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Abstrakt 
Odpadní voda patří mezi nejvýznamnější zdroje antibiotické rezistence v městském prostředí. Hojnost 

zdrojů uhlíku a dalších nutrientů, rozmanitost možných akceptorů elektronů, jako jsou kyslík nebo 

dusičnany, přítomnost částic, na kterou se bakterie mohou sorbovat, nebo poměrně stabilní pH a 

teplota jsou příklady podmínek, které přispívají k pozoruhodné diverzitě mikroorganismů v tomto 

typickém habitatu. Mikrobiom odpadních vod spojuje bakterie původů environmentálního, lidského i 

živočišného, přičemž mnoho z nich s sebou nese geny antibiotické rezistence (ARG). Třebaže k utváření 

tohoto mikrobiomu většinou ve složité souhře přispívá řada faktorů, vliv specifických potenciálních 

selektivních tlaků, jako jsou zbytky antibiotik nebo kovy, je pravděpodobně určující pro osud bakterií 

rezistentních vůči antibiotikům (ARB) a ARG během čištění odpadních vod. Tento článek je snahou o 

obohacení diskuse o ekologii ARB&ARG v městských čistírnách odpadních vod (MČOV), přičemž má 

sloužit jako vodítko pro odborníky v oboru odpadních vod nebo jiné odborníky, kteří by mohli mít zájem 

o studium nebo optimalizaci čištění odpadních vod pro odstraňování ARB&ARG. S ohledem na tento 

cíl příspěvek shrnuje a diskutuje: i) aspekty komplexity systému odpadních vod a/nebo čištění, které 

mohou ovlivňovat osud ARB&ARG, ii) metody, které lze používat ke zkoumání rezistomu, tedy 

ARB&ARG, v habitatu odpadních vod; a iii) některé často kladené dotazy, pro které jsou také navržena 

řešení. Cílem tohoto textu je přispět k výzkumu osudu ARB&ARG v MČOV s ohledem na jedinečnost 

každé čistírny coby systému, který bude k maximalizaci odstraňování ARB&ARG pravděpodobně 

vyžadovat specifický přístup. 
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1. Úvod 
Městské čistírny odpadních vod (MČOV) hrají stěžejní roli při ochraně životního prostředí a zejména 

pak přirozených vodních útvarů. Odstranění organických látek, chemických polutantů a nežádoucích 

mikroorganismů z odpadních vod pomocí kombinací fyzikálně-chemických a biologických čištění bylo 

významným technologickým úspěchem minulého století, který umožnil vracení kvalitní vody do 

prostředí. Konečné odtoky z MČOV však mají daleko ke sterilitě, a tudíž se s nimi do životního prostředí 

uvolňují vysoká množství bakterií, z nichž mnohé mají původ u živočichů (např. domácí zvířata, drobné 

chovy zvířat) nebo člověka (Berendonk et al., 2015; Manaia, 2017; Rizzo et al., 2013). Mnohé z těchto 

bakterií přenášejí získané geny antibiotické rezistence (ARG) a jsou potenciálními nosiči pro šíření 



těchto genů v environmentálním mikrobiomu (Berendonk et al., 2015; Manaia, 2017; Pruden, 2014). 

Jako takové jsou tyto bakterie považovány za potenciální hrozbu pro zdraví lidí a/nebo zvířat, protože 

jejich výskyt může vést k většímu počtu případů obtížně léčitelných infekcí. Riziko obohacení 

environmentálního rezistomu, ať už prostřednictvím selekce nebo horizontálního přenosu genů (HGT), 

a tedy příspěvek k výskytu rezistence u patogenních bakterií, nelze opomíjet, třebaže pouze část ARB 

uvolněných z MČOV bude schopná způsobit onemocnění u člověka nebo zvířete (Manaia, 2017). MČOV 

spojují bakterie rezistentní vůči antibiotikům (ARB), zbytky antibiotik a další potenciální selektory, které 

napomáhají selekci směrem k těmto bakteriím, zároveň nabízejí bohatou zásobu nutrientů a blízké 

mezibuněčné interakce, které mohou zprostředkovávat horizontální přenos ARG. Tyto argumenty činí 

prostředí MČOV jedním z nejzajímavějších míst pro odhalení osudu ARB&ARG. Tento článek je 

výsledkem think-tanku letní školy Early Stage Researchers pořádané v rámci projektu ANSWER (Marie 

Skłodowska-Curie Innovative Training Networks; http://www.answer-itn.eu/) a diskutuje nástroje a 

environmentální podmínky, které by mohly ovládat osud ARB&ARG během čištění odpadních vod. 

Tento článek je rozdělen na čtyři hlavní sekce: 1) rozbor složek MČOV, ve kterých mohou být analýzy 

ARB&ARG relevantní s ohledem na potenciální omezení, která jsou udávána mikrobiotou, 

2) biologicko-fyzikálně-chemické podmínky, které mohou utvářet dynamiky populací a genů 

v bakteriálních komunitách; 3) další revize kladů a záporů nejběžněji používaných metod analýz 

antibiotické rezistence v environmentálních vzorcích; a 4) závěrečnou sekci, ve které jsou předcházející 

tři složky kombinovány za účelem poskytnutí integrovaného přehledu hlavních významných informací 

o ekologii ARB&ARG, které jsou ilustrovány odpověďmi na některé často kladené otázky. Tato práce 

má především sloužit jako vodítko pro odborníky odpadních vod, kteří si kladou za cíl optimalizovat 

čištění odpadních vod z hlediska odstraňování ARB&ARG. 

2. Městská čistírna odpadních vod, černá skříňka 
MČOV byly poprvé vyvinuty za účelem odstraňování vodou nesených předmětů, nerozpuštěných látek, 

vysokého organického zatížení a patogenů z odpadních vod před jejich vypouštěním do 

environmentálních recipientů (potoky/řeky, jezera, moře). Výhody jejich celosvětového zavedení 

zahrnují vyvarování se eutrofizace a šíření potenciálně škodlivých mikroorganismů (Henze et al., 2008). 

Sociálně-ekonomický vývoj a zvyšování hustoty lidské populace však vytváří nové výzvy pro účinné 

čištění odpadních vod s konsenzuálním uznáním potřeby zlepšování procesů za účelem produkce 

takových odtoků z čistíren odpadních vod, které neohrozí životní prostředí ani člověka. 

Dnes je dostupná řada druhů návrhů MČOV. Všechny však zahrnují alespoň tři po sobě jdoucí fáze: 

předčištění, primární (fyzikálně-chemické) a sekundární čištění (Grady et al., 2011; Henze et al., 2008). 

Předčištění se zaměřuje na odstraňování všech materiálů nebo předmětů z odpadních vod, které by 

mohly poškodit vybavení čistírny. Ty zahrnují pevné předměty a písek a odstraňují se mechanicky nebo 

usazováním. Dále tato fáze v některých MČOV zahrnuje vyrovnávací nádrž – nejen za účelem vyvážení 

objemové denní nerovnoměrnosti, ale také pro homogenizaci složení surové odpadní vody a vyrovnání 

příležitostných vysokých množství chemických látek, která by mohla inhibovat biologické čištění. 

V některých velkých MČOV se také provádí lapání tuku a plovoucích látek. Zbylé usaditelné pevné látky 

se odstraňují v primárních usazovacích nádržích a odvádějí se do kalového hospodářství, přičemž odtok 

z tohoto primárního čištění vstupuje do sekundárního čištění. V současné době je pro sekundární 

čištění dostupná široká škála procesů, všechny se však zaměřují na odstraňování biologicky 

rozložitelných látek z odpadní vody (Henze et al., 2008). Suspendované a/nebo rozpuštěné látky mají 

původ zejména v lidských exkrementech, zbytcích potravin a detergentech. V odpadní vodě se však 

nachází také široká škála anorganických (např. těžké kovy) a organických sloučenin (např. zbytky léčiv, 

pesticidy) (Henze and Comeau, 2008; Köck-Schulmeyer et al., 2013; Rizzo et al., 2013; Tchobanoglous 

et al., 2003). Odpadní voda tedy neobsahuje pouze mikroorganismy a biologicky snadno odstranitelné 
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sloučeniny, ale také škodlivé látky, z nichž některé mohou být potenciálně toxické alespoň pro část 

buněk vstupujících do reaktorů nebo reaktory obývajících, tzn. látky schopné tvorby selektivního tlaku. 

Vysoké organické zatížení odpadní vody však podporuje růst mikrobioty schopné vypořádat se 

s převládajícími podmínkami, která může dosahovat vysokých koncentrací. Výsledný nadbytek 

biomasy je potřeba odstranit, zároveň je ale třeba zabránit jeho uvolňování do environmentálních 

recipientů. To je možné díky podmínkám převládajícím v sekundárním čištění, které prospívají 

organismům tvořícím vločky nebo biofilmy. Extracelulární polymery (EPS) produkované těmito 

buňkami působí jako sorbenty nejen pro mikroorganismy neschopné EPS produkovat, ale také pro 

organické a/nebo anorganické chemické látky. Dohromady tvoří takzvaný aktivovaný kal, který se 

usazuje v dosazovacích nádržích. Mikrobiální zatížení odtoku ze sekundárního čištění je tedy o jeden 

až dva řády nižší než v surové vodě (EPA, 1986) a spotřebovaná biomasa se převádí na linku kalového 

hospodářství. Mikroorganismy, které vstupují, přežívají nebo se dokonce množí během procesů čištění 

odpadních vod, mohou být samotné polutanty, pokud jsou uvolňovány do životního prostředí. 

Konkrétně tím, že se následně vyskytují v prostředí, do kterého nepatří a ve kterém mohou přímo nebo 

nepřímo způsobovat jakýkoliv druh škod. 

Alespoň v některých zemích se konvenční čištění odpadních vod za účelem snížení organického zatížení 

primárního odtoku na hodnoty kompatibilní s vypouštěním do prostředí opírá zejména o aktivační 

nádrže (EEA, 2017; Grady et al., 2011). Zlepšené MČOV však zahrnují recirkulaci aktivační směsi mezi 

aerobními, anoxickými nebo dokonce anaerobními nádržemi pro zefektivnění odstraňování 

anorganických forem N a P, v tomto pořadí, z odtoku z odtoku z aktivace (EEA, 2017; Grady et al., 

2011). Stále častěji se ke zvýšení kvality vyčištěné odpadní vody využívá terciární čištění. Voda po 

terciárním čištění tedy neobsahuje snadno metabolizovatelné látky, ale je také prostá nutrientů (N/P) 

a odolných chemických mikropolutantů a obsahuje velmi nízké mikrobiologické zátěže (Henze et al., 

2008). Pokud ale před vypouštěním odtoku MČOV obsahuje další krok po sekundárním čištění, je jím 

u většiny v současné době provozovaných MČOV vzhledem k vysokým nákladům spojeným s 

odstraňováním chemických mikropolutantů dezinfekce (EEA, 2017). Nejběžnějšími používanými 

technologiemi na ČOV jsou v současné době chlorace, UV záření a ozonizace (např. EPA-Victoria, 2002; 

EPA, 1986). Obr. 1 shrnuje hlavní kroky většiny v současné době celosvětově provozovaných MČOV. 

2.1 Procesy čištění odpadních vod ovlivňující ARB a ARG 
Při pohledu na proces čištění odpadních vod z mikrobiologického hlediska dochází v každém z kroků k 

výrazným změnám. Mikrobiota odpadních vod se skládá hlavně z lidských komenzálních bakterií, které 

jsou smíseny s bakteriemi různého původu schopnými vstupovat do kanalizačního systému a 

kolonizovat ho (např. Cai et al., 2014; Shanks et al., 2013; Shchegolkova et al., 2016; Wang et al., 2014). 

V tomto prostředí může podíl ARB v dané skupině dosáhnout více než 50 % (např. enterobakterie nebo 

enterokoky) (např. Manaia et al., 2016, Rizzo et al., 2013). Velká část organismů prosperujících 

v odpadní vodě ulpívá na organických a/nebo anorganických částicích, které mohou být z vody 

odstraněny, pokud jsou zadrženy v primární sedimentaci (usazovací nádrži). Mikroorganismy 

v suspenzích nebo tvořící vločky s nižší hustotou však pokračují do nádrží biologického čištění. 

Sekundární čištění je tedy místem, kde podíl v primárním čištění neodstraněných ARB&ARG přichází 

do kontaktu s bakteriemi kalu a s potenciálními selektivními tlaky přítomnými v surovém přítoku. Za 

účelem potenciace degradačního procesu se dříve vytvořená biomasa (aktivovaný kal), usazená 

v sekundárních sedimentačních nádržích (dosazovacích nádržích) vrací recyklem do biologických 

reaktorů, kde je smíchána s přicházejícím odtokem z primárního čištění. Tento proces zajišťuje 

dostatek buněk pro redukci organického zatížení odpadní vody v co nejkratším možném čase, tedy 

dosažení nízké hydraulické doby zdržení. Přicházející mikrobiota (včetně ARB) je tedy stimulována, aby 

konkurovala bakteriím kalu o dostupné organické látky. Intenzivní metabolická aktivita, ke které 

dochází během biologického čištění, vede k důležitým dynamikám v bakteriální komunitě. Změny v ní 



probíhající mohou být v této fázi dramatické; schopnost ARB přežít a úspěch, s jakým se jejich ARG šíří 

na ostatní bakterie prostřednictvím HGT (Marano a Cytryn, 2017), budou zásadní pro stanovení 

účinnosti čištění při odstraňování rezistence. 

Kromě snadno metabolizovatelných organických látek obsahuje odpadní voda látky, které mohou mít 

na bakterie různé účinky. Někdy se tyto látky označují stresory a řadí se mezi ně například těžké kovy 

a odolné přírodní nebo syntetické sloučeniny včetně zbytků antibiotik a jejich metabolitů. Tyto stresory 

mohou také utvářet přežívající komunitu, protože různé organismy nebo skupiny souvisejících 

organismů mají různé stupně tolerance nebo obranných odpovědí proti jejich nepříznivým účinkům 

(Berendonk et al., 2015; Manaia et al., 2016; Seiler a Berendonk, 2012). Stresory mohou dále spolu 

s vysokým obsahem nutrientů, stabilním pH a teplotou a těsnou blízkostí buněk ve vločkách 

zprostředkovávat HGT genetických prvků kódujících rezistenci (včetně antibiotické) (Di Cesare et al., 

2016; Dröge et al., 2000; Kim et al., 2014; Marano a Cytryn, 2017). Celkově mohou podmínky 

převládající v nádržích biologického čištění vést k numerickému nebo proporcionálnímu nárůstu buněk 

schopných snášet nepříznivé podmínky včetně přítomnosti antibiotik. Nakonec se většina těchto buněk 

usadí v dosazovací nádrži a pouze menšinová část opustí konvenční MČOV bez dalšího zpracování 

suspendovaná v odtoku ze sekundárního čištění. Jak je však popsáno výše, část těchto buněk se vrací 

do biologické nádrže recyklem, což umožňuje obohacování kalu buňkami vysoce přizpůsobenými 

podmínkám převládajícím v MČOV, včetně široké škály stresorů. Při vypouštění může tedy odtok 

sekundárního čištění představovat až 1012 ARB/den nebo 1018 ARG/den (Manaia et al., 2016; Vaz-

Moreira et al., 2014). V tomto kontextu může doba, kterou ARB stráví v reaktoru, kritickým 

determinantem pravděpodobnosti jejich proliferace nebo zapojení do HGT. Z tohoto hlediska lze 

argumentovat, že opětovná recirkulace biomasy mezi různými nádržemi může podporovat 

obohacování kalu o ARB a ARG, což je jednoznačně nežádoucí následek efektivizace MČOV zlepšeným 

odstraňováním nutrientů (EEA, 2017). V Tabulce 1 jsou uvedeny parametry, které mohou ovlivňovat 

osud ARB&ARG v každé fázi čištění, a možnosti hodnocení jejich variací nebo potenciálních dopadů. 

V MČOV s dezinfekcí čelí buňky před vypuštěním do prostředí stresujícím podmínkám vytvářeným 

dezinfekčním procesem. Z mikrobiologického a genetického pohledu není důvod očekávat, že by ARB 

byly schopny přežít dezinfekci lépe než jejich citlivé protějšky. Dezinfekce tedy bude díky schopnosti 

redukovat množství mikroorganismů přispívat k odstraňování ARB&ARG (Manaia et al., 2016). Je však 

třeba věnovat pozornost narušování mikrobiálních společenstev a reaktivaci ARB&ARG během 

přechovávání vyčištěné odpadní vody. Bylo prokázáno, že při použití dezinfekce velká část buněk 

(včetně ARB) hyne, jiné však díky stresu přejdou do klidového stavu, který se obnoví po uvolnění 

stresorů (Becerra-Castro et al., 2016; Moreira et al., 2018; Sousa et al., 2017), k čemuž v prostředí 

dochází například při zředění odtoku ve vodním sloupci recipientu. Dezinfekce a osud ARB&ARG je 

problematikou, k jejíž úplnému porozumění je ještě dlouhá cesta. Je známo, že procesy jako chlorace, 

UV záření a ozonizace jsou nejen závislé na dávce, ale také ovlivňovány několika fyzikálně-chemickými 

faktory (Alexander et al., 2016; Di Cesare et al., 2016; McKinney a Pruden, 2012). Vysoké dávky 

dezinfekčního činidla mohou způsobit významné změny v uspořádání mikrobiální komunity, bylo také 

pozorováno, že k inaktivaci ARG může být oproti bakteriím potřeba vyšších dávek (McKinney a Pruden, 

2012; Moreira et al., 2018). U některých dezinfekčních činidel, jako například kyseliny peroctové nebo 

chloru, byl dokonce pozorován selektivní účinek na ARG (Di Cesare et al., 2016). Tento selektivní účinek 

znamená, že, i když je pozorováno snížení abundance (kopie genů v mL vzorku), relativní abundance 

nebo prevalence genu (kopie genů v bakteriích celkem) se mohou zvýšit. Nicméně vzhledem k tomu, 

že dezinfekce může vést ke snížení počtů bakterií o dva až čtyři řády dokonce i při zvýšené prevalenci 

ARB&ARG, může být výhodnou alternativou, a to zejména u kritických odpadních vod, jako jsou 

například nemocniční odpadní vody (Manaia, 2017). Doporučený způsob dezinfekce z hlediska typu, 

objemu a konečného osudu odtoku, stejně jako vyvážení přínosů pro životní prostředí a souvisejících 



nákladů, je však stále předmětem diskuse, což je i důvodem, proč v Tabulce 1 nebo na Obrázku 1 není 

uvažován konkrétní dezinfekční proces. 

3. Hlavní faktory ovlivňující osud ARB a ARG 
Navzdory očekáváným vlivům, které mohou mít abiotické faktory (např. teplota, pH, konduktivita aj.) 

na dynamiku bakteriálního společenství a tedy i schopnost přežití ARB během procesů čištění 

odpadních vod, nebyly dosud získány důkazy o tom, že by měření konkrétního 

biologicky-fyzikálně-chemického faktoru nebo stavu mohlo být použito jako jednoznačný nástroj pro 

predikce účinnosti odstraňování ARB během sekundárního čištění odpadních vod. I když nelze 

očekávat, že by kterýkoliv z těchto faktorů měl selektivní účinek na ARB ve vztahu k bakteriím citlivým 

na antibiotika, určitě budou mít potenciál ovlivňovat vývoj specifických fyziologických a biochemických 

skupin bakterií. V tomto smyslu by mohly tyto faktory ovlivňovat přežití ARB. Mnoho současně klinicky 

a environmentálně významných ARB je striktně chemoorganoheterotrofních, mezofilních, 

neutrofilních a fakultativních nebo aerobních a jejich proliferace bude podmíněna adekvátní 

rovnováhou všech těchto proměnných. Některé studie zkoumaly účinek teploty a pH na odstranění 

ARG během zpracování kalů a dospěly k závěru, že procesy s vyšší teplotou nebo vyšším pH byly při 

odstraňování ARG nebo integronů první třídy účinnější než jiné konvenční nebo nízkoteplotní způsoby 

čištění (Diehl a Lapara, 2010; Gao et al., 2012; Munir et al., 2011; Zhang et al., 2015). Lze předpokládat, 

že hodnoty teploty nebo pH odchylující se od mezofilního (teplota) a neutrálního (pH) rozsahu, kde se 

nejvíce daří ARB, mají potenciál přispívat k odstraňování ARB a ARG. Taková úvaha může vysvětlit 

pozorování autorů studujících účinky těchto parametrů na odstraňování ARG z kalů, tyto účinky však 

nelze extrapolovat pro čištění odpadních vod, kde se pH i teplota udržují v mezofilní a neutrální oblasti. 

Během čištění odpadních vod pravděpodobně osud ARB a ARG neovlivňuje pouze jeden faktor, ale 

kombinace všech faktorů uvedených v Tabulce 2 (a potenciálně mnoha dalších). 

Navzdory těmto úvahám se různé studie zaměřily na nalezení relevantních souvislostí mezi některými 

uvedenými biologicky-fyzikálně-chemickými faktory nebo podmínkami a změnami antibiotické 

rezistence během čištění odpadních vod. Například Novo et al. (2013) pozoroval pozitivní korelaci mezi 

teplotou a počty bakterií rezistentních vůči sulfonamidu ve vyčištěné odpadní vodě, nicméně bez 

významné korelace mezi ARB a chemickou spotřebou kyslíku (CHSK), biologickou spotřebou kyslíku 

(BOD), průtokem nebo teplotou surové odpadní vody. Di Cesare et al. (2016) pozoroval vztah mezi 

prevalencí genů tetA, ermB, qnrS a různými biotickými a abiotickými faktory (celkový organický uhlík, 

celkový počet prokaryotických buněk a počet bakteriálních agregátů). Kim et al. (2007) se snažil 

porozumět osudu bakterií rezistentních vůči tetracyklinu coby funkci organického zatížení  a rychlosti 

růstu aktivovaného kalu s použitím semikontinuální vsádkových reaktorů (SBR) v laboratorním 

měřítku. Tito autoři dospěli k závěru, že organické zatížení (dosažené úpravou nátoku odpadní vody) a 

rychlost růstu (dosažená úpravou doby zdržení kalu, SRT) vedly ke zvýšení rezistence vůči tetracyklinu. 

Stanovení zbytků antibiotik ve vzorcích odpadních vod a snaha je korelovat s výskytem antibiotické 

rezistence mohou být náročné. Jednak kvůli životnosti antibiotik, která mohou být biologicky 

rozložena, transformována nebo sorbována na sedimenty, tato životnost je příliš krátká při porovnání 

s ARB, které se mohou množit a přenášet ARG, a jednak kvůli tomu, že koncentrace stanovené 

v nárazových vzorcích jen těžko reprezentují bakteriální mikroprostředí. Přestože tyto potenciální 

selektory nebyly při použití běžných vzorkovacích a analytických protokolů detekovány, mohly projevit 

své účinky, které ovlivnily bakteriální komunitu a případně poskytly výhodu některým bakteriím včetně 

ARB. Toto je hypotéza, kterou je třeba vzít v potaz, třebaže je obtížné ji v polních podmínkách prokázat. 

Navzdory těmto obtížím byly popsány některé pravděpodobné indikace. Novo et al. (2013) zjistili 

pozitivní korelaci mezi koncentrací tetracyklinů v surové odpadní vodě a množstvím rezistentních 

bakterií v konečném odtoku. Ve studii odtoků komunálních a nemocničních čistíren zjistil Varela et al. 



(2014) významnou pozitivní korelaci mezi koncentracemi ciprofloxacinu a arsenu a množstvím bakterií 

rezistentních vůči chinolinu, přičemž Narciso-da-Rocha et al. (2014) také pozoroval významné pozitivní 

korelace mezi koncentrací sulfonamidů a tetracyklinu a prevalencí genů intI1, blaTEM a vanA. V žádné z 

těchto studií nebylo možné dospět k závěru o vztahu příčiny a následku, třebaže je možné sledovat 

souvislost odstranění nebo zesílení rezistence se specifickou proměnnou prostředí. Přesto stojí za 

zmínku, že tyto souvislosti mohou vyplývat i z pouhé souhry dvou souběžných událostí. Například 

vysoké koncentrace antibiotik vyskytující se společně s vysokou hustotou ARB nebo odstranění 

organických látek vyskytující se společně s hladověním bakterií a tedy snížením počtů bakterií. 

Teoreticky mohou selektivní tlaky působit buď skrze zvýhodnění podmnožiny jednotlivců v komunitě 

a/nebo propagací HGT. Odhady předpokládané koncentrace antibiotik, která by mohla přispět k selekci 

ARB, byly navrženy různými autory (Bengtsson-Palme a Larsson, 2016; Gullberg et al., 2011, 2014; Tello 

et al., 2012). Podle těchto studií mohou být koncentrace schopné selektovat ARB nebo podporovat 

HGT velmi nízké (nižší než inhibiční koncentrace, subinhibiční koncentrace). Kim et al. (2014) zjistil, že 

rychlost přenosu pB10 plazmidů do mikrobioty mohla být významně zvýšena v přítomnosti 10 až 

100 ppb tetracyklinu nebo sulfamethoxazolu. Podobné výsledky byly pozorovány Jutkinovou a kol. 

(Jutkina et al., 2016, 2018) pro tetracyklin (10 µg/L), chlorhexidin (24,4 µg/L), triclosan (100 µg/L), 

gentamicin (100 µg/L) a sulfomethoxazol (1000 µg/L). Tyto koncentrace sice neinhibují bakterie citlivé 

na antibiotika, je však známo, že se běžně vyskytují v odpadních vodách (Kulkarni et al., 2017; 

Kümmerer, 2009; Michael et al., 2013). I přes tyto důkazy je konsenzem, že v praxi v extrémně 

komplexních mikrobiálních komunitách vystavených proměnlivým podmínkám prostředí a 

v přítomnosti myriády chemických látek (organických, anorganických i polymerních) s proměnlivými 

životnostmi je obtížné predikovat selektivní účinky probíhající v daném okamžiku na MČOV. 

Ekologii ARB&ARG v biologických a sedimentačních nádržích by měly ovlivňovat i další ekologické 

faktory. Na osud ARB&ARG mohou mít dopad například selektivní a neselektivní predace nebo virová 

lýza, což si zaslouží další zkoumání. Užitečné by mohly být i například studie interakcí ARB 

s predátorskými bakteriemi (např. Bdellovibrio), prvoky nebo viry (Miki a Jacquet, 2008). Heterotrofní 

nanoflageláti (HNF) jsou skutečně spolu s nálevníky považováni za hlavní zdroj bakteriální 

predace/mortality v půdě a mořském nebo sladkovodním prostředí (Miki a Jacquet, 2008). Mohli by 

ovlivňovat bakteriální komunitu prostřednictvím vylučování látek stimulujících růst, zvyšujících aktivitu 

bakterií nebo naopak selektivní predací některých bakterií (Faust a Raes, 2012; Miki a Jacquet, 2008). 

Tato eukaryota mohou dále působit jako prostředek pro šíření některých bakterií, které jsou schopny 

přežít, nebo se dokonce množit, v dravých prvocích. Složení bakteriální komunity může být ovlivněno i 

virem – selektivní mortalitou způsobenou bakteriální lýzí (Bouvier a Del Giorgio, 2007; Winter et al., 

2004). Úloha těchto činidel jako biotechnologických pomůcek pro kontrolu ARB by neměla být 

přehlížena. 

3.1 Kde vzorkovat a nač? 
Pro odhad příspěvku MČOV na osud ARB&ARG je potřeba vzorkovací místa a analyzované parametry 

volit na základě specifických otázek. Protože všechny fáze čištění jsou propojené, měl by se při 

sledování osudu ARB&ARG v MČOV pečlivě připravit plán vzorkování. Může být důležité vzorkovat 

každou z hlavních popsaných fází čištění (Obr. 1, Tabulka 1). Také je důležité zhodnotit vliv možných 

selektivních tlaků pomocí analýzy kontaminantů, jako jsou těžké kovy, biocidy nebo zbytky antibiotik, 

stejně jako další fyzikálně-chemické parametry, které se v současné době na MČOV stanovují 

(Tabulka 2). V průběhu času by se měl odebrat dostatečný počet reprezentativních vzorků umožňující 

statistické analýzy za účelem zhodnocení, zda je daný úkaz pozorován konzistentně, nebo zda se jedná 

pouze o náhodný výskyt (Novo et al., 2013; Novo a Manaia, 2010; Varela et al., 2014). I v případech, 

kdy se jedná o náhodnou událost, však může být relevantní vyvozovat důsledky, které to může mít na 

osud ARB&ARG. 



4. Jak sledovat ARB a ARG na MČOV? 
Ke studiu diverzity ARB a ARG nebo stanovení abundance (na hmotnost nebo objem vzorku) nebo 

prevalence (na celkový počet bakterií) v daném prostředí jsou k dispozici různé metody (Doplňková 

tabulka S1 – https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.03.044). Tyto metody se často označují jako 

kultivační a na kultivacích nezávislé – podle použití kultivačních metod nebo přímých analýz nukleových 

kyselin (DNA nebo RNA). Kromě toho lze metody klasifikovat jako cílené a necílené podle jejich 

schopnosti vyhledávat konkrétní bakteriální skupinu nebo gen nebo zkoumat komunitu jako celek. 

Kultivační metody mohou zkoumat mikroorganismy, které jsou v daném okamžiku životaschopné a 

jejichž podmínky růstu jsou známé. Navzdory opomíjení nekultivovatelných mikroorganismů mají 

kultivační metody důležitou výhodu umožnění fenotypové charakterizace izolátů, která je relevantní 

například pro hodnocení jejich profilu multirezistence, minimální inhibiční koncentrace různých 

antibiotik nebo schopnosti účastnit se na procesech HGT. V závislosti na prostředí mohou však 

kultivovatelné bakterie tvořit méně než 1-10 % všech bakterií (Amann et al., 1995; Vaz-Moreira et al., 

2013), protože valná většina environmentálních bakterií spadá, ať už permanentně nebo přechodně, 

do kategorie nekultivovatelných mikroorganismů. Životaschopné, ale nekultivovatelné bakterie (VBNC 

– Viable but non-culturable) byly extenzivně zkoumány, přičemž se uznává, že fyziologický stav 

nekultivovatelnosti v některých situacích nevylučuje životaschopnost, kapacitu infikovat ani aktivaci 

mechanismů virulence (Pommepuy et al., 1996; Rozen a Belkin, 2005). Tyto argumenty podtrhují 

potřebu prozkoumat potenciální výskyt ARB mezi nekultivovatelnými bakteriemi. V těchto situacích 

jsou důležitými přístupy přímých analýz DNA za účelem zkoumání nebo kvantifikace genů, nebo RNA k 

posouzení genové exprese, přičemž se mohou používat samostatně nebo v kombinaci s kultivačními 

metodami za účelem odhalení osudu ARB&ARG v prostředí. Použití analýz založených na DNA 

k charakterizaci ARB, které přinášejí důležité epidemiologické poznatky o ARB&ARG, se v posledních 

letech stávají stále populárnějšími. 

Výběr nejlepší metody k analýze ARB a ARG musí být proveden na základě otázek, které chtějí 

výzkumníci zodpovědět. Pokud jsou dostupné všechny zdroje, bude nejlepší přístup zahrnovat 

kombinaci různých metod, ale v některých případech mohou být spolehlivé informace i jen jedním 

nebo dvěma přístupy. Následující kapitoly poskytují přehled tří hlavních používaných přístupů, přičemž 

dva jsou cílené (kultivační, kvantitativní PCR) a jeden necílený (metagenomika), a diskutují související 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT) (Tabulka 3). I když většina těchto metod nemusí být 

ve společnostech zaměřujících se na čištění odpadních vod k dispozici, vysoce žádoucí a rostoucí 

spolupráce mezi výzkumnými institucemi, službami a společnostmi může usnadnit a zefektivnit úsilí 

v boji proti antibiotické rezistenci. 

4.1 Kultivační metody 
Jednou z hlavních výhod kultivace je možnost určování fenotypových znaků, z nichž mnohé jsou 

zásadní pro porozumění ekologie dané bakteriální skupiny. V případě antibiotické rezistence je tato 

znalost základem pro posuzování šíření nebo potenciálu transferu genů konkrétních ARB při 

podmínkách prostředí. V tomto aspektu relevantní fenotypové rysy, které mohou být zkoumány 

v bakteriálních izolátech, zahrnují mimo jiné metabolismus (např. využití zdrojů uhlíku, identifikace 

auxotrofií), požadované fyzikálně-chemické podmínky pro růst (např. rozsah pH nebo teplot, salinita), 

schopnost tvořit biofilmy, sporulace, pohyblivost, tolerance vůči stresujícím podmínkám (McLain et al., 

2016). Kultivační metody dále umožňují vyčíslování životaschopných buněk a možnost hodnocení 

profilů antibiotické rezistence (tj. minimální inhibiční koncentrace a spektrum antibiotické rezistence) 

izolátů (Buthelezi et al., 2010; Garcha et al., 2016; Li et al., 2009), díky čemuž jsou nejběžněji užívanou 

metodou pro stanovení multirezistentních fenotypů. K hodnocení fenotypů rezistence lze používat i 

jiné metody, mohou však vyžadovat sofistikované vybavení a know-how, např. průtoková cytometrie 

kombinovaná s live/dead testy po vystavení vzorku nebo bakterie různým léčivům (Berney et al., 2007). 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.03.044


Analýza izolátů ARB umožňuje analýzu přechovávaných ARG i mobilních genetických prvků, se kterými 

byly asociovány, a především podporuje identifikaci druhů nebo klonů, které mohou být relevantní pro 

šíření konkrétního ARG (Guardabassi et al., 2002; Hembach et al., 2017; Kaplan et al., 2015; Varela et 

al., 2015; Vaz-Moreira et al., 2014). V neposlední řadě je možné standardizované postupy založené na 

kultivačních metodách, které se v současné době celosvětově používají pro monitoring kvality vody, 

adaptovat pro vývoj směrnic pro sledování ARB ve vodních prostředích, například podle ECOFF 

(epidemiological cut-off values) (Kronvall, 2010). 

S příchodem metod nezávislých na kultivacích a jejich zvyšující se oblíbeností v posledních desetiletích 

se kultivační metody staly nepopulárními. Omezené schopnosti zkoumat mikrobiální komunity, časová 

náročnost těchto metod, potřeby zkušených operátorů a vysokých nákladů pro řádné post-izolační 

analýzy (např. v molekulární epidemiologii) často vedou k upřednostňování přímých analýz DNA. 

Důležitá je také skutečnost, že práce s izoláty ARB vyžaduje úměrné bezpečnostní vybavení a postupy 

kvůli potenciálnímu biologickému nebezpečí a kontaminaci operátorů a prostředí, což může být 

limitujícím faktorem v některých laboratořích. Užitečnost kultivace je však stále zřetelnější – zejména 

proto, že je nyní podporována informacemi poskytovanými právě metodami na kultivacích nezávislými. 

V momentě, kdy se informace dostupné v databázích týkají v podstatě DNA analýz, ve kterých jsou 

funkce genů usuzovány podle analýz in silico, se kultivace, tj. fenotypy, znovu stávají zásadní pomůckou 

pro posun mikrobiologických znalostí. Za prioritu se nyní považují snahy kulturomiky zahrnující 

high-throughput kultivační metody (Greub, 2012; Lagier et al., 2012, 2015). Kombinace kultivačních 

metod s přístupy nezávislými na kultivacích může tedy být ideálním způsobem zkoumání 

environmentálního rezistomu (Batt et al., 2007; Li et al., 2015; Port et al., 2014; Yang et al., 2014). 

4.2 Metody nezávislé na kultivacích 
Přístupy, které jsou nezávislé na kultivacích, se opírají především o extrakci genetického materiálu 

(většinou DNA, méně často RNA) ze vzorku. Stejně jako s výběrem podmínek kultivace, i extrakce 

nukleových kyselin může do těchto analýz vnášet chyby. Například účinnost extrakce DNA nebo RNA 

se může lišit s použitým protokolem stejně jako s analyzovanou matricí, může upřednostňovat extrakci 

nukleových kyselin ze specifických bakteriálních skupin (např. Gram-negativních vs. Gram-pozitivních) 

nebo může být více nebo méně účinná pro odstraňování inhibitorů (Knauth et al., 2013; Li et al., 2018; 

McCarthy et al., 2015; Terrat et al., 2012; Thomas et al., 2012). Z těchto důvodů je zřejmé, že volba 

metody extrakce nukleových kyselin je relevantní a měla by být při jakýchkoliv srovnávacích analýzách, 

jako jsou například analýzy surové a vyčištěné odpadní vody, zachována. Přímé analýzy DNA mohou 

vnášet také další omezení – nemožnost rozlišení živých a mrtvých buněk. Některé studie ukázaly 

metody schopné tuto limitaci překonat, například použitím propidiummonoazidu (PMA) k rozlišení 

membrán poškozených a nepoškozených buněk (Cangelosi a Meschke, 2014; Nocker et al., 2007). Je 

však důležité zvážit, že jiné mechanismy inaktivace buněk, jako jsou například ty způsobené UV 

zářením, nemusí být pomocí PMA detekovány. Zatímco analýzy založené na DNA jsou nejlepší volbou 

pro zkoumání genů, analýzy na bázi RNA budou voleny při přednostním zkoumání exprese genu před 

jeho přítomností. Analýzy exprese ARG v environmentálních vzorcích nejsou v porovnání se 

zkoumáním ARG na bázi analýz DNA běžné. Ke zkoumání rezistomu odpadních vod se používají dva 

hlavní přístupy: kvantitativní PCR (qPCR) a metagenomika; pročež jsou předmětem dalších odstavců. 

qPCR je navržena tak, aby v reálném čase sledovala amplifikaci specifického fragmentu genu pomocí 

specifických primerů a vyvíjené fluorescence, jejíž emise je úměrná produkovanému amplikonu PCR 

díky použití fluorescenčního barviva nebo sondy (Stratagene®, 2005). Kontinuální zlepšování této 

metody z hlediska chemie (barviva a sondy) a přístrojů vede ke zlepšení citlivosti a specificity qPCR 

procesu. SYBR Green, dvouvláknové interkalační činidlo, a TaqMan, založený na dvojitě značeném 

oligonukleotidu a exonukleázové aktivitě Taq polymerázy, jsou kvůli jejich nízkým cenám nejčastějším 



používaným fluorescenčním barvivem a sondou i navzdory jejich nižší citlivosti. Systémy TaqMan 

mohou být preferovány pro detekce mutací genů nebo kvantifikace několika genů zároveň (Fyfe et al., 

2007). Při aplikaci v analýzách ARG je možné qPCR adaptovat k hodnocení prevalence pomocí poměru 

ARG a housekeeping genu, kterým je zpravidla 16S rRNA, nebo při použití takového housekeeping 

genu, který lze považovat za charakteristický pro daný druh (např. uidA pro E. coli), umožňuje 

vyvozovat závěry o ztrátě nebo získání ARG (Stefani et al., 2015). Díky potenciálu pro kvantitativní a 

vysoce specifické analýzy je qPCR stále častěji používanou metodou, přičemž se stále zvyšuje počet 

doporučovaných primerů a referenčních podmínek, které jsou konzistentně popisované v literatuře 

(Czekalski et al., 2015; Rocha et al., 2018). Použití qPCR je z tohoto hlediska důležitým pokrokem, který 

umožňuje souběžné analýzy velkého počtu genů (Karkman et al., 2016). 

qPCR má nicméně stále určitá omezení, která je potřeba vzít v potaz při analýze a interpretaci dat. 

Zásadní omezení se týká nemožnosti navrhování primerů pro nové/neznámé geny, protože jejich 

design se zakládá na referenčních sekvencích, které jsou již popsány a uloženy v databázích. Design 

primerů může být obtížnou úlohou jak pro univerzální, tak pro specifické primery. Může být také 

obtížné dosáhnout univerzálního primeru, který se všemi taxony pracuje se stejnou účinností 

(Wintzingerode et al., 1997). Na druhou stranu při cílení na ARG může příliš specifický soubor primerů 

selhat při detekci variant daného genu. Protože však primery vyžadují homologii pouze s malým 

fragmentem DNA, může k anelaci docházet i s necílenými geny, pokud mají oblasti s vysokou identitou 

vůči primerům. Tyto falešně pozitivní reakce lze však snadno identifikovat podle teploty tání amplikonu 

(Rocha et al., 2018). Další troubleshooting analýz qPCR environmentálních vzorků se zaměřuje na různé 

typy často neznámých nebo nečekaných interferencí nebo inhibičních agens (např. huminových 

kyselin), které mohou snižovat přesnost procesu (Sidstedt et al., 2015; Smith a Osborn, 2009). 

Kvantifikační limity této metody mohou být také při porovnání s rizikem souvisejícím s ARG příliš 

vysoké, což může být kritické pro analýzu výsledků (Christou et al., 2017). 

Jedním z omezení, na které lze pro qPCR poukázat, je skutečnost, že se jedná o cílenou analýzou. To 

znamená, že vždy najdeme pouze to, co hledáme. Pro překonání tohoto omezení je vhodným 

přístupem metagenomika, protože obchází možné chyby způsobené použitím primerů tím, že dochází 

k sekvenaci celého metagenomu vzorku (Schmieder a Edwards, 2012). Důležitou vlastností 

metagenomických analýz je jejich potenciál neposkytnout pouze přehled již známých ARG, ale také 

jejich variant nebo možných nových ARG, které mohou v daném prostředí existovat (Oulas et al., 2015). 

Co se týče designu primerů, může být slabým článkem v metagenomických analýzách také dostupnost 

reprezentativních databází, ze kterých je možné extrahovat spolehlivé informace, a to pro jejich 

omezený rozsah a fylogenetické a geografické pokrytí (Arango-Argoty et al., 2017; Bengtsson-Palme et 

al., 2017; Carr a Borenstein, 2014). V porovnání s qPCR, která umožňuje vyjádření výsledků jako počet 

kopií genů na objem vzorku odpadní vody, umožňuje metagenomika odhad relativních hodnot 

abundance, a to buď vypočítané na základě počtu specifických proti celkovým readům, nebo proti 

počtu readů housekeeping genu, nejčastěji genu 16S rRNA (Bengtsson-Palme et al., 2017; Parsley et 

al., 2010; Schmieder a Edwards, 2012; Thomas et al., 2012; Tian et al., 2016; Zhang et al., 2012). 

Metagenomika těží z technického a vědeckého vývoje vysoce výkonných sekvenačních metod, stejně 

jako z postupného snižování nákladů (Thomas et al., 2012), což je trend, který je nyní dále podpořen 

zvyšující se délkou readů, kterou nabízejí techniky, jako například Pacific Biosciences (PacBio) a Oxford 

Nanopore Technologies (Nanopore) (Escalona et al., 2016; Goodwin et al., 2016). 

Užitečnost metagenomiky při studiu ARG a bakteriální diverzity v různých prostředích včetně odpadní 

vody byla široce demonstrována (Li et al., 2015; Munck et al., 2015; Tang et al., 2016). Je však 

diskutabilní, zda je tento přístup dostatečně citlivý pro vyvozování závěrů o osudu ARG na MČOV. 

Metagenomika může mít například omezenou kapacitu zkoumání i) zda se abundance daného ARG 



v průběhu čištění snižuje, ii) extrémně vzácného ARG v daném vzorku, nebo iii) různých variant ARG 

(polymorfismů) se zřetelnou klinickou relevancí ve stejném vzorku. V některých z těchto případů bude 

možná pro spolehlivé posouzení nutné extrémně zvýšit sekvenační hloubku. Výhodnou alternativou 

k metagenomice může být cílená analýza založená na PCR amplifikaci specifického genetického prvku, 

tj. metagenetika (Handelsman, 2009). Tento přístup může, co se týče vzácných nebo rozličných 

genetických prvků, obcházet problémy uváděné pro metagenomiku, čímž umožňuje studium variability 

kazet genů antibiotické rezistence (Gatica et al., 2016). Co se týče qPCR, metagenetika ani 

metagenomika neumožňuje identifikaci hostitele specifického ARG (Luby et al,. 2016). Absence 

standardních metod nebo univerzálních pomůcek pro používání v metagenomických analýzách může 

představovat překážku pro analýzy reprodukovatelnosti a pro porovnatelnost dat získaných při různých 

příležitostech nebo na různých místech (Escobar-Zepeda et al., 2015). 

Metagenomika ARG představuje ohromný pokrok ve využívání rozmanitosti a biogeografie 

environmentálních antibiotických rezistomů. Kromě zobrazování distribuce kontaminantního 

rezistomu má metagenomika také potenciál odhalit výskyt dalších genů, např. potenciálních nově se 

v budoucnosti objevujících ARG. Možnost metagenomiky archivovat a sdílet data ve veřejných 

databázích je neocenitelným příspěvkem při psaní historie vývoje antibiotické rezistence. 

5. Často kladené dotazy (FAQ) 
Uznání, že MČOV mohou být důležitými rezervoáry ARB a ARG, vyvolává obavy ohledně schopností 

procesů čištění maximalizovat odstranění těchto kontaminantů. V této sekci adresujeme pět často 

kladených dotazů ohledně úlohy MČOV při šíření ARB&ARG (Tabulka 4). Naším návrhem je, aby 

prostřednictvím adekvátního experimentálního designu, kombinujícího správný výběr vzorkovacích 

míst a analytických parametrů, bylo možné rozšířit soubor informací, které mohou přispět lepšímu 

porozumění osudu ARB&ARG během čištění odpadních vod. V následujících odstavcích tyto otázky 

uvádíme. 

5.1 Přispívá daný proces čištění odpadních vod k množení nebo k odstraňování ARB a/nebo 

ARG? 
K zodpovězení této otázky je potřeba stanovit abundanci konkrétních ARB nebo ARG na jednotku 

vzorku (objem, pokud se jedná o kapalný vzorek, nebo hmotnost, pokud se jedná o vzorek pevný) 

během jednotlivých fází procesu čištění odpadních vod. Nejjednodušším přístupem je porovnání 

abundance ARB a/nebo ARG v surovém přítoku a v konečném odtoku. 

5.2 Existují nějaké pozitivní nebo negativní selektivní tlaky nebo podmínky přispívající 

k množení ARB nebo ARG v konkrétní MČOV? 
Tato otázka může odkazovat na proměnlivost v prevalenci ARB nebo ARG, tedy zda se jejich abundance 

mění (zvyšuje nebo snižuje) ve vztahu k celkovému počtu bakterií. Pomocí kultivačních metod může 

být hodnocena na bázi poměru mezi ARB a celkovými bakteriemi, které se stanoví kultivací na 

kultivačním médiu obohaceném o antibiotikum a kultivací na kultivačním médiu bez antibiotika, 

v tomto pořadí. Při použití qPCR nebo metagenomiky se bude jednat o poměr mezi ARG a 

housekeeping genem (nejčastěji gen 16S rRNA) stanovený v počtech kopií genu nebo počtech readů, 

v tomto pořadí. V tomto případě však není předmětem zájmu pouze sledovat možné varianty ARB 

nebo ARG. Cílem je také vyvozovat závěry o možných souvislostech mezi zvyšováním nebo snižováním 

výše uvedených poměrů a výskytem některých podmínek, jako jsou vyšší nebo nižší koncentrace zbytků 

antibiotik nebo kovů v přítoku, výskyt specifických populací ARB v přítoku nebo sledování extrémních 

srážkových událostí (které lze lato sensu označit jako stresující podmínky). Tento druh studií může těžit 

i z poznatků o expresi genů dle analýz na bázi RNA. Takové analýzy mohou zahrnovat stanovení 

specifického genu pomocí qPCR nebo metatranskriptomiky. Spolehlivost všech těchto analýz a možné 



souvislosti mezi stresory, ARG nebo vzorci exprese genů jsou silně závislé na robustním schématu 

vzorkování a statistických analýzách. Je však třeba poznamenat, že variace poměrů ARB nebo ARG – 

třebaže statisticky asociované s možnými faktory selektivních tlaků – mohou být způsobeny změnami 

v mikrobiální komunitě a nemusí být nutně následkem přímého účinku daného selektivního tlaku na 

specifické ARB nebo ARG. Ke zkoumání účinků domnělého faktoru selektivního tlaku nebo chování 

konkrétní cílové ARB nebo ARG proto mohou být potřeba další studie. V tomto případě je třeba 

takovéto studie směřovat na specifický cíl, aby se odhalily příslušné fyziologické nebo genetické 

mechanismy. 

5.3 Které skupiny bakterií v komplexním mikrobiomu odpadních vod mohou zprostředkovávat 

nebo představovat překážku pro množení invazivních ARB nebo ARG? 
Při posuzování tohoto aspektu bude prvním krokem charakterizace bakteriální komunity v přítoku, 

kalu a konečném odtoku a jejích změn v průběhu čištění. To zahrnuje dnes již rutinní přístup (běžně 

metagenetická analýza 16S rRNA) založený na analýze mikrobiomu pomocí high-throughput 

sekvenačních technologií (např. Illumina) za účelem porovnání celkové bakteriální komunity v průběhu 

MČOV. Ve snaze stanovit, které bakteriální populace nebo metabolické skupiny mohou být 

zvýhodňovány nebo znevýhodňovány, se jako doplněk se mohou použít kultivační metody. 

5.4 Kde se dané ARG nacházejí? Hledání bakteriálního hostitele nebo genetického prostředí 
Identifikace ARB, která může hrát stěžejní roli při šíření daného ARG, může být určující pro kontrolu 

jejího výskytu během čištění odpadních vod a tedy i jeho redukci v konečném odtoku. EpicPCR 

(Emulsion, Paired Isolation and Concatenation PCR) (Spencer et al., 2016) a inverzní PCR (Pärnänen et 

al., 2016) jsou dva možné přístupy k dosažení toho cíle. Spoléhají se na PCR a sekvenování DNA 

konečných produktů a tedy mohou být ovlivněny limitacemi již popsanými výše pro používání 

metodologií vyžadujících používání amplifikace DNA. EpicPCR je specificky navržená tak, aby vázala 

přítomnost cílového genu (např. ARG) s fylogenetickou bakteriálního hostitele tohoto genu, přičemž 

inverzní PCR identifikuje souvislost cílového ARG s jakýmkoliv typem mobilního genetického prvku 

asociovaným v DNA extraktu (Pärnänen et al., 2016; Spencer et al., 2016). Obě tyto metody mají 

výhody postupů na bázi PCR z hlediska specifičnosti a citlivosti, zaměřují se na jednotlivé ARG a mají 

potenciál přisuzovat ARG k příslušnému hostiteli nebo mobilnímu genetickému prvku. Kromě těchto 

metod jsou slibnými pomůckami k odhalení preferenčních hostitelů relevantních ARG metody 

sekvenování celého genomu (Fournier et al., 2013). 

5.5 Obsahuje konečný odtok MČOV nové, nově se objevující nebo extrémně vzácné ARG? 
Pro odborníky věnující se problematice odpadních vod musí být tato otázka tou nejzásadnější, zejména 

kvůli tomu, že nově se objevující ARG a některé z nejnebezpečnějších ARB se v environmentálních 

vzorcích vyskytují v extrémně nízkých abundancích a prevalencích, což může vést k tomu, že jsou 

snadno přehlíženy navzdory vysokým rizikům, která představují. Příklady těchto ARB zahrnují 

karbapenemázu produkující Klebsiella pneumoniae nebo jiné Enterobacteriaceae a Staphylococcus 

aureus rezistentní vůči methicillinu. Příklady znepokojivých ARG zahrnují například vanA, mecA, 

blaCTX-M, blaNDM-1, blaKPC, blaIMP, blaVIM a mcr-1, které se – navzdory nízkým počtům, ve kterých se 

v odpadní vodě objevují – mohou rychle a dalece šířit, kvůli čemuž představují vyšší riziko než jiné 

environmentální bakterie považované za rezervoáry antibiotické rezistence (Manaia, 2017). K detekci 

a stanovení těchto genů se doporučuje použití cílených metod, buď qPCR nebo kultivací se selektivními 

tlaky, což znamená v přítomnosti antibiotika, vůči kterému předávají rezistenci. Pro detekci neznámých 

ARG však výše uvedené přístupy nemusí platit. V takových situacích může být nejlepší možností použití 

funkční metagenomické analýzy nebo cílených analýz integronů nebo plazmidu, kde může být 

pravděpodobnost nalezení ARG vyšší (Gonzalez-Plaza et al., 2017; Lau et al., 2017; Razavi et al., 2017). 



6. Závěry 
Zkoumání osudu ARB&ARG během čištění odpadních vod je komplexní, ovlivněno myriádou vnějších 

faktorů a jeho kontrola a monitoring jsou v reálných systémech obtížné. To je pravděpodobně 

důvodem, proč v literatuře nacházíme protichůdné závěry a mnoho nezodpovězených otázek navzdory 

významnému úsilí, které této tématice věnují výzkumníci po celém světě. Třebaže dosud nebyla 

nalezena magická formule, jak studovat ARB&ARG na MČOV, je nyní možné uspořádat některá 

doporučení, ve kterých jsou výzkumníci jednotní. Je nyní konsenzem, že k otevření této černé skříňky 

a maximalizace odstraňování ARB&ARG během čištění odpadních vod je potřeba větší množství 

informací. Bez ohledu na typ použitých metod a nepřeberné množství informací, které lze získat, je pro 

posun současných znalostí v našem oboru nezbytné jednak vyvinout pevné hypotézy jako základ pro 

experimentální design a jednak se držet ostrého kritického myšlení při analýze dat. 

Doplňující data k tomuto příspěvku lze najít online na https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.03.044. 
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Obrázek 1: Schéma MČOV s označenými vzorkovacími místy 1-5: 1) surová odpadní voda; 2) biologické čištění; 3) sekundární 
odtok; 4) finální odtok; 5) recykl aktivovaného kalu. (Doporučení: 24hod slévanévzorky nebo několik vzorků kalu; 1-2 litry; tři 
dny v řadě třikrát v roce; pro vzorky DNA výhodně triplikáty při každém vzorkování) 

  



Tabulka 1 
Vzorkovací místa a typ mikrobiologických a potenciálně souvisejících parametrů k analýzám a očekávané výstupy z hlediska odstranění antibiotické rezistence (dle Obr. 1). 

Místo (číslo odkazuje na Obr. 1) Parametry Očekávané výstupy 

Surová odpadní voda (1) Celkové mikrobiální zatížení Indikace „indexu kontaminace“ přítoku a nutné intenzity čištění 

Biologické čištění (2) a 
sekundární odtok (3) 

Kvantifikace ARB&ARG (abundance nebo 
prevalence)b 

Míra zvyšování/snižování množství ARB&ARG nebo mikrobiálního 
zatížení 

Úsudek o selekci a/nebo HGT způsobených selektivními tlaky 
(antibiotika, těžké kovy) nebo čištěním 

Koncentrace/množství dalších kontaminantů 
(např. těžkých kovů, biocidů, zbytků antibiotik) 

Rozdíl mezi 2 a 3 poskytne vhled do podílu odstraněných 
ARB&ARG (tj. inkorporace do kalu, ztráta životaschopnosti, 
překonání kompeticí) 

Rozdíl mezi 1 a 3 poskytne vhled do podílu odstraněných 
ARB&ARG a mikrobiálního zatížení 

Zhodnocení možných zlepšení biologického/sekundárního čištění 
z hlediska odstranění ARB/ARG 

Konečný odtoka (4)  Rozdíl mezi 3 a 4 poskytne vhled do účinnosti 
dezinfekce/terciárního čištění 

Celková účinnost čištění odpadních vod 

Potenciální impakt vypouštění vyčištěné odpadní vody na 
okolí/prostředí recipientu 

Recykl aktivovaného kalu (5) Kvantifikace ARB&ARG (abundance nebo 
prevalence)b 

Srovnání s 2 a 3 poskytuje indikaci, zda recirkulace kalu může 
přispívat k obohacování ARB&ARG 

Koncentrace/dávka dalších kontaminantů 
(např. těžkých kovů, biocidů, zbytků antibiotik) 

Může přispívat k odhadu kritického stáří kalu (např. při začátku 
desorpce kontaminantů nebo ARB&ARG) 

Úsudek o koselekci ARB/ARG kvůli sorpci chemických látek (např. 
antibiotik) na částice 

ARB – bakterie rezistentní vůči antibiotikům; ARG – geny antibiotické rezistence; HGT – horizontální přenos genů 
a Může se jednat o sekundární odtok, dezinfikovaný sekundární odtok, nebo terciární odtok v závislosti na konfiguraci MČOV 
b Abundance je počet buněk nebo kopií genu vztažený na hmotnost nebo objem vzorku; prevalence nebo relativní abundance je počet  buněk nebo kopií genu vztažený 
na celkový počet buněk nebo kopií housekeeping genu (např. genu 16S rRNA). 



Tabulka 2 
Biologicky-fyzikálně-chemické faktory a podmínky, doporučená stanovení a druh informací, které mohou poskytnout (dle Obr. 1) 

Biologicko-fyzikálně-chemické 
faktory a podmínky 

Důvody studia tohoto faktoru Lokace 
(Obr. 1) 

Teplota; pH; EC; DO Tyto faktory mohou ovlivňovat složení a strukturu mikrobiální komunity, protože mohou 
způsobovat stresové podmínky schopné indukovat přežití/nadměrný růst specifických populací 

1-5 

CHSK; BSK; Celkový N, C, P; TSS  Odstranění celkových organických látek (biologicky rozložitelných a nerozložitelných) indikuje 
účinnost čištění 

Organické zatížení a další nutrienty (P a N) ovlivňují růst/přežití bakterií 

TSS reflektuje bakteriální zatížení a kapacitu agregace buněk (pravděpodobnost HGT a riziko 
bytnění) 

1-4 

HRT, SRT, průtok odpadní vody a 
očekávaný zřeďovací faktor v recipientu  

Doby zdržení jsou důležité coby odhad potenciálních příležitostí pro bakteriální selekci a/nebo 
genetickou rekombinaci (HGT) 

Průtok odpadní vody je užitečný při hodnocení impaktu vypouštění odpadních vod do prostředí 
recipientu/okolí z hlediska šíření ARB&ARG 

1-5 

Zbytky antibiotik, kovy (např. As, Pb, Hg, 
Cd, Cu, Ni, Zn, Cr apod.) a další 
kontaminanty 

Potenciální impakt na komunity odpadní vody a kalu coby selektivní tlaky 

Impakt vypouštění odpadních vod do prostředí recipientu/okolí z hlediska kontaminace 
mikropolutanty 

1-5 

Složení bakteriální komunity a 
kvantifikace ARB&ARG 

Proměny ve složení a struktuře bakteriální komunity v každé fázi čištění 

Potenciální korelace mezi specifickými populacemi a některými ARB&ARG 

Při kombinaci s průtokem odpadní vody a očekávaným zřeďovacím faktorem v recipientu 
umožňuje hodnocení impaktu odpadní vody z hlediska šíření ARB&ARG 

1-5 

EC – elektrická konduktivita; DO – rozpuštěný kyslík; CHSK – chemická spotřeba kyslíku; BSK – biologická spotřeba kyslíku; TSS – celkové nerozpuštěné látky; HRT – 
(hydraulická) doba zdržení; SRT – stáří kalu. 

 

  



 

Tabulka 3 
SWOT analýza nejčastěji používaných metod analýz antibiotické rezistence v městských čistírnách odpadních vod (MČOV). 

Kultivační metody 

Silné stránky • Dovoluje enumeraci životaschopných buněk 

• Umožňuje purifikaci a další fenotypovou charakterizaci včetně stanovení minimálních inhibičních koncentrací 

• Dovoluje identifikaci a monitoring klinicky významných druhů nebo kmenů 

• Celosvětové propojení v zavedených metodách hodnocení mikrobiologické kvality vody 

• Umožňuje spojení fenotypu rezistence a daného genetického a/nebo fyziologického mechanismu (např. mechanismů 
virulence; tolerance vůči oxidačnímu stresu) 

Slabé stránky • Pracné, časově náročné a nákladné, pokud se cílí na post-izolační zpracování (např. molekulární epidemiologie) 

• Kultura nereprezentuje rozmanitost celé bakteriální komunity 

• Za neselektivních podmínek mohou být limity kvantifikace velmi vysoké 

Příležitosti • Může vést k izolaci nových bakterií rezistentních vůči antibiotikům, například přechovávajících vznikající geny 
antibiotické rezistence 

• Umožňuje zavedení reprodukovatelných/standardizovaných postupů 

• Podporuje charakterizaci profilů multirezistence 

• Podporuje další hodnocení potenciálního horizontálního přenosu genů (transformace, transdukce, konjugace) 

• Podporuje studie genových funkcí a/nebo regulační studie 

• Umožňuje stanovení pokynů pro environmentální ARB (ECOFF) 

• Detekční limity lze snížit za účelem cílení na vzácné fenotypy antibiotické rezistence 

Hrozby • Potenciál kontaminace biologickým nebezpečím - vyžaduje přijetí osvědčených postupů v oblasti životního prostředí a 
osobní bezpečnosti 

• Vyžaduje praktické profesionální mikrobiologické dovednosti 

• Chyby vedoucí k nadhodnoceným nebo podhodnoceným kvantifikacím bakterií rezistentních vůči antibiotikům 

Kvantitativní PCR 

Silné stránky • Jedná se o cílenou analýzu, která umožňuje hledání konkrétního genu nebo genové mutace 

• Umožňuje kvantifikaci abundance (na objem vzorku) nebo prevalence (na celkový počet bakterií) specifických genů 
antibiotické rezistence (ARG) v daném vzorku 

• Umožňuje simultánní kvantitativní analýzu více ARG a housekeeping genů 



• Metody (primery, reference a podmínky) jsou důkladně popsány v literatuře a je možné je reprodukovat v různých 
laboratořích 

Slabé stránky • Limit kvantifikace lze považovat za příliš vysoký ve srovnání s riziky souvisejícími s některými ARG 

• Extrakce DNA může představovat důležité zkreslení kvantifikace genů 

• Přítomnost inhibitorů PCR ve složitých matricích může ohrozit přesnost kvantifikace ARG 

• Dostupné protokoly jsou omezeny na ARG, které již byly dříve charakterizovány 

• Složité matrice mohou vést k nesprávným amplifikacím (např. nesprávná teplota tání, „shouldery“, dvojité píky) 

Příležitosti • Možnost odvození selekci ARG nebo horizontální přenos genů v průřezové analýze (čas nebo prostor) 
• Možnost stanovení univerzální pokyny pro průzkum ARG v environmentálních vzorcích, např. v úpravnách vod 
• Když je založena na živých buňkách (např. PMA) nebo na celkové cDNA, může poskytnout přehled 

aktivních/exprimovaných ARG 

• Je možné analyzovat extracelulární DNA 

Hrozby • Vzhledem k vysoké specificitě nebo nízké citlivosti může dojít k zanedbání nebo podhodnocení vzácných ARG nebo 
mírných odchylek v abundanci ARG 

• Analýza je nezávislá na fenotypu nebo hostiteli ARB 
• I při použití standardizovaných metod mohou být výsledky ovlivněny faktory, jako je šarže reagencií, použité vybavení 

nebo dokonce podstata matrice vzorku 
• Protokoly jsou navrhovány podle materiálů a strojů, což činí standardy a metody specifickými pro laboratoře, z nichž 

pocházejí 
• Obtížnost designu primerů, které jsou zcela univerzální nebo dostatečně specifické 

Metagenomika 

Silné stránky • Na bázi high-throughput metod dokáže poskytovat širokou škálu genomických informací 
• Poskytuje přehled většiny organismů a/nebo genů a/nebo putativních funkcí přítomných ve vzorku 
• Umožňuje se vyhnout chybám způsobeným použitím primeru nebo kultivačních metod 

Slabé stránky • Vyžaduje sofistikované vybavení a odborné znalosti v bioinformatice 
• Výsledek analýzy může omezit množství vzorku, které lze analyzovat, a účinnost extrakce DNA 
• Hloubka sekvenování může být nedostatkem při hledání vzácných genů 
• Mezi replikami lze pozorovat velké rozdíly, což znamená, že k detekci statisticky významných rozdílů je zapotřebí vyššího 

počtu replikátů 
• Délka readů může být příliš krátká pro přesné sestavení sekvencí 
• Neumožňuje závěry o fenotypech antibiotické rezistence, a proto může mít omezenou hodnotu pro hodnocení rizik 
• Neposkytuje informace o hostitelích nesoucích plazmid nebo ARG 
• Nedostatek standardních metod pro analýzu dat snižuje reprodukovatelnost a možnost srovnání podobných projektů 



Příležitosti • Analýzy lze provádět jako externí službu 
• Používá se hlavně jako necílená metoda, která může napomáhat při hledání nových ARG 
• Umožňuje kontinuální obohacování veřejných databází, kde lze v průběhu času shromažďovat informace o genech 

různého geografického původu a používat je pro další studie zabývající se historickou přítomností nově objevených genů 
• Náklady na high-throughput sekvenační metody se v posledních letech výrazně snížily 
• Metatranskriptomika umožňuje vyvozování závěrů o exprimovaných/aktivních genech nebo populacích 
• Délka readů je nyní vyšší a má tendenci se zvyšovat, čímž překonává skládání a identifikaci genů 
• Použití adekvátních informačních nástrojů a metod může usnadnit vyvozování závěrů o asociacích nebo putativních 

hostitelích ARG 

Hrozby • Technologie se rychle vyvíjejí a data poskytovaná aktuálně používanými sekvenačními platformami mohou být v řádu 
několika let zastaralá 

• Pro správnou analýzu metagenomických dat jsou nezbytné kombinované dovednosti v bioinformatice a mikrobiologii, a 
to jak ve smyslu datové analýzy, tak z hlediska biologie 

• Analýzy, a tedy i výsledky, mohou být ovlivněny použitou databází 
• V souborech metagenomických dat může být obtížné detekovat vzácné/specifické geny, což může vést k nesprávné 

domněnce o absenci těchto genů (a tedy absenci rizika) 
• Není známo, zda je metoda dostatečně citlivá, aby na jejím základě bylo možné usuzovat osud genů v MČOV 
• Nedostatečné pokrytí při přizpůsobení rozmanitosti vzorku 

PMA – propidiummonoazid. 

 

  



Tabulka 4: 
Často kladené dotazy (FAQ) ohledně vhodných přístupů zkoumání antibiotické rezistence během procesu čištění odpadních vod. 

FAQ Odpovědi 

Přispívá daný proces čištění odpadních vod 
k množení nebo k odstraňování ARB a/nebo ARG? 

Kvantifikace a porovnání množství ARB nebo ARG během různých fází MČOV 

Kultivační metody: kultivace 
Odhad abundance ARB: populace rezistentní vůči antibiotiku na objem vzorku 

Metody nezávislé na kultivacích: qPCR; metagenomika 
Odhad abundance ARG: specifický gen na hmotnost vzorku 

Existují nějaké pozitivní nebo negativní selektivní 
tlaky nebo podmínky přispívající k množení ARB 
nebo ARG v konkrétní MČOV? 

Zkoumání možných souvislostí mezi fyzikálně-chemickými a mikrobiologickými daty: 

Fyzikálně-chemická analýza: hmotnostní spektrometrie, chromatografické metody apod. 
(např. teplota, HRT, SRT, kovy, kvantifikace antibiotik a jiných mikropolutantů) 

Kultivační metody: kultivace 
Odhad prevalence ARB: populace rezistentní vůči antibiotiku proti celkové populaci 
Analýza změn bakteriální populace 

Metody nezávislé na kultivacích: qPCR; metagenomika, metatranskriptomika 
Odhad prevalence ARG: kopie specifického genu proti 16S rRNA nebo ready genu proti housekeeping 
genu 
Analýza změn bakteriální populace 
Kvantifikace ARG 
Detekce nebo kvantifikace exprimovaných genů 

Které skupiny bakterií v komplexním mikrobiomu 
odpadních vod mohou zprostředkovávat nebo 
představovat překážku pro množení invazivních 
ARB nebo ARG? 

Metody nezávislé na kultivacích: analýza mikrobiomu; qPCR (s PMA nebo na bázi cDNA, pokud je 
cílena jen na životaschopné bakterie) během různých fází čištění 
Cílená analýza celkových nebo životaschopných bakteriálních populací 

Kultivační metody: kultivace 
Cílený analýza bakteriálních populací rozeznaných jako relevantní nosiče ARG (např. termotolerantní 
koliformní bakterie, enterokoky)pomocí selektivních kultivačních médií 

Kde se dané ARG nacházejí? Hledání 
bakteriálního hostitele nebo genetického 
prostředí 

Kultivační metody: kultivace; PCR; celogenomové sekvenování 
Cílená analýza populací ARB následovaná detekcí ARG pomocí PCR a identifikace sekvenováním, nebo 
sekvenace celého bakteriálního genomu 



Metody nezávislé na kultivacích: epicPCR; celogenomové sekvenování 
Amplifikace ARG pomocí PCR a sekvenování finálního produktu nebo pomocí analýz na bázi na 
kultivaci nezávislého celogenomového sekvenování 

Obsahuje konečný odtok MČOV nové, nově se 
objevující nebo extrémně vzácné ARG? 

Kultivační metody: kultivace; PCR 
Cílená analýza populací kultivovatelných ARB získaných při selektivním tlaku následovaná detekcí ARG 
pomocí PCR a identifikace nukleotidovým sekvenováním 

Metody nezávislé na kultivacích: PCR; qPCR; FISH 
Detekce cílených ARB nebo ARG pomocí PCR 
Detekce ARB pomocí FISH 
Kvantifikace ARB nebo ARG pomocí qPCR 
Funkční metagenomika 
Sekvenování mobilních genetických prvků pomocí high-throughput sekvenačních metod (např. 
PacBio) 

EC –konduktivita; DO – rozpuštěný kyslík; CHSK – chemická spotřeba kyslíku; BSK – biologická spotřeba kyslíku; TSS – celkové nerozpuštěné látky; HRT – (hydraulická) 
doba zdržení; SRT – stáří kalu. 
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