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Mikroorganismus Inhibiční zóna Antibakteriální účinek

Candida albicans 0 Růst nepotlačen

Klepsiella  
pneumoniae

0 Růst nepotlačen

MRSA 0 Růst nepotlačen

Pseudomonas  
aeruginosa

0 Růst nepotlačen

Staphylococcus  
aureus

0 Růst nepotlačen

VRE 0 Růst nepotlačen

Byly zvlákněny dva biopolymery, kyselina hyaluronová a chitosan, a z nich utvořeny kryty, které byly přiloženy na agary s naočkovanými kulturami bakterií a sledovány dalších 24 hodin. 
Hlavním cílem bylo zkoumání antibakteriálního účinku. Kryty byly zhotoveny buď ze samotné kyseliny hyaluronové, samotného chitosanu, či směs těchto dvou biopolymerů nebo kyseliny 
hyaluronové se zinečnatým iontem v obsahu 4,63 % a 5,95 %.

Chitosan je tzv. Poly-D-glukosamin, jedná se 
o  látkou odvozenou od  chitinu. Vyskytuje se 
v  exoskeletu korýšů či některých houbách. Byl 
objeven Henrim Braconnotem v roce 1811. Dnes 
existuje více než 2000 možností jeho využití ze-
jména ve  farmacii a  příbuzných odvětvích. Pou-
žívá se jako systém pro transport, cílení a řízené 
uvolňování léčiva. Pomáhá také prodloužit efekt 
léčiva a minimalizovat vedlejší účinky. Slouží tedy 
zejména jako nosič léčiva, či kryt ran.

Zvlákňování biopolymerů – především celulosy a jejich derivátů 
– patří k významným průmyslovým oborům již od druhé poloviny 
minulého století. Základy položil Hilaire de Chardonnet. Zvlákňuje 
se celá řada celulós. V posledních letech je pozornost zaměřena také 
na zvlákňování méně obvyklých biopolymerů především pro medi-
cinální použití a to jako kryty ran. Poměrně úspěšné bylo zvlákňo-
vání alginátu, který se především používá v léčení poranění velké-
ho plošného útvaru. Dále se také využívá chitosan, rovněž také pro 
medicínské aplikace nebo kyselina hyaluronová, jejíž významným 
producentem i  ve světovém měřítku je firma Contipro Biotech.

Kyselina hyaluronová je tzv. glykosaminoglykan, tzn. nesul-
fátový lineární polysacharid. Nachází se hlavně v  živém orga-
nismu, a to hlavně v mezibuněčné hmotě, sklivci či je součástí 
pojivové, epitelové a nervové tkáně. Byla objevena dvěma vědci 
Karlem Meyerem a Johnem Palmerem, kteří izolovali z hovězí-
ho sklivce neznámou látku, kterou pojmenovali jako kyselina 
hyaluronová. Karl Meyer se onou kyselinou zabýval dále a poz-
ději popsal i její strukturu. Hlavní využití kyseliny hyaluronové 
je v medicíně a kosmetice a to hlavně pro její hydratační účinky 
(je považována za jednu z nejvíce hydrofilních látek v přírodě).

Závěr
Zvlákněním biopolymerů chitosanu a kyseliny hyaluronové bylo vytvořeno pět krytů, u kterých byla sledována biologická aktivita. Kryt ze samotné kyseliny hyaluronové nevykazoval žádnou 
biologickou aktivitu a růst bakterií neomezil. Kryt ze samotného chitosanu již vykazoval u většiny kultur bakteriostatický účinek, což znamená že zamezil růstu bakterií, které se pod krytem 
nerozmnožovali, ale po odebrání zpoza krytu a přeočkování na nový vhodný agar opět začali růst. Kryt ze směsi kyseliny hyaluronové a chitosanu opět nevykazuje žádnou biologickou aktivitu, 
bakterie rostou. A v poslední řadě kryt z kyseliny hyaluronové se zinečnatým iontem v obou případech prokazoval u většiny kultur baktericidní účinek, což znamená, že zcela usmrtil kolonie bakterií 
pod krytem a nové naočkování oné kultury již nevykazovalo žádný růst.

Chitosan Kyselina hyaluronová

Vzhled testovaného krytu ve skutečnosti Vzhled vláken krytu pod mikroskopem

Biologická účinnost vytvořených krytů
Mikroorganismus Inhibiční zóna Antibakteriální účinek

Candida albicans 0 Bakteriostatický účinek

Klepsiella  
pneumoniae

0 Bakteriostatický účinek

MRSA 0 Bakteriostatický účinek

Pseudomonas  
aeruginosa

0 Bakteriostatický účinek

Staphylococcus  
aureus

0 Bakteriostatický účinek

VRE 0 Bakteriostatický účinek

Mikroorganismus 
/ testovaný  

materiál

Kyselina  
hyaluronová  
+ chitosan

Kyselina  
hyaluronová  

+ Zn2+ (4,63 %)

Kyselina  
hyaluronová  

+ Zn2+ (5,95 %)

Candida albicans Růst nepotlačen Baktericidní účinek Baktericidní účinek

Klepsiella pneumoniae Růst nepotlačen Baktericidní účinek Baktericidní účinek

MRSA Růst nepotlačen Růst nepotlačen Růst nepotlačen

Pseudomonas aeruginosa Růst nepotlačen Baktericidní účinek Baktericidní účinek

Staphylococcus aureus Růst nepotlačen Baktericidní účinek Baktericidní účinek

VRE Růst nepotlačen Růst nepotlačen Růst nepotlačen

Kryt z kyseliny hyaluronové Kryt z chitosanu


