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ABSTRAKT 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať antimikrobiálnu aktivitu vybraných bylinných 

extraktov a esenciálnych olejov proti trom vybraným mikroorganizmom, dvom baktériám – 

Bacillus cereus, Escherichia coli a kvasinke Candida glabrata. Pre overenie a porovnanie 

antimikrobiálnej aktivity boli použité dve difúzne metódy – difúzna jamková a disková metóda.  

V teoretickej časti je popísaná charakteristika rastlín, z ktorých sú vyrobené extrakty a oleje. 

Ďalej je zameraná na účinné látky, vitamíny a minerály obsiahnuté v bylinách. Preberané sú aj 

iné metódy, ktoré je možné využiť k stanoveniu antimikrobiálnej aktivity. Na konci teoretickej 

časti je podrobná charakteristika použitých mikroorganizmov. 

Z výsledkov difúznej jamkovej metódy vyplýva, že eukalyptová silica, ako jediný rastlinný 

materiál, vykazovala antimikrobiálnu aktivitu voči všetkým vybraným mikroorganizmom. 

Najúčinnejšia bola proti baktérii Bacillus cereus s veľkosťou inhibičnej zóny 1,73 ± 0,11 cm. 

U difúznej diskovej metódy boli dva oleje účinné voči všetkým vybraným mikroorganizmom, 

a to olej z nádchovníka a eukalyptová silica. Napriek tomu ale najúčinnejším extraktom bola 

mätová silica proti baktérií Bacillus cereus s veľkosťou inhibičnej zóny 1,57 ± 0,31 cm. 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis was to observe the antimicrobial activity of selected herbal 

extracts and essential oils against three selected microorganisms, bacteria – Bacillus cereus, 

Escherichia coli and the yeast Candida glabrata. Two diffusion methods were used to verify 

and compare the antimicrobial activity, namely the diffusion well and disk method. 

The theoretical part describes the characteristic of plants from which extracts and oils were 

made. It also focuses on active substances, vitamins and minerals contained in herbs. Other 

methods that can be used to determine antimicrobial activity are also mentioned in the work. 

At the end of the theoretical part the characteristic of the microorganisms used for observation 

is mentioned.  

The result of the diffusion well method shows that only eucalypt oil showed antimicrobial 

activity against all selected microorganisms. It was most effective against Bacillus cereus with 

an inhibition zone size of 1.73 ± 0.11 cm. The result of the diffusion disk method shows that 

there are two oils which showed antimicrobial activity against selected microorganisms, namely 

marrow and eucalypt oil. Nevertheless, the most effective oil was made of mint against Bacillus 

cereus with an inhibition zone size of 1.57 ± 0.31 cm. 
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1 ÚVOD 

História byliniek je asi taká stará ako história ľudstva. Postupne ako človek objavoval účinky 

byliniek zistil, že niektoré utíšia bolesť, niektoré privádzajú veselie či spôsobujú otravu až smrť. 

Okrem čajov, olejov, nálevov či mastí sa vyrábali aj zmesi korenín. Pestrá škála bylín rástla len 

v určitých oblastiach, práve preto bolo korenie z ďalekých krajín veľmi vzácne a drahé. 

Pestovanie, spracovanie a liečba bylinkami je dodnes veľmi populárna. Ich využitie je naozaj 

široké, či už vďaka ich aromatickým látkam, chuti, liečivému alebo konzervačnému účinku.   

V liečivých rastlinách sa nachádzajú biologicky aktívne látky, ktoré vznikajú a ukladajú sa 

v rôznych častiach rastliny. Sú schopné ľudskému telu priniesť úľavu od bolesti, tráviacich 

ťažkostí alebo udržiavať telo zdravé. Zároveň rastlinu chránia pred stresom rôzneho pôvodu. 

Biologicky aktívne látky sú väčšinou sekundárne metabolity rastliny. Sú to zlúčeniny rôznych 

štruktúr a pôvodu. Delia sa na tri skupiny – terpenoidy, alkaloidy a fenolické látky. Okrem 

byliniek môžeme nájsť prírodné antimikrobiálne látky aj v iných zdrojoch, napríklad u zvierat, 

baktérií, rias alebo húb. 

Prírodné antibiotiká majú schopnosť usmrcovať mikroorganizmy a pomáhajú potlačiť či 

zastaviť veľké množstvo infekcií. Ich antimikrobiálne účinky nie sú také razantné ako 

u syntetických liečiv, no jednou z výhod prírodného liečiva je liečba bez vedľajších účinkov. 

Taktiež nepoškodzujú črevnú mikroflóru a majú preventívny účinok.  

Jednou z možností, ako dostať antimikrobiálne látky z rastliny, je výroba esenciálneho oleja. 

Získava sa z rôznych častí rastlín dvoma hlavnými spôsobmi: destiláciou alebo expresiou. 

Získať silice z rastliny je možné aj organickými rozpúšťadlami alebo extrakciou pomocou 

superkritického oxidu uhličitého. Takto získané silice už nie sú esenciálne oleje, ale aromatické 

extrakty.   

Štúdium antimikrobiálnej aktivity je dôležité aj v potravinárskom priemysle, a to hneď z dvoch 

dôvodov. Prvým dôvodom je zabránenie rastu nežiadúcich mikroorganizmov, a tým predĺženie 

trvanlivosti potraviny – antimikrobiálne konzervanty. Druhým dôvodom je zachovať ich chuť, 

farbu, nutričné hodnoty či chemické zloženie. Pre zachovanie týchto vlastností je potrebné 

zabrániť oxidácii. Túto funkciu plnia antioxidanty. Najčastejšie používané prírodné 

konzervačné látky sú soľ, cukor, kyselina jablčná alebo mliečna.   

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo skúmať antimikrobiálnu aktivitu vybraných bylinných 

extraktov a esenciálnych olejov voči trom vybraným mikroorganizmom, baktériám, Bacillus 

cereus, Escherichia coli a kvasinke Candida glabrata. Pre overenie a porovnanie 

antimikrobiálnej aktivity boli použité dve metódy, a to difúzna jamková a difúzna disková 

metóda.  
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

Táto práca je zameraná na stanovenie antimikrobiálnej aktivity extraktov získaných 

z vybraných druhov bylín. Pre tento účel boli vybrané: nádchovník, mäta pieporná 

a eukalyptus, vzhľadom k predpokladanému antimikrobiálnemu potenciálu.  

V nasledujúcich kapitolách je uvedená charakteristika, zloženie a vlastnosti spomínaných 

rastlinných materiálov, zároveň sú popísané možnosti stanovenia antimikrobiálnej aktivity. 

  

2.1 Byliny 

Byliny alebo liečivé rastliny už mnoho rokov patria do života ľudí. Často rastú priamo v divokej 

prírode, vďaka čomu sú ľahko dostupné. Dnes sa dajú pomerne jednoducho pestovať doma. 

Používajú sa nielen na konzumáciu, ale aj na rôzne obklady či kúpele. Sú najznámejším 

zdrojom prírodných liečiv. Využívali sa najmä v ľudovom liečiteľstve, no dnes sa s nimi 

pracuje aj v oblasti modernej medicíny. 

 

2.1.1 Nádchovník  

Nádchovník, latinsky Plectranthus amboinicus, patrí do čeľade hluchavkovité, Lamiaceae, a 

je rozšírený hlavne na území tropickej Afriky, Austrálie a Ázie. Je označovaný názvom 

mexický eukalyptus alebo kubánske oregano. Pravdepodobne je to kvôli jeho prenikavej vôni, 

ktorá spája vôňu mäty, eukalyptu a oregana. Pod názvom nádchovník je evidovaných vyše 300 

druhov. Jednotlivé druhy sú väčšinou sukulenty. Byliny sukulentného typu zadržiavajú veľké 

množstvo vody, preto aj listy nádchovníka sú dužinaté, vodnaté. Listy sú oválneho alebo 

vajcovitého tvaru, pokryté trichómami. Rastú protistojne do kríža s vrúbkovaným okrajom. [1] 

  

 

Obrázok 1: Nádchovník – Plectranthus amboinicus [2] 

 

Nádchovník je známou liečivou bylinou. Obsahuje silice, diterpény a polyfenoly – flavonoidy, 

kyselinu rozmarínovú. Z kategórie diterpénov sú obsiahnuté hlavne abietanové a labdanové. 
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V menšej miere sa u niektorých druhov vyskytujú triterpény a mastné kyseliny. Všeobecne 

terpény zahrňujú mnohé uhľovodíky ako alkoholy, aldehydy, ketóny a kyseliny obsiahnuté 

v siliciach. Mnohé terpény majú aj liečivé účinky, no hlavne sa vyznačujú príjemnou 

prenikavou vôňou. U nádchovníka majú liečivé účinky fenolové zlúčeniny, napríklad kyselina 

kávová, rozmarínová, flavonoidy – luteolín, kvercetín a rutín. Práve tieto látky sa podieľajú na 

antiflogistickej (protizápalovej), antidiabetickej a antioxidačnej aktivite. [3] [4] [5]  

Extrakt z nádchovníka vykazuje schopnosť inhibovať progresiu artritidického ochorenia, 

pôsobí protizápalovo, a taktiež bol pozorovaný antidiabetický účinok. Je preukázaná inhibícia 

dôležitých regulačných glukoneogenetických enzýmov. Nádchovník sa dá využiť aj pri liečbe 

a regulácii malárie. Extrakt vykazuje aktivitu proti parazitu Plasmodium berghei, ktorý 

vyvoláva maláriu. Sú to hlavne monoterpény, dominantné tymol a karvakrol. Obsah týchto 

monoterpénov sa dá využiť aj vo veterinárnej praxi, predovšetkým pri chove hydiny. Silice 

vykazujú aj antibakteriálnu a antimykotickú aktivitu voči niektorým významný patogénom. 

Látka zodpovedná za antimykotickú aktivitu je karvakrol. Táto silica sa vďaka obsahu 

karvakrolu môže využívať aj v potravinárskom priemysle ako netoxický fungicíd (chemický 

prostriedok proti parazitickým hubám a plesniam). [3] [6] [7] [8]  

V ľudovom liečiteľstve sa využíva pri bolestiach brucha, nevoľnosti, zvracaní a hnačke. 

Používa sa aj pri liečbe popálenín. Významné účinky má aj pri liečbe infekcie úst, krku 

a dýchacích ciest. Taktiež má priaznivé účinky na liečbu infekcie močových ciest a vaginálnej 

infekcie. [1]  

 

2.1.2 Mäta pieporná 

Mäta pieporná, latinsky Mentha piperita, je stabilný hybrid druhov Mentha aquatica a Mentha 

spicata. Patrí do čeľade hluchavkovité, latinsky Lamiaceae, a je pravdepodobne 

najrozšírenejšou komerčne dostupnou aromatickou bylinou. Listy mäty piepornej majú 

charakteristickú sladkú, silne aromatickú vôňu, jemne štipľavú chladivú chuť. Najčastejšie sa 

používa na výrobu esenciálneho oleja. Vďaka svojej vôni sa využíva do produktov ako sú 

sviečky, vosky, aromatické vody a podobne. Používa sa aj ako príchuť do potravín alebo do 

liečiv či zubných pást. [10]  

 

Obrázok 2: Mäta pieporná – Mentha piperita [11] 
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Mäta pieporná vykazuje antioxidačnú aktivitu hlavne vďaka obsahu mentolu a menthonu. 

Podľa testov esenciálne oleje z mäty piepornej vykazujú silnú inhibičnú aktivitu voči 

rastlinným patogénnym mikroorganizmom, zatiaľ čo ľudské patogény inhibujú len mierne. 

Oleje a extrakty z mäty piepornej vykazujú významnú antioxidačnú aktivitu, samozrejme je 

potrebné olej upraviť a otestovať z hľadiska bezpečnosti pre ľudskú potrebu. Olej z mäty sa 

môže použiť ako dobrý konzervačný prostriedok, ktorý je schopný inhibovať rast niektorých 

patogénov prenášaných potravinami. [12] 

Pre svoje široké použitie a svoje účinky sa mäta pieporná často používa v ľudovom liečiteľstve. 

Vďaka obsahu mentolu, trieslovín a organických kyselín podporuje tvorbu žalúdočných štiav, 

potláča nadúvanie a hnačky, zmierňuje kŕče v oblasti tráviacej sústavy a podporuje vylučovanie 

žlče. Má antiseptický účinok, čiže ničí choroboplodné mikroorganizmy na koži alebo v sliznici. 

Pri inhalácii napomáha proti nádche, zápalom hltana či priedušiek. Pôsobí protizápalovo, 

antisepticky a karminatívne (pri črevných ťažkostiach). Pre vysoký obsah mentolu sa pridáva 

do mentolových kvapiek a liehu, ktoré sa používajú na masáže a proti bolestiam hlavy. [13] 

 

2.1.3 Eukalyptus 

Existuje viac ako 700 druhov kvitnúcich stromov, kríkov a polokrov v rode eukalyptus. 

Rastliny tohto rodu majú hladkú, vláknitú kôru a tvrdé, lepkavé listy s olejovými žľazami. 

Kališné a okvetné lístky vytvárajú príchlopku nad tyčinkami. Plodom eukalyptu je drevená 

kapsula, ktorá sa bežne nazýva ako gumový oriešok. Väčšina druhov eukalyptov je pôvodom 

z Austrálie, ale pestujú sa aj na plantážach v mnohých iných krajinách. Asi tri štvrtiny 

austrálskych lesov sú eukalyptové. V Austrálii dochádza k mnohým požiarom a mnoho druhov 

eukalyptov je prispôsobených k častým požiarom. Po požiari znovu narastú alebo ich semená 

prežijú požiar. Rýchlo rastú a majú cenné drevo, ktoré sa dá použiť na výrobu buničiny, medu 

alebo esenciálnych olejov. Drevo eukalyptu je veľmi horľavé, preto boli plantáže v niektorých 

krajinách odstránené. [14] 

 

Obrázok 3: Eukalyptus [15] 

 

Hlavnou chemickou zložkou eukalyptového oleja je cineol (alebo eukalyptol). Spolu s α-

terpineolom tvoria látky, ktoré vykazujú antimikrobiálnu aktivitu. Taktiež dodávajú špecifickú 

arómu a chladivú vôňu. Najvyšší obsah cineolu má Eukalyptus guľatoplodý, približne 70 %. 
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Práve táto látka má antimikrobiálne účinky voči rôznym mikroorganizmom, napríklad 

Staphylococcus aureus (G+ baktéria), Escherichia coli (G- baktéria) či Bacillus subtilis (G+ 

baktéria). Nízku antimikrobiálnu aktivitu vykazuje aj voči kvasinkovým druhom, napríklad 

Candida albicans. Esenciálny olej z druhu Eukalyptus citriodora má iné zloženie. Má vysoký 

obsah citronellal-u (49,5 %), ktorý má výrazne vyššiu antimikrobiálnu aktivitu voči 

kvasinkovým druhom mikroorganizmov. [16] 

Z eukalyptových  listov sa ľahko získa eukalyptový olej destiláciou vodnou parou. Eukalyptus 

guľatoplodý je hlavným zdrojom eukalyptových olejov po celom svete. Môže sa používať ako 

priemyselné rozpúšťadlo, antiseptikum, na dezodoráciu, kvapky proti kašľu, ale aj 

v potravinových doplnkoch, ako sú sladkosti, alebo sa pridávajú do zubných pást. Používa sa 

aj do niektorých komerčne dostupných odpudzovačov komárov. [17] 

 

2.2 Účinné látky v bylinách  

Liečivé rastliny sa využívajú k priamemu liečeniu alebo k predchádzaniu chorôb. Taktiež slúžia 

k výrobe liečiv. Podstatou liečivého pôsobenia je obsah biologicky účinných látok, ktoré 

vznikajú a ukladajú sa v rôznych častiach rastliny. V listoch, stonkách, kvetoch, koreňoch, 

plodoch či semenách. Tieto zlúčeniny majú schopnosť ovplyvniť životné pochody v ľudskom 

tele a prinášať telu úľavu od bolesti či udržiavať zdravie.  

Rastliny vytvárajú mnoho sekundárnych metabolitov, ktoré ich chránia pred stresom rôzneho 

pôvodu, napríklad pred predátormi, mikrobiálnou infekciou či ultrafialovým žiarením. Podľa 

štruktúry a pôvodu sa sekundárne metabolity môžu deliť na tri skupiny: terpenoidy, alkaloidy 

a fenolické zlúčeniny. [18] 

 

2.2.1 Fenolické zlúčeniny 

Fenolické látky sú skupinou prírodných látok výhradne rastlinného charakteru. V rastlinách sa 

nachádzajú na dôležitých miestach, kde často plnia obrannú alebo signalizačnú úlohu. Obvykle 

sa hromadia vo vakuolách epidermálnych buniek. Niektoré sú kovalentne naviazané na stenu 

rastlinnej bunky. Ostatné sa vyskytujú vo voskoch alebo na vonkajšom povrchu rastlinných 

orgánov. Mnohé fenolické látky ovplyvňujú redoxné deje v organizme, a preto sa radia medzi 

antioxidanty. [18] [19]  

Existujú rôzne štruktúry fenolických zlúčenín. Závisí na druhu rastliny a akú funkciu daná 

molekula plní. Obsahujú jednu alebo viacero hydroxylových funkčných skupín viazaných na 

aromatické jadro či viac aromatických jadier. Dajú sa rozdeliť na niekoľkých skupín – fenolické 

kyseliny a ich analógy, stilbeny, flavonoidy a ich analógy a ostatné polyfenoly. Najbežnejšími 

sú flavonoidy, fenolové kyseliny a lignany. [20] 

V živých organizmoch sú oxidačné pochody kľúčové pri získavaní energie. Avšak príliš rýchla 

oxidácia je nežiadúca. Antioxidanty spomaľujú oxidačné pochody a všeobecne majú schopnosť 

odbúravať voľné radikály. Túto schopnosť majú vďaka redukčnej vlastnosti. [21] 
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2.2.2 Glykozidy  

Glykozid je molekula, v ktorej je cukorná zložka viazaná prostredníctvom svojho anomérneho 

uhlíka k inej funkčnej skupine glykozidovou väzbou. Naviazaná skupina na cukor sa môže 

viazať cez kyslík, dusík, síru alebo uhlík. V živých organizmoch majú mnoho dôležitých úloh. 

Takto získaný glykozid je potrebné aktivovať hydrolýzou pomocou enzýmu, čo spôsobí 

rozštiepenie v mieste glykozidovej väzby. Mnohé rastlinné glykozidy sa používajú ako lieky. 

Často sa účinné látky alebo jedy v prírode nenachádzajú v čistej forme, ale naviazané práve na 

nejaké molekuly, napríklad na cukry. 

  

2.2.3 Flavonoidy 

Flavonoidy tvoria rozsiahlu skupinu sekundárnych polyfenolových metabolitov rastlín a húb. 

Pre svoju biologickú aktivitu sa nazývajú aj bioflavonoidy. Majú aditívny a synergický účinok. 

Uvádza sa, že ich antioxidačná aktivita je vyššia ako u vitamínov C a E. Najviac pozornosti sa 

sústreďuje na kvercetín a rutín pre ich ľahkú dostupnosť a významnú biologickú aktivitu. 

Chemickú štruktúra flavonoidu tvorí pätnásť uhlíkový skelet, ktorý pozostáva z dvoch 

fenylových kruhov a jedného heterocyklického kruhu. Sacharidovú zložku tvorí najčastejšie 

glukóza alebo ramnóza. Sú rozpustné vo vode a nachádzajú sa v rastlinách ako farbivá. 

Flavonoidy môžu mať priaznivé účinky na centrálny nervový systém tým, že chránia neuróny 

pred poškodením vplyvom stresu. [19] [22]  

 

Obrázok 4: Chemická štruktúra kvercetínu (vľavo) a rutinu (vpravo) [23][24]  

 

2.2.4 Triesloviny 

Triesloviny sú horké rastlinné polyfenolické látky, ktoré viažu alebo zrážajú bielkoviny. 

Napríklad po konzumácii červeného vína, silného čaju alebo nezrelého ovocia spôsobujú suchý 

pocit v ústach. Spôsobujú kontrakciu kožných buniek a iných telesných tkanív. Trieslovinou sa 

všeobecne označuje akákoľvek veľká polyfenolická zlúčenina, obsahujúca veľa hydroxylových 

skupín a ďalších vhodných skupín (napríklad karboxylová), ktorá je schopná vytvoriť silné 

komplexy s proteínom a inými makromolekulami. Ich molekulová hmotnosť sa pohybuje 

v rozmedzí od 500 do 3 000 g∙mol-1.  
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Triesloviny sa vyskytujú vo forme žltkastého alebo svetlohnedého prášku, vločiek alebo 

špongií. Nachádzajú sa takmer vo všetkých rastlinách a vo všetkých klimatických podmienkach 

na celom svete. Avšak percentuálne zastúpenie trieslovín sa v rastlinách veľmi líši. Aj keď 

v niektorých rastlinách sú prítomné vo významnom množstve, mnohé iné ich majú málo. 

Najviac sa ich nachádza v kôre stromov, kde pôsobia ako bariéra pre mikroorganizmy. Okrem 

činenia sa triesloviny používajú na farbenie, fotografovanie, rafináciu piva a vína a aj ako 

adstringent v liekoch. Triesloviny sú významným prvkom v čajoch. [25] [26] 

 

2.2.5 Silice  (terpény) 

Silica, esenciálny, éterický, aromatický či vonný olej, je prchavá hydrofilná kvapalina čisto 

rastlinného pôvodu s charakteristickou vôňou danej rastliny. Na vzduchu sa bezo zvyšku 

odparí. Nie sú to pravé oleje, teda kvapalné lipidy, ale jedná sa o zmes rôznych lipofilných 

sekundárnych metabolitov rastlín. Na výrobu éterických olejov sa používajú rôzne časti rastlín, 

ako sú kvety, listy, drevo, kôra, koreň, podzemok, semená či plody. Liečivé silice môžu 

podporovať odhlieňovanie, upokojiť, zmierňovať zápaly, pôsobiť močopudne, ničiť 

choroboplodné zárodky. Esenciálne oleje sa využívajú v aromaterapii, kde inhaláciou liečia 

najčastejšie problémy dýchacích ciest. Taktiež sa používajú v potravinárskom priemysle, 

pretože nie sú toxické. Majú vysoký potenciál využitia ako prírodný pesticíd, pretože pôsobia 

odpudivo na rôzne druhy hmyzu. [3] [25] [27]  

Jedná sa o heterogénnu zmes najmä terpénov (izoprenoidov). Ich vlastnosti, biologické či 

farmakologické účinky spočívajú v aktivite rôznych naviazaných skupín na uhlíkový skelet. 

Terpény zahrňujú mnohé uhľovodíky, ako alkoholy, aldehydy, ketóny či kyseliny. V mäte 

piepornej je dominantný monoterpén menthon, v eukalypte cineol a v nádchovníku napríklad 

thymol. V citrusových plodoch sa nachádza limonen. [28] [29] [30] 

Éterické oleje sa vyrábajú lisovaním, varením vo vode alebo destiláciou. Destilované sú 

najbežnejšie esenciálne oleje z levandule, mäty, čajovníka či eukalyptu. Surový rastlinný 

materiál (kvety, listy drevo...) sa vloží do vody v destilačnom zariadení. Pri zahrievaní vody sa 

odparujú prchavé látky z rastliny. Výpary prúdia cez chladič, kde skondenzujú späť na 

kvapalinu. [13] 

Ďalším spôsobom, ako získať esenciálny olej, je lisovanie. Lisovaním sa pripravujú najmä oleje 

z citrusových plodov. Lisujú sa mechanicky pod vodou, pretože éterické oleje sú ľahšie než 

voda a s vodou sa nemiešajú, čiže olej vypláva na povrch. Citrónové a pomarančové oleje sa 

získavajú ako vedľajšie produkty pri spracovaní tohto ovocia. Vzhľadom na to, že obsahujú 

veľké množstvo oleja v citrusovej šupke, sú lacnejšie ako väčšina éterických olejov. Pred 

objavením destilácie boli všetky éterické oleje extrahované lisovaním. [13] 

Tretím najbežnejším spôsobom získavania esenciálnych olejov je extrakciou rozpúšťadlom. 

Väčšina kvetov obsahuje málo prchavého oleja a ich chemické zložky sú príliš jemné a ľahko 

denaturovateľné vysokým teplom, ktoré sa používa pri destilácii vodnou parou. Používajú sa 

rôzne organické rozpúšťadlá, napríklad metanol, etanol, prípadne etylacetát. [13] [31] 

Kvalitné silice sa získavajú extrakciou pomocou oxidu uhličitého. Oxid uhličitý je udržovaný 

pod tlakom v kvapalnom stave v uzavretej nádobe spolu s rastlinou, z ktorej sa uvoľňujú silice. 
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Po extrakcii sa oxid uhličitý odparí a zostane čistá silica. Tento spôsob výroby sa považuje za 

dokonalejší než destilácia. [13]  

 

2.2.6 Alkaloidy 

Alkaloidy sú skupinou prirodzene sa vyskytujúcich organických zlúčenín, ktoré obsahujú atóm 

dusíka. Prítomnosť dusíka im dodáva bázický charakter. Okrem uhlíka, vodíka a dusíka môžu 

obsahovať aj kyslík, síru a zriedkavejšie chlór, bróm alebo fosfor. Slúžia ako nosiče dôležitých 

antibakteriálnych liekov. Niekoľko alkaloidov izolovaných z prírodných bylín má 

antibakteriálne, antivírusové a insekticídne účinky. Mnohé z nich pôsobia proti deleniu buniek 

a inhibuje rast metastáz. [32] [33] [34]   

 

2.2.7 Vitamíny 

Vitamíny sú látky rôznej chemickej štruktúry, ktoré nemajú žiadnu výživovú hodnotu, ale sú 

životne dôležité pre správne fungovanie ľudského organizmu a správny chod metabolizmu. 

Prebytok vitamínov môže mať pre telo devastujúci účinok, takisto ako ich nedostatok. 

V rastlinách sa nachádzajú molekuly vitamínu alebo v podobe provitamínu. Provitamín je látka, 

ktorá môže byť v živočíšnom tkanive premenená na vitamín, napríklad betakarotén na vitamín 

A.  

 

2.2.7.1 Vitamín A 

Vitamín A je antioxidant rozpustný v tukoch a vyskytuje sa v dvoch formách – retinol 

a karotén. Tieto formy nie sú rovnako aktívne, preto je dôležité rozlišovať tieto dve štruktúry. 

Vitamín A napomáha udržovať zdravú pokožku a sliznice. Podporuje rast, kosti, vlasy, zuby 

a ďasná. Zvyšuje odolnosť voči infekciám dýchacích ciest. Pôsobí aj proti nočnej slepote a pri 

liečbe mnohých očných porúch. Najlepším prírodným zdrojom vitamínu A je listová zelenina, 

mrkva, paprika, sladké zemiaky, marhule, olej z rybacej pečene a vajcia. Retinol sa vyskytuje 

aj v mnohých bylinách, napríklad v mäte, v petržlene, bazalke, šalvii, pažítke a mnohých 

ďalších. [35] 

 

 

Obrázok 5: Chemická štruktúra vitamínu A – retinol [36] 
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Vitamín A je jedným z mála vitamínov, ktorého prebytok vyvoláva určité a závažné účinky. Pri 

príjme presahujúcom 30 mg denne sa môžu vyskytnúť toxické príznaky. Hypervitaminóza 

A vedie k strate chuti do jedla, suchej svrbivej pokožke, silným bolestiam hlavy a zväčšeniu 

pečene. Pri znížení dávky príznaky rýchlo zmiznú. [35] 

 

2.2.7.2 B-komplex 

B-komplex je súhrnný názov pre vitamíny skupiny B, medzi ktoré patria thiamin (B1), 

riboflavín (B2), niacin alebo kyselina nikotínová (B3), kyselina pantotenová (B5), pyridoxín 

(B6), biotin (B7), kyselina listová (B9) a B12.   

Vitamín B2 si telo nevie uložiť do zásoby, potrebuje ho prijímať každý deň. Zabezpečuje 

normálny rast buniek, pomáha metabolizovať uhľovodíkové štruktúry, tuky a bielkoviny. 

Taktiež prospieva zraku a únave očí, vyživuje pokožku, nechty a vlasy. Eliminuje vzniknuté 

erózie v ústach, na perách a jazyku. Najlepším prírodným zdrojom je mlieko, droždie, syry, 

morská zelenina, listová zelenina, huby, ryby a vajcia. V bylinách je napríklad v tymiane, kôpri, 

medveďom cesnaku alebo v žihľave. Nie sú známe žiadne toxické účinky. Vplyvom svetla, 

alkoholu alebo lieku obsahujúceho síru sa vitamín zničí. [35] 

 

 

Obrázok 6: Chemická štruktúra vitamínu B12 – riboflavínu [37] 

 

2.2.7.3 Vitamín C   

Vitamín C, alebo kyselina askorbová, je vitamín rozpustný vo vode a pri nadbytku sa z tela 

pomerne ľahko stráca. Je dôležitý pre rast a opravu buniek celého tela, kostí, ďasien a zubov. 

Bojuje s baktériami, infekciami, chráni viacero vitamínov pred oxidáciou (vitamín A, E 

a niektoré vitamíny zo skupiny B). Je potrebný na správne fungovanie a používanie železa 

a kyslíka v tele. Pri nedostatku vitamínu C sa môžu objaviť problémy s pokožkou, bolesti 

ďasien a ich krvácanie. Pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi, predchádzať 

bakteriálnym a vírusovým infekciám, zabraňuje a lieči skorbut (choroba vyvolaná z nedostatku 

vitamínu C, ktorá sa prejavuje vypadávaním zubov, mäknutím kostí...). Najlepšie prírodné 

zdroje sú citrusové plody, feferónka, brokolica, paradajky, zelená listová zelenina a sladké 
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zemiaky. Zo všetkých vitamínov v bylinách je vitamín C najviac vyskytujúcim sa vitamínom. 

Vitamín C nie je toxický, ale u ľudí s peptickými vredmi môže vyvolať krvácanie. Ničí sa 

varením, teplom, svetlom či fajčením. [35] 

 

 

Obrázok 7: Vitamín C – kyselina askorbová [38] 

 

2.2.8 Minerálne látky 

Veľa pozornosti sa venuje potrebám vitamínov pre dobré zdravie, ale úloha minerálov je 

rovnako dôležitá. Stačí ak nám jeden minerál chýba a telo nemôže správne fungovať. Minerály 

sú rozdelené do dvoch skupín – makroprvky a stopové prvky. Kombinujú sa s vitamínmi, tvoria 

enzýmy a sú potrebné takmer pre všetky fyziologické procesy. Minerály sa nachádzajú 

v širokej škále rastlinných a živočíšnych potravín, ako aj v pitnej vode.  

 

2.2.8.1 Vápnik 

Vápnik je najhojnejším minerálom v tele. Približne 99 % sa nachádza v kostiach a zuboch. 

Zohráva dôležitú úlohu pre regulácii rôznych telesných funkcií vrátane kardiovaskulárneho 

a nervového systému. Predchádza arytmii srdca, zmierňuje nespavosť a pomáha metabolizovať 

železo. Najlepším prírodným zdrojom je morská zelenina, nízkotučný jogurt, odstredené 

mlieko, fazuľa, tofu, sezamové semienka, orechy, sardinky s kosťou, losos a zelená zelenina. 

Vápnik je najviac zastúpeným minerálom v bylinách. Pre optimálnu absorpciu vápnika je 

potrebné prijať vitamín D. Je možné ho získať z mlieka obohateného o vitamín D alebo 

z pobytu v intervale 15 až 60 minút denne na slnku. Pri nedostatku vápnika dochádza k rýchlej 

strate kostného minerálu, najmä z chrbtice. Príjem cez 2 000 mg za deň môže spôsobiť 

hyperkalcémiu, vyvolať zápchu a spomaliť črevnú absorpciu železa, zinku a ďalších 

základných minerálov. [35] 

 

2.2.8.2 Železo 

Železo je súčasťou hemoglobínu. Obsah železa je v tele regulovaný absorbovaným množstvom. 

Absorpcia je ovplyvnená množstvom zásob a typom železa v požitých potravinách. Je životne 

dôležitou súčasťou mnohých enzýmov, môže zvyšovať odolnosť voči chorobám a predchádzať 

únave. Pri zvýšení príjmu železa sa pozoroval trend, ktorý vedie k zníženiu rizika vzniku 

melanómu (kožný zhubný nádor). Nedostatok železa môže spôsobiť anémiu, ktorá má za 

následok zhoršenú koncentráciu, zníženú fyzickú výkonnosť, pracovnú kapacitu či zníženú 

imunitu. Kyselina askorbová, vitamín C, je nevyhnutná na správne vstrebávanie železa. 
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Najlepším prírodným zdrojom železa sú morská zelenina, mušle, ustrice, droždie, melasa, 

fazuľa, orechy, semená a obilniny. V bylinkách je napríklad v mäte, bazalke, šalvii a mnohých 

ďalších. Čaj, káva, otruby, fytáty znižujú absorpciu železa vznikom nerozpustných solí, ktoré 

telo nedokáže vstrebať. Použitím nadmerného množstva liečivých doplnkov železa môže dôjsť 

k otrave železom. [35] [39]  

 

2.2.8.3 Horčík 

Horčík je známy ako antistresový minerál. Mnoho biochemických a fyziologických procesov 

si vyžaduje horčík. Je nevyhnutný pre metabolizmus vitamínu C a vápnika. Udržuje zdravé 

zuby, prináša úľavu pri trávení a môže pomôcť v boji proti depresii. Viac ako 300 enzýmov je 

aktivovaných horčíkom. Riadi metabolizmus buniek a udržuje elektrické potenciály nervových 

a svalových membrán na prenos impulzov cez „križovatky“. Najlepšie prírodné zdroje sú celé 

semená, orechy, strukoviny, nevarené zrná, zelená zelenina a banány. Horčík je zastúpený v 

mnohých bylinách, napríklad v mäte, púpave, rozmaríne či v bazalke. Fytáty a vláknina môžu 

znižovať absorpciu horčíka. V prípade zhoršenej funkcie obličiek môže dôjsť 

k hypermagneziémii. K príznakom patrí nevoľnosť, zvracanie, zníženie krvného tlaku. Pri 

zhoršovaní stavu môže dôjsť k zhoršenému dýchaniu, kóme či silnej arytmii. [35] 

 

2.3 Metódy stanovenia antimikrobiálnej aktivity 

Liečba mikrobiálnych infekcií je často spojená s použitím antibiotík (ATB). V dnešnej dobe 

existuje široké spektrum ATB, ale často sa používajú a extrahujú účinné látky z prírodných 

zdrojov. V mikrobiológii sa používajú rôzne metódy k určeniu najvhodnejšieho 

a najúčinnejšieho druhu ATB. Na stanovenie antimikrobiálnej aktivity je možné použiť dve 

hlavné metódy, a to dilučnú alebo difúznu. Pri použití dilučnej metódy sa jedná o kvantitatívny 

test, teda o zistenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC). Je to minimálna koncentrácia 

účinnej látky, ktorá je schopná zastaviť rast danej baktérie. V prípade difúznej metódy sa jedná 

o kvalitatívny test. Určíme ňou citlivosť alebo rezistenciu baktérie voči danému ATB. Uvedené 

metódy sú samozrejme použiteľné aj všeobecne na akékoľvek látky s antimikrobiálnym 

účinkom. [40] 

 

2.3.1 Difúzne metódy 

Princíp difúznej metódy spočíva v difúzii testovanej látky do agaru s naočkovanou baktériou. 

V prípade, ak dôjde ku vzniku inhibičných zón, môžeme prehlásiť, že daná látka zabránila rastu 

naočkovaného kmeňa, a teda je voči nej účinná. Existujú rôzne variácie tejto metódy, napríklad 

disky, jamky v agare s nadávkovaným roztokom zlúčeniny alebo je možné použiť tzv. E-test.  

Pri diskovej difúznej metóde sa používajú tzv. disky napustené látkou, ktoré sa položia na agar 

s naočkovanou baktériou. Zlúčenina prechádza z disku do agaru. Po kultivácii, zvyčajne po 24 

hodinách pri 37 °C, sa zhodnotí výsledok. V prípade vzniku inhibičných zón sa zóny zmerajú 

a vyhodnocujú. Ak dôjde k úplnému zarasteniu baktériou, je testovaný kmeň k danej látke 

rezistentný. E-test je variácia diskovej difúznej metódy. Nepoužívajú sa disky, ale podlhovasté 
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papieriky so stupnicou. Výsledok zároveň ukáže, či je kmeň citlivý alebo rezistentný, ale 

poskytne aj informáciu o vhodnej koncentrácii. Jedná sa o kvantitatívny test.  

U difúznej jamkovej metódy sa namiesto diskov vyrežú do naočkovaného agaru jamky, do 

ktorých sa nadávkuje testovaná látka. Po kultivácii sa rovnakým spôsobom určujú a merajú 

inhibičné zóny. [40] 

 

2.3.2 Dilučné metódy 

Dilučná metóda slúži k zisteniu MIC danej látky, ktorá je schopná zastaviť rast baktérie. Je to 

presnejšia metóda ako difúzne metódy. Pri tejto metóde sa používa mikrotitračná platnička, do 

ktorej sa dávkujú rôzne koncentrácie zlúčeniny v tekutom bujóne. Tekutý bujón nahradzuje 

tuhú pôdu (agar). Nadávkovaná platnička s bujónom a kmeňom sa nechá kultivovať 24 hodín 

pri 37 °C. Po kultivácii sa zhodnocuje zákal v jamkách. Rast baktérie sa prejaví zákalom. 

V prípade inhibície baktérie zákal zmizne. Jamka, v ktorej dôjde k zastaveniu rastu, je 

vyhodnotená ako minimálna inhibičná koncentrácia. [40] 

 

2.4 Charakteristika použitých mikroorganizmov 

2.4.1 Bacillus cereus 

Bacillus cereus je fakultatívne anaeróbna, spórotvorná, pohyblivá grampozitívna baktéria 

v tvare tyčinky. Vegetatívne bunky tvoria endospóru, ktorá je oválneho až cylindrického tvaru. 

Sporulácia prebieha iba za prítomnosti kyslíka, pretože potrebujú na to dostatok energie, ktorá 

sa získava oxidáciou zásobných látok. [41] 

Bacillus cereus optimálne rastie v rozmedzí teplôt od 30 – 50 °C (maximálne 55 °C). Pod 10 °C 

sa obvykle nemnoží, ani nedochádza ku sporulácii. Rozmedzie pH pri raste má od 4,3 do 9,3. 

Bunky sa väčšinou zničia pasterizáciou, prípadne iným tepelným ošetrením. Spóry majú 

relatívne nízku termorezistenciu. Na ich odstránenie stačí teplota do 100 °C do 10 minút. [41] 

Táto baktéria sa bežne vyskytuje v pôde či vegetácii, taktiež je častým kontaminantom 

v potravinách. Často kontaminuje mlieko, mäso, potraviny rastlinného pôvodu, cestoviny 

a múku, čím môže spôsobiť aj otravu jedlom. Prejavuje sa nevoľnosťou, zvracaním a hnačkou. 

Okrem zažívacích problémov môže vyvolať infekciu oka, dýchacích ciest a rán. Patogenita 

Bacillus cereus je úzko spojená s produkciou enzýmov ničiacich tkanivo, napríklad 

hemolyzíny, fosfolipázy, proteázy a toxíny vyvolávajúce vracanie. [42] [43] 

 

2.4.2 Escherichia coli 

Escherichia coli je gramnegatívna fakultatívne anaeróbna tyčinkovitá baktéria. Pohybuje sa 

pomocou prítomných bičíkov a netvorí spóry. Patrí do čeľade Enterobacteriaceae, do čeľade 

obsahujúcej mnoho patogénnych mikroorganizmov. Patrí medzi najlepšie preštudované druhy 

mikroorganizmov. Používa sa ako modelový organizmus pre génové a klinické štúdie. [41] 

Nachádza sa v črevnej mikroflóre teplokrvných živočíchov, vrátane človeka. Práve preto je jej 

prítomnosť v pitnej vode indikátorom fekálneho znečistenia. Produkciou rady látok bráni 
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rozšíreniu patogénnych baktérií v čreve. Podieľa sa aj pri tvorbe niektorých vitamínov, 

napríklad vitamínu K. [41] 

Pre prísun energie využíva respiračný aj kvasný metabolizmus. Je to chemoheterotrofný 

organizmus, ktorý je schopný využívať cukry aj aminokyseliny ako zdroj uhlíka. Najrýchlejšie 

však rastie na médiu obsahujúcom glukózu. Za anaeróbnych podmienok využíva glukózu za 

vzniku laktátu, sukcinátu, acetátu a etanolu. Za aeróbnych podmienok je glukóza využívaná 

efektívnejšie za vzniku predovšetkým oxidu uhličitého. [41] 

 

2.4.3 Candida glabrata 

Candida glabrata je druh haploidnej kvasinky rodu Candida, predtým nazývaná Torulopsis 

glabrata. Patrí do triedy Fungi a rádu Saccharomycetes. Tvoria blastokonídie a sú jediným 

druhom rodu Candida, ktorý pri teplotách nad 37 °C netvorí pseudohýfy. Na agare Sabouraud 

s dextrózou tvorí lesklé, hladké, krémovo sfarbené kolónie. Tieto kolónie sú na pohľad 

nerozoznateľné od iných druhov Candida. Jediný aspekt, čím sa líši Candida glabrata od iných 

druhov je jej veľkosť. Je výrazne menšia. Najlepšie sa rozlišujú druhy na Chromagare, pretože 

v dôsledku biochemických reakcií sa líšia farbou. Kolónie C. glabrata sa sfarbia do ružova až 

purpurova, na rozdiel od C. albicans, ktoré sa sfarbujú do zelenej až modrozelenej farby. 

Kritickou rozlišovacou charakteristikou je fakt, že C. glabrata má haploidný genóm na rozdiel 

od C. albicans a ostatných druhov rodu Candida. [44] 

Druhy Candida sú hubové patogény známe pre svoju schopnosť vytvoriť povrchové 

a systémové infekcie u ľudského hostiteľa. Špecifickou črtou tohto rodu je schopnosť vytvárať 

biofilmy, ktoré ich chránia pred vonkajšími faktormi, ako sú obrana imunitného systému 

hostiteľa či protiplesňové lieky. Druhy Candida sú štvrtou najbežnejšou príčinou 

nozokomiálnej (nemocničnej) infekcie krvného systému v Spojených štátoch. Dôvodom sú 

biofilmy vyskytujúce sa na zdravotníckych pomôckach. [45] 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Chemikálie 

Destilovaná voda 

Etanol 96% 

Mäsopeptónový agar (Nutrient Agar No.2, HiMedia Laboratories) 

Sladinový agar (Malt Extract Agar Base, HiMedia Laboratories) 

Mäsopeptónový bujón (HiMedia Laboratories) 

 

3.2 Prístroje a pomôcky 

Autokláv – Vaposteri BMT, Brno 

Termostat (Biotech Praha) 

Laboratórne váhy (KERN, EMB, spol. s. r. o., Kyjov) 

Drobné laboratórne sklo a pomôcky: mikropipety, sklenené pipety, Petriho misky, korkovrt, 

očkovacia kľučka, Erlenmayerove banky, skúmavky. 

 

3.3 Analyzované vzorky 

V experimentálnej časti práce bola analyzovaná modelová vzorka extraktu z nádchovníka. 

Extrakt bol získaný maceráciou čerstvej byliny v 40% ethanole, konkrétny postup je podrobne 

popísaný v diplomovej práci Bobokovej [46]. 

Pre porovnanie boli vybrané a analyzované tri komerčne dostupné vzorky silíc/esenciálnych 

olejov z mäty piepornej, eukalyptu a nádchovníka. Všetky komerčne dostupné oleje aj 

modelové vzorky extraktu boli použité v nezriedenej forme.    

1. Nádchovník (extrakt) 

2. Esenciálny olej z nádchovníka (komerčne dostupný) 

3. Esenciálny olej z eukalyptovej silice (komerčne dostupný) 

• Obsah hlavnej zložky: cineol = eukalyptol min. 70,0 % [47] 

4. Esenciálny olej z mätovej silice (komerčne dostupný) 

• Obsahuje: mentol max. 40,0 % a pulegon max. 5,0 % [48] 

 

3.4 Použité mikroorganizmy 

Pre stanovenie antimikrobiálnej aktivity boli vybrané 3 rôzne druhy mikroorganizmov. Jedná 

sa o 2 baktérie – Bacillus cereus (grampozitívna), Escherichia coli (gramnegatívna) a jedna 

kvasinka – Candida glabrata. Dôvodom výberu týchto troch mikroorganizmov bolo štúdium 

antimikrobiálnej aktivity na rozdielnych druhoch mikroorganizmov. Všetky použité 

mikroorganizmy boli vybrané z Českej zbierky mikroorganizmov v Brne. Ich stručná 

charakteristika je uvedená v kapitole 2.4. 
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3.5 Príprava živných a kultivačných médií 

3.5.1 Kultivačné médium pre baktérie 

Na prípravu kultivačného média pre baktérie Bacillus cereus a Escherichia coli bol použitý 

mäsopeptónový agar (Nutrient Agar No.2) od firmy HIMEDIA. Živné médium bolo pripravené 

podľa návodu od výrobcu rozpustením 40 g v 1 000 ml destilovanej vody. Sterilizácia média 

prebiehala v autokláve pri teplote 121 °C po dobu 20 minút. Finálne vysterilizované médium 

má pH 7,2 ± 0,2 pri 25 °C.  

Tabuľka 1: Zloženie kultivačného média Nutrient Agar No.2 

zložka Obsah [g∙l-1] 

mäsový peptón 10 

hovädzí extrakt 10 

chlorid sodný 5 

agar 15 

 

3.5.2 Kultivačné médium pre kvasinku 

Na prípravu živného média pre kvasinku Candida glabrata bol použitý sladinový agar (Malt 

Extract Agar Base) od firmy HIMEDIA. Živné médium bolo pripravené podľa návodu od 

výrobcu rozpustením 50 g v 1 000 ml destilovanej vody. Sterilizácia média prebiehala 

v autokláve pri teplote 121 °C po dobu 20 minút. Finálne vysterilizované médium má pH 5,4 ± 

0,2 pri 25 °C. 

Tabuľka 2: Zloženie kultivačného média Malt Extract Agar Base  

zložka Obsah [g∙l-1] 

sladový extrakt 30 

mykologický 

peptón 
5 

agar 15 

 

3.6 Stanovenie antimikrobiálnej aktivity 

3.6.1 Difúzna jamková metóda 

Vysterilizované kultivačné médium o objeme 200 ml bolo schladené na teplotu 45 – 50 °C. Po 

schladení bolo do média napipetované 2 ml bujónu naočkovaného daným mikroorganizmom. 

Bujón s príslušným inokulom bol kultivovaný 24 hodín. Po naliatí a stuhnutí živného média 

boli korkovrtom vyrezané 4 jamky do agaru. Do troch jamiek bolo napipetovaných 100 μl 

skúmaného extraktu, štvrtá jamka bola zvolená ako kontrolná (naplnená rozpúšťadlom), pre 

overenie antimikrobiálnej aktivity daného rozpúšťadla. 
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3.6.2 Difúzna disková metóda 

Vysterilizované kultivačné médium o objeme 200 ml bolo vyliate do Petriho misiek. Po 

stuhnutí média sa na agar nanieslo 1 ml bujónu naočkovaného daným mikroorganizmom 

a roztrelo po celej ploche agaru. Po dobu 2 hodín sa bujón vstrebal do agaru. Na agar sa položili 

4 vysterilizované papierové disky, na ktoré sa sklenenou tyčinkou naniesla kvapka extraktu. 

Jeden disk bol zvolený ako kontrolný – nanesené iba rozpúšťadlo.  

 

3.7 Štatistické vyhodnotenie výsledkov merania 

Každé meranie prebiehalo v dvoch paralelných Petriho miskách. Štatistické spracovanie bolo 

prevedené z dvoch meraní (n = 12). Výsledky sú vyjadrené v cm (priemer inhibičných zón) 

v tvare priemer ± smerodajná odchýlka. Výsledky boli štatisticky spracované pomocou 

programu Excelu verzie 2010.  

U diskovej metódy bolo stanovenie prevedené len raz v dvoch paralelných Petriho miskách 

(n = 6).  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanovenie antimikrobiálnej aktivity modelového extraktu 

z nádchovníka a komerčných extraktov z nádchovníka, mäty a eukalyptu. Všetky oleje 

a extrakt boli testované v nezriedenej forme. 

Pre overenie antimikrobiálnej aktivity boli použité a porovnané dve difúzne metódy – jamková 

a disková (viď kap. 3.6).  

Ako testovacie mikroorganizmy boli použité baktérie Bacillus cereus a Escherichia coli 

a kvasinka Candida glabrata, dostupné v mikrobiologickom laboratóriu na ÚCHPBT.  Každý 

extrakt či olej bol pozorovaný na všetkých troch vybraných mikroorganizmoch.  

 

4.1 Vyhodnotenie difúznej jamkovej metódy 

Výsledky merania inhibičných zón sú zhrnuté v tabuľke č.3 (Tabuľka 3). Zóny boli merané 

pravítkom s presnosťou na jedno desatinné miesto, čo bolo v niektorých prípadoch zložité 

z dôvodu neostrého ohraničenia inhibičnej zóny a mohlo tak dôjsť k určitým nepresnostiam.  

Doba kultivácie mikroorganizmov bola odlišná. Metóda bola prispôsobená rýchlosti rastu 

mikroorganizmov v agare. Zatiaľ čo Bacillus cereus mal pekne zarastený povrch agaru po 

dvoch dňoch, na povrchu agaru s Escherichia coli a Candida glabrata nebolo zarastenie vôbec 

viditeľné. Detekovateľné inhibičné zóny bolo možné zmerať až po týždni kultivácie. Rýchlosť 

rastu mohla byť ovplyvnená vlastnosťami daného mikroorganizmu. 

  

Tabuľka 3: Zmerané inhibičné zóny získané difúznou jamkovou metódou 

MO Doba kultivácie 

Inhibičná zóna [cm] 

Nádchovník 

(extrakt) 

Nádchovník 

(komerčný) 

Eukalyptová 

silica 
Mätová silica 

Bacillus cereus 2 dni (48 hod) - 1,10 ± 0,00 1,73 ± 0,11 1,35 ± 0,09 

Escherichia coli 1 týždeň (168 hod) - 1,35 ± 0,09 1,73 ± 0,14 1,63 ± 0,09 

Candida glabrata 1 týždeň (168 hod) - - 1,30 ± 0,00 - 

 

Podľa súhrnnej tabuľky (Tabuľka 3) je preukázané, že najúčinnejším rastlinným materiálom 

bol esenciálny olej z eukalyptovej silice. Antimikrobiálny účinok prejavil voči všetkým trom 

zvoleným mikroorganizmom. Jeho najvyššia antimikrobiálna aktivita bola voči baktérii 

Bacillus cereus s veľkosťou inhibičnej zóny 1,73 ± 0,11 cm. Esenciálny olej z mätovej silice 

pôsobil len voči zvoleným baktériám. U tohto oleja nebola indikovaná žiadna antimikrobiálna 

aktivita. Taktiež to platí pri oleji z nádchovníka. Zloženie esenciálneho oleja z nádchovníka ale 

nebolo známe (bez informácií k oleju od výrobcu), takže je dosť možné, že sa jedná o zmes 

byliniek, pretože vôňou sa podobal mäte piepornej. Zároveň aj podľa nameraných inhibičných 

zón sa to dá predpokladať. Olej nie je povolený na používanie do kozmetických prípravkov, 

pravdepodobne sa používa len do vonných lámp.  
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Etanolový extrakt z nádchovníka nepreukázal žiadnu antimikrobiálnu aktivitu. Podľa literatúry 

by mal mať pomerne vysokú antimikrobiálnu aktivitu. [6] [7] [8]  Pravdepodobne, počas 

macerácie nedošlo k prestupu aktívnych látok do výluhu v takej koncentrácii, aby sa prejavila 

predpokladaná antimikrobiálna aktivita.  

 

  

Obrázok 8: Difúzna jamková metóda – všetky štyri rastlinné materiály voči Bacillus cereus 
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Obrázok 9: Difúzna jamková metóda – všetky štyri rastlinné materiály voči Escherichia coli 
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Obrázok 10: Difúzna jamková metóda – všetky štyri rastlinné materiály voči Candida glabrata 

 

4.2 Vyhodnotenie difúznej diskovej metódy 

Výsledky merania inhibičných zón sú zhrnuté v tabuľke č.4 (Tabuľka 4). 

Doba kultivácie je značne kratšia ako pri difúznej jamkovej metóde. Je to spôsobené tým, že 

mikroorganizmus nebol zaočkovaný do agaru, ale bol nanesený na jeho povrch. To umožnilo 

mikroorganizmom rýchlejšie rásť a doba kultivácie sa skrátila.   

 

Tabuľka 4: Zmerané inhibičné zóny získané difúznou diskovou metódou 

MO Doba kultivácie 

Inhibičná zóna [cm] 

Nádchovník 

(extrakt) 

Nádchovník 

(komerčný) 

Eukalyptová 

silica Mätová silica 

Bacillus cereus 1 deň (24 hod) 0,80 ± 0,00 1,43 ± 0,29 1,18 ± 0,06 1,57 ± 0,31 

Escherichia coli 1 deň (24 hod) - 0,61 ± 0,57 1,03 ± 0,14 1,37 ± 0,31 

Candida glabrata 1 deň (24 hod) - 1,13 ± 0,15 1,02 ± 0,07 - 
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Podľa tabuľky (Tabuľka 4) je najúčinnejším olejom nádchovník (komerčný) spolu 

s eukalyptovou silicou. Oba oleje preukázali antimikrobiálnu aktivitu voči všetkým vybraným 

mikroorganizmom. Najsilnejšiu antimikrobiálnu aktivitu má mätová silica voči Bacillus cereus.  

U etanolového extraktu z nádchovníka sa difúznou diskovou metódou prejavila nízka 

antimikrobiálna aktivita voči Bacillus cereus. Koncentrácia aktívnych látok v tomto extrakte je 

tak nízka, že nie je možné pozorovať antimikrobiálnu aktivitu.  

 

 

Obrázok 11: Difúzna disková metóda – všetky štyri rastlinné materiály voči Bacillus cereus 
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Obrázok 12: Difúzna disková metóda – všetky štyri rastlinné materiály voči Escherichia coli 
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Obrázok 13: Difúzna disková metóda – všetky štyri rastlinné materiály voči Candida glabrata 

 

4.3 Porovnanie metód 

Z čisto manuálneho prevedenia je difúzna disková metóda jednoduchšia a rýchlejšia. Výsledky 

z oboch metód vyšli veľmi podobne, ale u diskovej metódy boli zaznamenané aj jemnejšie 

zóny. Disková metóda je preto určite vhodnejšia pre skúmanie antimikrobiálnej aktivity pri 

nízkych koncentráciách. U jamkovej metódy pri vyrezávaní jamiek vzniká nerovný povrch, 

a preto pri nízkej aktivite sa nedajú rozlíšiť zóny. Hlavným rozdielom v použitých metódach je 

použité množstvo rastlinného materiálu. Pri jamkovej metóde sa dávkuje až 100 μl. U diskovej 

je to len kvapka na disku, preto sú výsledky zložitejšie na porovnanie.   
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5 ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo overiť a stanoviť antimikrobiálne účinky etanolového 

extraktu z nádchovníka a troch komerčne dostupných esenciálnych olejov. Antimikrobiálne 

účinky boli sledované na troch vybraných mikroorganizmoch, a to dvoch baktériách – Bacillus 

cereus a Escherichia coli a jednej kvasinke Candida glabrata. Antimikrobiálna aktivita bola 

stanovená dvomi metódami, a to difúznou jamkovou a difúznou diskovou metódou. Ďalšou 

úlohou bolo tieto dve metódy vyhodnotiť a porovnať. Všetky esenciálne oleje boli použité 

v nezriedenej forme a extrakt nádchovníka bol v prostredí 40% etanolu.  

Z nameraných a vyhodnotených výsledkov z difúznej jamkovej metódy vyplýva, že 

najúčinnejšia bola eukalyptová silica voči Bacillus cereus s veľkosťou inhibičnej zóny 

1,73 ± 0,11 cm. Taktiež ako jediný testovaný rastlinný materiál je účinná voči všetkým trom 

vybraným mikroorganizmom. Mätová silica zabránila rastu Bacillus cereus a Escherichia coli. 

Kvasinka Candida glabrata bola voči tejto silici rezistentná. Esenciálny olej z nádchovníka 

prejavil veľmi podobnú aktivitu ako mätová silica. U etanolového extraktu z nádchovníka 

nebola zistená žiadna antimikrobiálna aktivita. Pravdepodobne bol obsah aktívnych látok tak 

nízky, že inhibičné zóny neboli detekovateľné.  

Podľa vyhodnotenia výsledkov difúznej diskovej metódy sú dva extrakty účinné voči všetkým 

zvoleným mikroorganizmom, a to olej z nádchovníka a eukalyptová silica. Najvyššiu 

antimikrobiálnu aktivitu mala mätová silica voči Bacillus cereus s veľkosťou inhibičnej zóny 

1,57 ± 0,31 cm. Difúznou diskovou metódou bola spozorovaná aj veľmi nízka antimikrobiálna 

aktivita extraktu z nádchovníka proti Bacillus cereus. V prípade Escherichia coli a Candida 

glabrata sa tiež javila nízka aktivita, ale zóny sú natoľko nevýrazné, že nie je možné prehlásiť 

antimikrobiálnu aktivitu proti týmto dvom mikroorganizmom. 

Výsledky z oboch metód boli veľmi podobné, ale disková metóda je jednoduchšia, rýchlejšia 

a dajú sa pozorovať aj malé vzniknuté inhibičné zóny, čo u jamkovej metódy voľným okom 

nebolo možné.    
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

BC – Bacillus cereus 

EC – Escherichia coli 

CG – Candida glabrata 

MO – mikroorganizmus  

MIC – minimálna inhibičná koncentrácia 

ATB - antibiotikum 


