 50 % 10 % 

Petriho miska I. II. I. II. I. II. 

Bacillus cereus 1,3±0,1 1,3±0,1 0,8±0,1 0,8±0,1 0 0 

Candida glabrata 1,4±0,1 1,4±0,1 1,0±0,2 1,1±0,1 0,7±0,1 0,6±0,1 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 

 

Z naměřených hodnot inhibičních zón prostřednictvím diskové metody je zřejmé, že extrakt 

z aronie o vzrůstající koncentraci vykazuje rostoucí antimikrobiální účinek vůči vybraným 

mikroorganismům, avšak druh Escherichia coli je proti analyzovanému extraktu opět 

rezistentní. Znatelná inhibice byla naměřena proti rodu Bacillus cereus při koncentraci extraktu 

50 a 100 %, a také proti rodu Candida glabrata při koncentraci extraktu 10, 50 i 100 %.  

Nejvýraznější inhibice byla naměřena při analýze 100% extraktu aronie proti Candida 

glabrata (viz obrázek 7 a tabulka 15). Při této koncentraci byla pozorována zvláštní inhibice, 

kdy se vyskytovala kolem inhibiční zóny také zóna řidšího výskytu kolonií tohoto 

mikroorganismu. 

Měření inhibičních zón kolem disků bylo obtížnější, kdy bylo třeba rozeznat inhibiční zónu 

od difúze barviv extraktu povrchem agarového média. 
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Obrázek 7 – Ukázka inhibičních zón extraktu aronie 100 % proti BC, CG a EC (zleva); disková metoda 

 
Obrázek 8 – Ukázka inhibičních zón extraktu aronie 50 % proti BC, CG a EC (zleva); disková metoda 

 
Obrázek 9 – Ukázka inhibičních zón extraktu aronie 10 % proti BC, CG a EC (zleva); disková metoda 
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4.2 Antimikrobiální aktivita komerčního extraktu maliny 

Antimikrobiální aktivita komerčního malinového extraktu byla stanovena pro koncentraci 100 

a 1 %. Ukázka inhibičních zón je na obrázku 10–13, průměry v centimetrech a vždy ve dvou 

paralelních Petriho miskách (I. a II.) udává tabulka 16 a 17. 

 
Tabulka 16 – Antimikrobiální aktivita (průměr inhibičních zón) malinového extraktu (jamková metoda) 

Jamková metoda – průměr inhibičních zón [cm] 

Koncentrace 100 % 1 % 

Petriho miska I. II. I. II. 

Bacillus cereus 0 0 0 0 

Candida glabrata 1,6±0,1 1,3±0,1 0 0 

Escherichia coli 0 0 0 0 

 

 
Obrázek 10 – Ukázka inhibičních zón extraktu malin 100 % proti BC, CG a EC (zleva); jamková metoda 

 
Obrázek 11 – Ukázka inhibičních zón extraktu malin 1 % proti BC, CG a EC (zleva); jamková metoda 
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Na obrázku 10 a 11 jsou vyobrazeny inhibiční zóny malinového extraktu o koncentraci 100 

a 1 %. Z těchto obrázků je zřejmý inhibiční účinek pouze proti druhu Candida glabrata při 

100% koncentraci (viz tabulka 16). 

Proti Bacillus cereus a Escherichia coli nebyla pozorována žádná inhibiční účinnost 

analyzovaného extraktu, spíše se jedná o podporu růstu jejich kolonií v místě kolem jamkovače 

s dávkou daného extraktu.  

 
Tabulka 17 – Antimikrobiální aktivita (průměr inhibičních zón) malinového extraktu (disková metoda) 

Disková metoda – průměr inhibičních zón [cm] 

Koncentrace 100 % 1 % 

Petriho miska I. II. I. II. 

Bacillus cereus 0 0 0 0 

Candida glabrata 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 0 0 0 

 

 
Obrázek 12 – Ukázka inhibičních zón extraktu malin 100 % proti BC, CG a EC (zleva); disková metoda 

 
Obrázek 13 – Ukázka inhibičních zón extraktu malin 1 % proti BC, CG a EC (zleva); disková metoda 
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Prostřednictvím diskové metody nebyla pozorována žádná znatelná inhibice, a to i při 

analýze neředěného extraktu (100 %). Malinový extrakt tedy nevykazoval žádnou silnou 

antimikrobiální aktivitu, slabý antimikrobiální potenciál byl pozorován pouze prostřednictvím 

jamkové difúzní metody proti druhu Candida glabrata. 

 

4.3 Antimikrobiální aktivita komerčního extraktu kakaa 

Antimikrobiální aktivita komerčního extraktu kakaa byla stanovena pro koncentraci 100 a 1 %. 

Ukázka inhibičních zón je na obrázku 14–17, průměr v centimetrech a vždy ve dvou paralelních 

Petriho miskách (I. a II.) obsahuje tabulka 18 a 19. 

 
Tabulka 18 – Antimikrobiální aktivita (průměr inhibičních zón) kakaového extraktu (jamková metoda) 

Jamková metoda – průměr inhibičních zón [cm] 

Koncentrace 100 % 1 % 

Petriho miska I. II. I. II. 

Bacillus cereus 0 0 0 0 

Candida glabrata 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 0 0 0 

 

 
Obrázek 14 – Ukázka inhibičních zón extraktu kakaa 100 % proti BC, CG a EC (zleva); jamková 

metoda
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Obrázek 15 – Ukázka inhibičních zón extraktu kakaa 1 % proti BC, CG a EC (zleva); jamková metoda 

Z výše uvedených obrázků je viditelná nulová inhibice vůči vybraným druhům 

mikroorganismů, a to v koncentrované i zředěné formě kakaového extraktu. Opět pro druh 

Bacillus cereus a Escherichia coli se jedná spíše o podporu růstu kolonií v těsném okolí 

jamkového prostoru. 

 
Tabulka 19 – Antimikrobiální aktivita (průměr inhibičních zón kakaového extraktu (disková metoda) 

Disková metoda – průměr inhibičních zón [cm] 

Koncentrace 100 % 1 % 

Petriho miska I. II. I. II. 

Bacillus cereus 0 0 0 0 

Candida glabrata 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 0 0 0 

 

Na obrázku 16 a 17 nebyly pozorovány žádné inhibiční zóny kakaového extraktu 

prostřednictvím diskové metody, opět se jedná spíše o podporu růstu těchto mikroorganismů 

nejen v okolí disku. 

 

 
Obrázek 16 – Ukázka inhibičních zón extraktu kakaa 100 % proti BC, CG a EC (zleva); disková metoda 
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Obrázek 17 – Ukázka inhibičních zón extraktu kakaa 1 % proti BC, CG a EC (zleva); disková metoda 

 

4.4 Srovnání výsledků naměřených pomocí jamkové a diskové metody 

Srovnání naměřených výsledků pro obě metody je shrnuto v níže uvedených tabulkách 20–26. 

Jednotlivé tabulky se vztahují k danému extraktu a koncentraci. Je zde uveden průměr 

inhibičních zón dvou paralelních Petriho misek (I. a II.) ke každé metodě a druhu 

mikroorganismu. 

 
Tabulka 20 – Srovnání naměřených výsledků extraktu aronie 100 % 

Průměr inhibičních zón [cm] 

Metoda Petriho miska 
Bacillus 

cereus 

Candida 

glabrata 

Escherichia 

coli 

Jamková 

I. 2,10 2,60 0 

II. 2,20 2,70 0 

Průměr 2,15 2,65 0 

Disková 

I. 1,30 1,40 0 

II. 1,30 1,40 0 

Průměr 1,30 1,40 0 
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Tabulka 21 – Srovnání naměřených výsledků extraktu aronie 50 % 

Průměr inhibičních zón [cm] 

Metoda Petriho miska 
Bacillus 

cereus 

Candida 

glabrata 

Escherichia 

coli 

Jamková 

I. 1,6 2,00 0 

II. 1,6 1,90 0 

Průměr 1,6 1,95 0 

Disková 

I. 0,8 1,00 0 

II. 0,8 1,10 0 

Průměr 0,8 1,05 0 

 

Tabulka 22 – Srovnání naměřených výsledků extraktu aronie 10 % 

Průměr inhibičních zón [cm] 

Metoda Petriho miska 
Bacillus 

cereus 

Candida 

glabrata 

Escherichia 

coli 

Jamková 

I. 1,10 1,50 0 

II. 1,00 1,50 0 

Průměr 1,05 1,50 0 

Disková 

I. 0,00 0,70 0 

II. 0,00 0,60 0 

Průměr 0,00 0,65 0 

 

Z tabulek je zřejmý největší inhibiční účinek extraktu z plodů aronie proti rodu Candida 

glabrata. Znatelná byla též slabší inhibice proti Bacillus cereus a rezistence Escherichia coli.  

Tento výsledek vyplývá z měření oběma metodami, avšak byl zjištěn silnější inhibiční účinek 

extraktu při jamkové metodě. Toto přisuzuji možnosti rozsáhlejší difúze extraktu přes jamku 

do okolí s naočkovaným mikroorganismem. Při diskové metodě dochází k růstu 

mikroorganismu pouze na povrchu kultivačního média a při jamkové metodě je inokulum 

naočkované do agaru před jeho rozlitím do Petriho misek.  

Z důvodu silné barevnosti analyzovaného extraktu bylo obtížnější stanovení inhibičních zón, 

nejvíce tedy pro diskovou metodu. Proto bylo v některých případech třeba využít mechanického 

narušení kolonií na povrchu živného média pro zjištění, zda je povrch zarostlý či nikoli. 
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Tabulka 23 – Srovnání naměřených výsledků extraktu malin 100 % 

Průměr inhibičních zón [cm] 

Metoda Petriho miska 
Bacillus 

cereus 

Candida 

glabrata 

Escherichia 

coli 

Jamková 

I. 0 1,60 0 

II. 0 1,30 0 

Průměr 0 1,45 0 

Disková 

I. 0 0,00 0 

II. 0 0,00 0 

Průměr 0 0,00 0 

 
Tabulka 24 – Srovnání naměřených výsledků extraktu malin 1 % 

Průměr inhibičních zón [cm] 

Metoda Petriho miska 
Bacillus 

cereus 

Candida 

glabrata 

Escherichia 

coli 

Jamková 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

Průměr 0 0 0 

Disková 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

Průměr 0 0 0 

 

Malinový extrakt vykazuje inhibici pouze proti kvasince Candida glabrata v koncentraci 

100 %. Tento výsledek je ale pro obě metody odlišný, kdy byl pro diskovou metodu 

vyhodnocen nulový inhibiční potenciál analyzovaného extraktu. Ostatní zkoumané druhy 

mikroorganismů jsou vůči extraktu v obou koncentracích rezistentní.  

Pro 1% koncentraci se výsledky obou metod pro všechny tři zkoumané druhy 

mikroorganismů shodují. 

 
Tabulka 25 – Srovnání naměřených výsledků extraktu kakaa 100 % 

Průměr inhibičních zón [cm] 

Metoda Petriho miska 
Bacillus 

cereus 

Candida 

glabrata 

Escherichia 

coli 

Jamková 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

Průměr 0 0 0 

Disková 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

Průměr 0 0 0 
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Tabulka 26 – Srovnání naměřených výsledků extraktu kakaa 1 % 

Průměr inhibičních zón [cm] 

Metoda Petriho miska 
Bacillus 

cereus 

Candida 

glabrata 

Escherichia 

coli 

Jamková 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

Průměr 0 0 0 

Disková 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

Průměr 0 0 0 

 

Antimikrobiální účinek extraktu z kakaa je totožný, tj. nulový, pro obě používané metody, 

byla zjištěna plná rezistence všech tří druhů mikroorganismů. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovení antimikrobiální aktivity extraktů bobulového 

ovoce. K analýze byl určen modelový vzorek extraktu z plodů aronie, a pro srovnání byly 

analyzovány dva komerčně dostupné vzorky přírodních materiálů (malina a kakao). Veškeré 

měření probíhalo dvěma metodami (disková a jamková difúzní metoda), proti třem vybraným 

druhům mikroorganismů, a vždy ve dvou paralelních Petriho miskách. Celkem tedy bylo 

vytvořeno a následně pozorováno 84 Petriho misek po 24, 72 hodinách a po jednom týdnu. Pro 

každý druh mikroorganismu byla stanovena optimální doba pozorování, ze které se poté 

vycházelo při zpracování výsledků. 

 

Antimikrobiální aktivita byla sledována proti druhu Bacillus cereus, Candida glabrata  

a Escherichia coli. Výběr byl takový, aby měření probíhalo proti různým mikroorganismům 

(G+ bakterie, G- bakterie, kvasinka). Pro Bacillus cereus byla optimální doba měření stanovena 

na kultivaci 24 hodin, pro zbylé dva druhy 72 hodin. 

 

Z naměřených inhibičních zón byl zjištěn inhibiční účinek extraktu z plodů aronie vůči 

Bacillus cereus a Candida glabrata. Escherichia coli byla plně rezistentní, spíše byla 

pozorována zvýšená koncentrace výskytu kolonií v okolí jamek s dávkou aroniového extraktu.  

Se zvyšující se koncentraci extraktu rostl i antimikrobiální potenciál vůči inhibovaným 

mikroorganismům, proto byla nejvyšší antimikrobiální aktivita nalezena u 100% extraktu, dále 

také se s rostoucí koncentrací extraktu zvyšovalo množství výskytu kolonií rezistentní 

Escherichia coli. Disková metoda potvrdila inhibici extraktu z aronie proti Bacillus cereus  

a Candida glabrata, avšak v menší míře. Lze tedy tento extrakt využít ve farmacii, 

potravinářství i kosmetice díky jeho působení. Vzhledem k inhibici Bacillus cereus  

a podpoře růstu kolonií Escherichia coli je možné využití například v oblasti farmacie pro 

preparáty trávícího systému. V oblasti kosmetiky je možné využití proti výskytu mykóz. 

 

Pro malinový extrakt byla jediná a také nejvyšší antimikrobiální aktivita nalezena proti 

kvasince Candida glabrata a pouze v jeho neředěné koncentraci. Disková metoda tento 

výsledek ale nepotvrdila.  

Malinový 1% extrakt a kakový 100 i 1% extrakt nevykazovaly inhibici proti vybraným 

druhům mikroorganismům, pro Bacillus cereus a Escherichia coli byla pozorována spíše 

podpora růstu kolonií v okolí jamek.  

Využití těchto extraktů ve farmacii, potravinářství a kosmetice by nebylo až tolik přínosné, 

malé využití by se uplatnilo pro malinový extrakt v kosmetice. Avšak nejvhodnější se jeví 

použití zkoumaného aroniového extraktu.  

 

Vzhledem k poměrně malému množství pozitivních výsledků, v následujících 

experimentech by bylo vhodné vyzkoušet antimikrobiální aktivitu modelového extraktu aronie 

proti dalším vybraným mikroorganismům. Dále by bylo přínosné provést tato měření 

prostřednictvím jiných a spolehlivějších metod. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BC – Bacillus cereus 

CG – Candida glabrata 

EC – Escherichia coli 

G+ – grampozitivní bakterie 

G- – gramnegativní bakterie 


