
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA CHEMICKÁ 

FACULTY OF CHEMISTRY 

 

 

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ 

INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

TVORBA BIOFILMU U PROBIOTICKÝCH KULTUR A 
MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ VE FARMACII 

BIOFILM FORMATION IN PROBIOTIC CULTURES AND ITS APPLICATION IN PHARMACY 

 

 

 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 

DOCTORAL THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

RNDr. Petr Ryšávka 

ŠKOLITEL 

SUPERVISOR 

 

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. 

BRNO 2021 
  

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

Předložená disertační práce se zabývá výběrem vhodných probiotických kmenů bakterií, které 

jsou schopny růstu ve formě biofilmu a jejich aplikací na kombinovaný nosič s prebiotickou 

složkou, která má za cíl podpořit stabilitu vzniklého produktu.  

V první části práce bylo provedeno vytipování a výběr vhodných izolátů probiotických 

bakterií. Byly ověřeny probiotické vlastnosti kmenů, schopnost tvorby biofilmu a srovnání 

planktonické a biofilmové formy probiotika. S ohledem na tyto parametry byla 

optimalizována kultivace probiotických kmenů. V další části práce byly testovány různé 

varianty kombinovaného nosiče včetně prebiotické složky a optimalizována kultivace 

mikroorganizmů na vybraných typech nosiče. Zároveň byl ověřen vliv potravin a nápojů 

na přežívání probiotických buněk v trávicím traktu. 

Součástí práce je i příprava individuální probiotické kompozice dle analýzy střevních bakterií 

a osobní zdravotní anamnézy.  

 

ABSTRACT 

The thesis deals with choice of suitable probiotic strains of bacteria, that are capable to grow 

in form of biofilm and their application on combined carrier with prebiotic component 

supporting stability of target product. 

Firstly, selection of suitable probiotic bacterial isolates was made. Specific probiotic 

characteristics of isolates (ability to form biofilm, comparison of planktonic and solitare form 

of probiotics) were verified. With regard to these attributes, cultivation of probiotic strains 

was optimised. Consequently, different variants of combined carrier including prebiotic 

compounds were tested and the cultivation of microorganisms was optimalised on target types 

of carrier. Effect of the food and beverage matrix on survival of probiotic cells in the digestive 

tract was also estimated.  

In addition, part of the thesis is a preparation of individual probiotic composition based on gut 

microbiota analysis and personal anamnesis. 
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2 ÚVOD 

Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které působí pozitivním účinkem na hostitele, jsou-li 

přijímána v dostatečném množství. Mechanizmus účinku je různorodý a zahrnuje zlepšení 

gastrointestinální bariéry, modifikaci střevní mikroflóry pomocí indukce produkce 

antimikrobiálních peptidů hostitelem, uvolňování probiotických antimikrobiálních faktorů, 

kompetice pro adherenci na střevní epitel a imunomodulaci hostitele. S mechanizmy účinku 

a průchodem hostitelským gastrointestinálním systémem jsou spojeny i všeobecně 

akceptované probiotické testy vyžadované po probiotických kmenech. Mezi hlavní zkoumané 

parametry patří schopnost odolání sníženému pH, schopnost odolání žluči, schopnost inhibice 

růstu patogenních kmenů a adherence na tkáňové kultury simulující střevní epitel.  

Bakterie mléčného kvašení, zejména některé druhy rodu Lactobacillus a některé druhy rodu 

Bifidobacterium, jsou všeobecně známy jako probiotika, tj. bakterie příznivě ovlivňující 

zdraví hostitele.  

Většina bakterií má v přirozeném prostředí schopnost tvořit biofilm. Vlastnosti biofilmu se 

značně liší od planktonické formy bakterií v mnoha ohledech, nejzajímavější parametry 

z hlediska probiotických vlastností jsou odolnost vůči enviromentálním vlivům, 

antimikrobiálním látkám a zvýšená schopnost kompetice ve vícedruhovém prostředí [1].  
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

3.1 Mikrobiální biofilm 

Díky pestré škále fenotypových projevů představují mikroorganizmy nejúspěšnější formu 

existence života na Zemi. Mohou žít buď volně ve vodním prostředí, tzv. planktonické buňky 

(rovněž solitérní, jednotlivé), nebo ve společenství, které vytváří tenkou vrstvu na pevných 

tělesech – biofilm. Tato forma je pro mikroorganizmy z mnoha důvodů výhodnější 

a ve většině prostředí je i základním způsobem jejich přirozeného výskytu (kameny v rybníce, 

žumpy, průmyslové odpady, bioreaktory, zuby, atd.). Vhodné podmínky pro tvorbu biofilmu 

jsou rovněž cizí tělesa v lidském těle (kanyly, katetry, implantáty), na druhou stranu biofilm 

střevní sliznice chrání před kolonizací patogenních mikroorganizmů a napomáhá správné 

funkci GIT [2,3]. Růst ve formě biofilmu poskytuje buňkám větší ochranu [2,4]. 

Tloušťka (cca 1 – 1000 µm) biofilmu závisí na dostupnosti živin, kyslíku a na počtu rodů 

či druhů, které biofilm vytváří. V přirozeném prostředí je naprosto převažující vícedruhové 

společenství mikroorganizmů. Biofilm se skládá z agregátů a dutin, které jsou propojeny 

kanálky. Pomocí kanálků mohou pronikat jak živiny, tak metabolity či signální molekuly skrz 

biofilmovou strukturu. Koncentrace kyslíku se liší v závislosti vzdálenosti od povrchu 

biofilmu: nižší vrstvy jsou zpravidla méně zásobeny kyslíkem a převládá v nich anaerobní 

prostředí. Bakterie jsou v rámci biofilmové struktury rozloženy nerovnoměrně a rostou 

v tzv. mikrokoloniích [3]. Podrobně popsané jsou „směsné“ biofilmy tvořené rody 

Saccharomyces, Lactobacillus plantarum a Leuconoctoc mesenteroides [5]. 

Vznik biofilmu je podmíněn přítomností vhodného materiálu, na který se mikroorganizmus 

může uchytit, dostatečným množstvím živin a jednotlivými solitérními buňkami. Přichycení 

buněk na povrch je komplexní proces, který je usnadněn, pokud je povrch hydrofobní [6]. 

Jakmile buňky pomocí speciálních látek, tzv. adhezinů (bílkoviny, polysacharidy, 

glykopeptidy), přilnou k povrchu, změní svůj fenotypový projev (bičíky, fimbrie, produkce 

proteinů, bílkoviny pórů buněčné stěny, atd.) a začnou produkovat do prostředí velké 

množství polysacharidu s lepivými vlastnostmi. Tyto látky, které tvoří zhruba 50-90 % mokré 

biomasy biofilmu, slouží jako jakási hlenová matrice (EPS, extracellular polymeric 

substances), drží buňky pohromadě a umožňují rozšiřování a zvětšení biofilmu (obr. 1). 

Regulace genové exprese nastává v řádu minut po přichycení jednotlivých buněk k povrchu 

[6], výrazně se liší u planktonické a biofilmové formy [7]. U přibližně 22 % genů dochází 

ke zvýšení exprese. Jedná se o geny, jejichž produkty jsou potřebné pro rozvoj biofilmu (např. 
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produkce exopolysacharidů), u 16 % genů dochází ke snížení exprese [7,8]. Výhody 

biofilmové formy ve srovnání s volnými buňkami jsou shrnuty v tab. 1. Extracelulární matrix 

je dobře hydratovaná, je tvořena zejména polysacharidy, bílkovinami, nukleovými kyselinami 

a lipidy. Poskytuje mechanickou stabilitu biofilmu, zprostředkovává adhezi k povrchu a tvoří 

kohezní 3D strukturu, která drží buňky pohromadě a umožňuje komunikaci buněk a jejich 

imobilizaci v biofilmu [8]. Zároveň chrání buňky před extracelulárními enzymy. 

Extracelulární matrix se může mezi jednotlivými biofilmy významně lišit v rozpustnosti 

a ve svém složení, které odpovídá druhovému zastoupení, teplotě i dostupnosti živin [8], a její 

množství roste se stářím biofilmu. Extracelulární bakteriální struktury, fimbrie a bičíky, 

mohou mít význam při stabilizaci biofilmu [8].  

 

Obrázek 1: Fáze tvorby biofilmu. 1) přichycení, 2) kolonizace, 3) ochrana, 4) růst, 5) 

distribuce [9]. 

 

Tabulka 1. Funkce extracelulární matrix v bakteriálním biofilmu [8]. 

Funkce význam pro biofilm složky matrix 

Adheze 
Kolonizace abiotických i biotických povrchů jednotlivými 

buňkami, dlouhodobé přichycení biofilmu k povrchu 

Polysacharidy, bílkoviny, 

DNA, amfifilní molekuly 

Agregace 

bakteriálních 

buněk 

Vazby mezi buňkami, částečná imobilizace bakteriální 

populace, rozvoj vyšší hustoty buněk, mezibuněčné 

rozpoznání 

Polysacharidy, bílkoviny, 

DNA 

Koheze biofilmu 
Tvorba matrix biofilmu (EPS), mechanická stabilita a 

struktura biofilmu, mezibuněčná komunikace 

Polysacharidy, bílkoviny 

(amyloidy, lektiny), DNA 

Retence vody 
Udržování hydratovaného prostředí biofilmu, tolerance 

k vysychání v prostředí chudém na vodu 

Hydrofilní polysacharidy, 

bílkoviny 

Ochrana 

Rezistence k nespecifické a specifické obraně 

hostitelského organizmu při infekci, tolerance 

k antimikrobním agens (dezinfekce, antibiotika), ochrana 

enzymů biofilmu před účinky kyslíku 

Polysacharidy, bílkoviny 

Sorpce 

organických 

sloučenin 

Akumulace živin z prostředí a sorpce xenobiotik 
Hydrofobní polysacharidy, 

bílkoviny 
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Exopolysacharidy produkované kmenem Lactobacillus plantarum YW32 a jejich bioaktivita 

byly charakterizovány. Exopolysacharidy byly složeny z manózy, fruktózy, galaktózy, 

glukózy v přibližném poměru 8,2:1:4,1:4,2. Studie jejich mikrostruktury potvrdila 

pavučinovou strukturu složenou z kompaktních vláken a přítomnost mnoha homogenních 

tyčinkovitých zduřelin. Exopolysacharidy vykazovaly vysokou teplotní stabilitu (teplota 

degradace zhruba 283 °C) a odolnost vůči hydroxylovým a superoxid-radikálům při množství 

5 mg/ml. Exopolysacharidy inhibovaly tvorbu biofilmu některých patogenních bakterií, 

např. E. coli O157, Shigella flexneri CMCC(B), Staphylococcus aureus AC1, Salmonella 

typhimurium S50333. Tato vlastnost ale byla závislá na koncentraci exopolysacharidů. Dobrá 

inhibiční aktivita byla zaznamenána proti buňkám rakoviny střeva HT-29. Tyto výsledky 

naznačují, že samotné exopolysacharidy by mohly být užívány jako doplňky stravy [10]. 

V plně vytvořeném biofilmu spolu buňky komunikují díky tzv. quorum sensing a díky 

speciálním chemickým signálům (jednoduché látky či peptidy), které řídí dělení buněk, 

hustotu populace, aktivaci či umlčení genové exprese, tvorbu hlenové matrice či tvorbu 

Sorpce 

anorganických 

iontů 

Tvorba polysacharidového gelu, výměna iontů, tvorba 

minerálů, akumulace toxických iontů kovů 
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obsahující fosfáty a sulfáty 

Enzymatická 

aktivita 

Štěpení exogenních makromolekul - zisk živin, degradace 

strukturní EPS - uvolnění buněk z biofilmu 
Bílkoviny 

Zdroj živin 
Zdroj sloučenin poskytujících uhlík, dusík a fosfor pro 

využití buňkami biofilmu 
Všechny komponenty EPS 

Výměna 

genetické 

informace 

Horizontální přenos genů mezi buňkami biofilmu DNA 

Donace a 

akceptance 

elektronů 

Redoxní aktivita biofilmové matrix Bílkoviny 

Export buněčných 

složek 

Uvolnění buněčného materiálu jako následek 

metabolizmu 

Membránové vezikuly s 

nukleovými kyselinami, 

enzymy, lipopolysacharidy a 

fosfolipidy 

Energie 
Rovnováha mezi přebytky a požadavky na uhlíkaté a 

dusíkaté sloučeniny 
Polysacharidy 

Vazba enzymů 
Akumulace, retence a stabilizace enzymů díky interakci 

s polysacharidy 
Polysacharidy, enzymy 
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proteinů, které je štěpí [3]. Pokud populace dosáhne určité hustoty, tedy i tyto signály 

dosáhnou určité koncentrace, aktivují se geny, které ovlivňují diferenciaci biofilmu [6]. 

Struktura biofilmu je heterogenní a neustále se mění v závislosti na vnějších i vnitřních 

procesech. Bylo dokázáno, že buňky z jednotlivých mikrokolonií migrují v rámci biofilmu. 

Struktura mikrokolonií se mění z kompaktní do volné a jednotlivé buňky mohou opouštět 

biofilm [6]. Malá vzdálenost mezi mikrokoloniemi představuje ideální prostředí pro vytváření 

gradientu živin, výměnu genů a quorum sensing [6]. 3D struktura biofilmu, a to 2 parametry – 

povrchové parametry ukazující heterogenitu biofilmu a objemové parametry, které popisují 

velikost a morfologii biomasy, byly detailně popsány v práci Beyenal a kol. [11]. 

Hlavní mechanizmy pro přežívání biofilmu a uvnitř biofilmu jsou: biofilmspecifická ochrana 

proti oxidativnímu stresu, exprese efluxních pump a ochrana pomocí matrixových 

polysacharidů [12].  

   

3.1.1 Biofilm v lidském těle 

Za normálních podmínek je v lidském organizmu biofilm přítomen jako zubní plak, který lze 

odstranit, ale vždy se vytvoří znovu. Biofilm v ústech je zpravidla tvořen grampozitivními 

bakteriemi (Streptococcus, Staphylococcus) a kvasinkami. Bylo identifikováno zhruba 700 

druhů bakterií kolonizujících jazyk, zuby a dutinu ústní. Biofilm v ústech a jeho produkty 

přispívají ke zdravému stavu dásní a zubů [2]. 

V nekrotických tkáních, ve žlučových cestách, při infekci kostní dřeně, zánětu prostaty 

či cystické fibróze se biofilm může rozvinout i ve tkáních a může být zdrojem ohniskové 

infekce. Je-li do těla (arterie, žíly, močové trubice, vzdušnice) zavedena cévka, může 

se biofilm rozvinout na jejím povrchu v rámci několika dní a představovat zdroj nákazy. 

Velkým problémem je osídlení umělých srdečních chlopní či děložního tělíska. Největší 

„výhodou“ biofilmu je vyšší odolnost, nepropustnost pro látky a vyšší kontakt mezi buňkami, 

tedy i snadnější možnost výměny genů, zejména pro virulenci a rezistenci k antibiotickým 

látkám. Typickým příkladem jednodruhového biofilmu jsou infekce srdečních chlopní, kdy se 

tvoří fibrinový matrix, který chrání bakterie před leukocyty [6]. 

Největší množství biofilmu obsahuje GIT. Vývoj a funkce biofilmu v GIT je do značné míry 

omezen pouze na nemocné pacienty z důvodu odebírání vzorků biopsií či materiálem 

z chirurgických zákroků. To je spojeno i s užíváním antibiotik či „vypláchnutím“ střeva před 

endoskopií nebo kolonoskopií [13]. Získané vzorky tedy nemusí být reprezentativním 

příkladem kolonizovaného střeva. Epiteliální buňky jsou přirozeně pokryty vrstvou slizu, 
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který znemožňuje usednutí patogenních mikroorganizmů. Mikroorganizmy v tlustém střevě 

mohou existovat jako individuální buňky, v mikrokoloniích či ve shlucích s ostatními druhy 

[13]. V ojedinělých případech může biofilm tvořit pouze jeden mikrobiální druh (infekce 

srdečních chlopní, katetrů, prostetik). Biofilm v prostředí GIT je obvykle vícedruhový a jeho 

rozvoj je ovlivněn podmínkami prostředí, živinami a obrannými vlastnostmi imunitního 

systému jedince [13]. Jednotlivé buňky se liší od biofilmových zejména v metabolické 

aktivitě, vyšší rezistencí k antibiotikům a ostatním nepříznivým vlivům jako např. nízké pH.  

Horní část GIT (žaludek, jícen) obsahuje převážně kultivovatelné fakultativně anaerobní 

mikroorganizmy, které se sem dostávají z dutiny ústní (streptokoky, laktobacili). V žaludku se 

běžně vyskytují laktobacili, Helicobacter pyroli a bakterie tolerantní k nízkému pH. Hodnota 

pH nižší než 4 výrazně eliminuje růst mikroorganizmů. Biofilm v lumen střeva je tvořen 

živými i mrtvými buňkami a je účinnější při štěpení polysacharidů oproti neadherujícím 

buňkám a vytváří jako koncový produkt acetát oproti butyrátu u neadherujících [13]. Byly 

zaznamenány drobné rozdíly v enzymatické aktivitě zejména pro enzymy s proteolytickou 

či peptidolytickou aktivitou, která usnadňuje narušení mucinu na povrchu epiteliálních buněk. 

Mukózní biofilm je tvořen zejména eubakteriemi, bifidobakteriemi, klostridiemi a širokou 

škálou grampozitivních koků. Některé studie prokázaly nepřítomnost bifidobakterií 

a poukázaly na zhruba 3 % neklasifikovaných bakterií [14]. Patrné je ale i odlišné druhové 

zastoupení u každého jedince s ohledem na stravu a zdravotní stav. Složení mukózního 

biofilmu je výrazně odlišné od složení mikrobiot ve stolici [13].  

Vaginální mikroflóra zdravých žen obsahuje v největší míře laktobacily (L. crispatus, 

L. gasseri, L. jensenii, L. iners), které produkují látky s antibakteriálními vlastnostmi, 

kyselinu mléčnou, hydrogen peroxid a bakteriociny [15]. Pokles počtu vaginálních laktobacilů 

může vést k nerovnováze, ztrátě čistoty, abnormálnímu pH a nárůstu nebezpečných bakterií 

[2]. Laktobacili získaní z biopsie zdravých žen mohou tvořit biofilm in vitro. Tvorba 

přirozeného biofilmu in vivo vaginálním druhem Lactobacillus jensenii (obr. 2) byla popsána 

[15]. Tvorba vaginálního biofilmu je výrazně ovlivněna druhem rodu Lactobacillus, 

koncentrací, bakteriálním růstem a chemickými vlastnostmi média [16]. Cílem těchto prací je 

vyhledat vhodné kmeny rodu Lactobacillus, které jsou schopny tvořit biofilm, a použít je při 

léčbě urogenitálního traktu žen [16]. 
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Obrázek 2. Tvorba biofilmu druhem Lactobacillus jensenii v lidské vagině [17]. 

 

Probiotické bakterie mohou inhibovat či pomoci předcházet infekcím močového ústrojí. 

Inhibice tvorby biofilmu E. coli NTC 9001 a Enterococcus faecalis NTC 00775 byla 

prokázána bez ohledu, zda bylo použito jedno- či vícedruhové probiotikum [18,19]. 

 

3.1.2 Biofilm probiotických bakterií 

Biofilm chrání buňky před antibakteriálními látkami, fágy, imunitním systémem hostitelského 

organizmu, zvyšuje jejich rezistenci k nízkému pH, organickým kyselinám, k nedostatku 

živin, vysychání a umožňuje setrvání na jednom místě v proudícím tekutém prostředí. 

Extracelulární polysacharidy, které tvoří matrix biofilmu, ovlivňují adhezi bakterií 

na mukózu, což je předpokladem pro jejich pozitivní působení v makroorganizmu. Biofilm by 

rovněž mohl být enkapsulován místo solitérních buněk a tak přispět ke zvýšení rezistence 

produkovaných mikrokapslí dále přidávaných např. do funkčních potravin [20]. 

Tvorba biofilmu u probiotických bakterií je považována za výhodnou vlastnost, neboť 

usnadňuje kolonizaci a dlouhodobé přetrvání v hostitelském organizmu [16]. Druhy 

i jednotlivé kmeny se mezi sebou liší v probiotických vlastnostech, např. místně specifická 

adheze v GIT, vliv na imunitu hostitele i jeho zdravou, případně zanícenou sliznici [21]. 

Všechny testované kmeny laktobacilů prokázaly schopnost vytvářet biofilm 

na polystyrenovém povrchu, Lactobacillus acidophilus vykazoval nejvyšší míru tvorby 

biofilmu. Ko-agregace mezi laktobacily a třemi patogenními kmeny byla prokázána [17]. 

Ve studii Lin a kol. [22] byla prokázána inhibice kmene Streptococcus mutans testovanými 

probiotickými kmeny Lactobacillus casei Shirota, Lactobacillus casei LC01, 

Lactobacillus plantarum ST-III, Lactobacillus paracasei Lpc-37 a Lactobacillus rhamnosus 

HN001. Supernatant pouze dvou kmenů (Shirota, HN001) byl schopen inhibovat S. mutans 
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rostoucí v biofilmu. Inhibice byla zapříčiněna tvorbou kyselého prostředí a bakteriocinům 

podobnými peptidy. 

Některé probiotické účinky jsou v biofilmu zesíleny, např. kmeny L. reuteri produkovaly 

v biofilmu více reuterinu - antimikrobiální faktor inhibující grampozitivní i gramnegativní 

bakterie, kvasinky i protozoa [23]. Kmeny rodu Lactobacillus a Enterococcus izolované 

z vaginální mikroflóry klisen byly charakterizovány (adheze k vaginálnímu epitelu, 

antimikrobiální aktivita, tvorba biofilmu) za účelem získání vhodných kmenů, které by mohly 

být využity jako probiotika koní [24]. Lactobacillus fermentum SK5 izolovaný z vaginální 

mikroflóry zdravé ženy byl testován jako možné probiotikum. Tento kmen přežíval v pH 3-4 

a 0,1-0,2% žluči, nebyl ovlivněn pepsinem (3 g/l) ani pankreatinem (1 g/l). Kmen 

L. fermentum SK5 má antimikrobní potenciál vůči gastrointestinálnímu patogenu E. coli, 

vaginálnímu patogenu Gardnerella vaginalis, zároveň u něho byla prokázána schopnost 

adheze k epiteliálním buňkám (HeLa, HT-29 a Caco-2) a tvorba biofilmu [25]. 

Lactobacillus iners, nejčastěji izolovaný mikroorganizmus z vaginy zdravých žen, narušoval 

povrch, hustotu i hloubku biofilmu rodu Gardnerella [26]. Klinické studie potvrdily, 

že kmeny Lactobacillus rhamnosus GR-1 a Lactobacillus reuteri RC-14 snižovaly riziko 

bakteriálních vaginóz [26]. Dále byly testovány (autoagregace, adheze k mucinu a tvorba 

biofilmu) kmeny druhů Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri 

izolované z vaginy [27,28]. U kmenů laktobacilů izolovaných z vagin zdravých žen byla 

prokázána tvorba hydrogen peroxidu a při nejnižší koncentraci 280 µg/ml prokazatelně 

inhibovaly růst cervikálních i jiných patogenů, Salmonella, Gardnerella, Chlamydia, 

Trichomonas, Neisseria [29]. V práci Pascual a kol. [30] bylo testováno 100 kmenů rodu 

Lactobacillus izolovaných z vagin zdravých žen. Kmen L. fermentum L23 byl vybrán 

(schopnost tvořit bakteriociny, schopnost kolonizace, autoagregace, adherence k vaginálnímu 

epitelu, agregace k bakteriálním patogenům) jako vhodný kandidát pro pokusy na myších, 

které potvrdily, že tento kmen by mohl být vhodnou alternativou při léčbě genitálních infekcí. 

Kmeny Lactobacillus plantarum LP01 a Lactobacillus fermentum LF15 by mohly přispívat 

k dlouhodobé ochraně díky jejich integraci do vaginálního mikrobního společenství a adhezi 

k epiteliálním buňkám při použití vaginálních tablet, které pomalu uvolňují obsah. Oba 

kmeny byly schopny potlačit růst Gardnerella vaginalis a in vitro i E. coli, mohou tak potlačit 

nejen anaerobní patogeny [31]. 

Ve studii Tulumoglu a kol. [32] bylo testováno 20 laktobacilů z dětské stolice (věk dětí 4-15 

let) pro jejich schopnost přežít i za nízkého pH (2; 2,5 a 3), v přítomnosti žlučových solí 
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(0,25; 0,5 a 0,75 % žlučových solí). U kmenů byl testován vliv na růst patogenů a citlivost 

vůči 13 vybraným antibiotikům. Všechny použité kmeny inhibovaly růst E. coli ATCC11229, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, Staphylococcus aureus ATCC 29213 a byly 

rezistentní k teikoplaninu, vankomycinu a bacitracinu. Kmeny produkovaly 70-290 mg/l 

exopolysacharidů. Dosažené výsledky naznačují, že testy pro produkci exopolysacharidů, 

toleranci ke žlučovým solím, antimikrobiální aktivitu, antibiotickou rezistenci, agregaci 

laktobacilů mohou být využity při testování vhodných humánních probiotických kmenů [32]. 

Studie Aoudia a kol. [33] srovnávala tři kmeny rodu Lactobacillus izolované z lidské stolice 

nebo slin (L. plantarum, L. fermentum). Kmeny tvořily biofilm na abiotickém povrchu 

s rozdílným množstvím biomasy (obr. 3). Pomocí metody růstu v mikrotitrační destičce 

s napodobením prostředí GIT bylo zjištěno, že osmolarita a nízká koncentrace žluči výrazně 

ovlivnila prostorovou organizaci laktobacilů. Kmeny L. plantarum tvořily biofilm i za vysoké 

koncentrace žluči a hlenu. Dále bylo prokázáno, že supernatant laktobacilů produkoval 

v biofilmu molekuly, které inhibovaly patogeny vyskytující se v jídle. Supernatant buněk 

biofilmu, ne však supernatant volných buněk, potlačil produkci tumor nekrotizujícího 

faktoru α.  

Probiotické bakterie či bakteriální biofilm by se mohl využívat při prevenci proti zubnímu 

kazu. Antimikrobiální aktivita proti ústním streptokokům byla sledována v práci Lee a Kim 

[34]. Probiotika byla přidána k bakteriím ve slinách, které obsahovaly i Streptococcus mutans. 

Kmeny rodu Lactobacillus silně inhibovaly růst ústních streptokoků a tvorbu biofilmu, který 

přispívá k zubnímu kazu.  

Supernatant kultury Lactobacillus casei ATCC334 jak planktonních buněk, tak biofilmu byl 

použit pro ošetření makrofágních monocytických buněk THP-1. Produkce tumor 

nekrotizujícího faktoru α byla potlačena pouze v přítomnosti supernatantu biofilmové formy 

kultury (konkrétně GroEL) a bylo potvrzeno, že rozvoj biofilmu u rodu Lactobacillus 

ovlivňoval imunitní odpověď [35].  
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Obrázek 3. Prostorová organizace biofilmu tvořeného kmeny Lactobacillus po 4 a 24 

hodinách inkubace. Před pozorováním byly buňky značeny barvou, která se váže na nukleové 

kyseliny. Biofilm je vždy znázorněn ve 3D projekci - horní obrázek, a jako průřez - dolní 

obrázek [33]. 
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3.1.3 Rozdíl mezi biofilmovou a solitérní buňkou 

Práce de Angelis a kol. [12] porovnává solitérní a biofilmovou formu buněk 

Lactobacillus plantarum DB200. Buňky rostoucí v biofilmu byly delší a shlukovaly se 

ve větší míře než solitérní buňky. Poměr mezi spotřebovanou glukózou a syntézou laktátu 

významně poklesl v „biofilmových podmínkách“. Při srovnání proteomu byl rozdíl 115 bodů 

u exoproteomu (extracelulární bílkoviny a bílkoviny buněčné stěny) a 44 bodů u proteomu 

(cytoplazmatické bílkoviny) mezi oběma formami. Snížená či zvýšená regulace (nejméně 2x) 

byla zaznamenána u těchto funkčních kategorií: stavba buněčné stěny a katabolické procesy, 

buněčný cyklus a adheze, transport, glykolýza, metabolizmus uhlovodíků, metabolizmus 

exopolysacharidů, metabolizmus aminokyselin a bílkovin, biosyntéza mastných kyselin 

a tuků, metabolizmus nukleotidů a purinu, odpověď na stres, oxidačně/redukční procesy 

a energetický metabolizmus. Biofilmová kultura vykazovala vysoký stupeň exprese 

stresových proteinů (např. DnaK, GroEL, ClpP, GroES, kataláza), který jí napomáhá k přežití 

nepříznivých podmínek v prostředí. U rodu Lactobacillus dochází ke zvýšené syntéze 

extracelulárních bílkovin a bílkovin (včetně molekulárních chaperonů, enzymů, lipoproteinů), 

umístěných na povrchu buňky, které jsou zodpovědné za adhezi při růstu ve formě biofilmu.  

Rozdílná morfologie biofilmů L. plantarum subsp. plantarum JCM 1149, L. brevis JCM 1059 

a L. fructivorans JCM 1117 na krycích sklíčkách byla prokázána [36]. Povrch vytvořených 

biofilmů (hladký či drsný) i tvar buněk laktobacilů se lišil. Většina buněk L. fructivorans 

a některé buňky L. brevis byly v biofilmu delší než v suspenzi (solitérní buňky), v případě 

L. plantarum vykazovaly buňky stejnou morfologii. U kmene L. rhamnosus CRL 1332 

a L. reuteri CRL 1324 nebyly zaznamenány žádné změny v morfologii buněk v biofilmu 

oproti planktonním buňkám [16]. Změny morfologie u části buněk v biofilmu L. plantarum 

8-RA-3 vytvořeném na otrubách byly popsány v práci Ushakova a kol. [37]. 

Modelový systém pro interakci patogenního a probiotického biofilmu, který mění podmínky 

prostředí (místní zvýšení koncentrace kyseliny mléčné a snížení pH prostředí) byl vytvořen 

v práci Eberl a kol. [38]. 

 

3.2 Probiotika, probiotické mikroorganizmy 

Lidský GIT je osídlen mikrobiálním společenstvem tvořeným stovkami různých druhů. 

Střevní mikrofóra hraje významnou roli nejenom při trávení potravy, metabolizmu 

endogenních a exogenních látek a produkci esenciálních vitaminů, ale i při zvyšování 
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imunitní odpovědi organizmu a při prevenci infekcí způsobených patogenními bakteriemi 

[39].  

Dle definice jsou probiotika živé mikrobiální doplňky stravy, které prospěšně působí 

na hostitele zlepšováním rovnováhy mikroflóry ve střevě [40]. Aktuálnější definici pro výživu 

člověka navrhli Salminen a kol. [41]: probiotika jsou živé mikrobiální složky potravy, které 

jsou zdraví prospěšné. Podle FAO/WHO [42] jsou probiotika definována jako živé 

mikroorganizmy, jejichž podávání hostiteli v adekvátním množství vede ke zlepšení zdraví 

hostitele. 

Kromě prokázaných terapeutických vlastností musí probiotické mikroorganizmy splňovat 

další požadavky. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnost [43]. Jedná se minimálně o tyto 

charakteristiky: nepatogenní vlastnosti (včetně produkce toxinů), rezistence k žaludečním 

kyselinám a žluči, adheze na buňky střevního epitelu, schopnost kolonizovat střevo, 

prokázaný příznivý vliv na hostitele, bezpečnost. Kmeny musí být jednoznačně identifikované 

a zároveň uložené v mezinárodní sbírce mikroorganizmů [43]. 

Aby mohla probiotika působit, musí projít trávicím traktem v dostatečném množství. Novým 

trendem by mohlo být inkorporování probiotických bakterií do potravin [44].  Potraviny jsou 

považovány za jeden z hlavních faktorů regulace kolonizace probiotik v GIT. Potraviny 

pomáhají bakteriím tlumit účinky žaludečních šťáv a mohou obsahovat některé funkční 

složky, např. prebiotika, které mohou ovlivnit růst, životaschopnost a přežívání, toleranci 

ke žluči a kyselinám, adhezi probiotik k intestinálním buňkám [44]  a dalí vlastnosti probiotik, 

které určují jejich úspěšnost při průchodu GIT [45]. 

 

3.2.1 Bakterie mléčného kvašení 

Bakterie mléčného kvašení jsou významné probiotické mikroorganizmy, které působí 

především v lidském GIT. Zástupci jsou klasifikováni pomocí fenotypových vlastností, 

morfologie, způsobu fermentace glukózy, růstu při různých teplotách, konfigurace kyseliny 

mléčné a fermentace sacharidů [46]. Mezi probiotické bakterie mléčného kvašení patří rody 

Lactobacillus, Bifidobacterium a Enterococcus faecium, Streptococcus thermophilus, 

Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus acidilactici, Lactococcus lactis [46]. 

Do skupiny bakterií mléčného kvašení podle novější nomenklatury nepatří rod 

Bifidobacterium, náleží do zcela jiné větve (Actinobacteria) než ostatní mléčné bakterie. 

Vzhledem k podobným fyziologickým vlastnostem, způsobu využití v potravinářském 

průmyslu a i s ohledem na společnou historii bývá do této skupiny přiřazován [47]. 
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3.2.2 Rod Lactobacillus 

Taxonomické zařazení bakterií rodu Lactobacillus: 

Doména Bacteria 

Kmen Firmicutes 

Třída Bacilli 

Řád Lactobacillales 

Čeleď Lactobacillaceae 

Rod Lactobacillus 

Bakterie rodu Lactobacillus jsou grampozitivní tyčky, které můžeme rozdělit do tří skupin 

podle produktů fermentace [48] nebo podle vnitřní homologie. Rozdělení je komplikováno 

podobností druhů, s určitostí lze druhy navzájem rozlišit jen molekulárními metodami, např. 

RAPD, DGGE a Rep–PCR [49]. Druhy rodu Lactobacillus jsou známy produkcí 

antimikrobních látek, např. bakteriocinů - Laktacin B, Laktacin F, Brevicin 37, Buchnericin 

LB atd., které jsou užívány jako přirozená ochrana potravin [50].  

 

3.2.3 Rod Bifidobacterium 

Taxonomické zařazení bakterií rodu Bifidobacterium: 

Doména Bacteria 

Kmen Actinobacteria 

Třída Actinobacteria 

Řád Bifidobacteriales 

Čeleď Bifidobacteriaceae 

Rod Bifidobacterium 

Bakterie rodu Bifidobacterium jsou grampozitivní, nepohyblivé, nesporulující tyčky 

variabilního tvaru a velikosti. Pro svou kultivaci vyžadují komplexní médium. Bifidobakterie 

jsou anaeroby, ale senzitivita ke kyslíku je různorodá a to i mezi jednotlivými kmeny. Jejich 

kultivace v mléce nebo jiných potravinových substrátech je obtížná. Optimální teplota růstu je 

pro kmeny izolované z lidí mezi 37 a 40 °C [46]. 

Nejvýznamnější druhy mohou být do jisté míry jednoduše rozlišeny pomocí fenotypických 

projevů. Například kvašení cukrů a cukerných alkoholů (L–arabinózy, D-xylózy, D–manózy, 

salicinu, D–manitolu, D–sorbitolu a D–melezitózy) může být klíčové při charakterizaci. 
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Analýza složení buněčné stěny se ukázala být vhodná zejména pro identifikaci B. longum, 

B. infantis a B. suis [46].  

 

3.2.4 Rod Streptococcus 

Taxonomické zařazení bakterií rodu Streptococcus: 

Doména Bacteria 

Kmen Firmicutes 

Třída Bacilli 

Řád Lactobacillales 

Čeleď Streptococaceae 

Rod Streptococcus 

Bakterie rodu Streptococcus jsou grampozitivní koky. Rod byl původně popsán na základě 

morfologických, sérologických, fyziologických a biochemických charakteristik a obsahoval 

mnoho bakterií, které byly přeřazeny např. do rodů Lactococcus a Enterococcus. Ačkoliv je 

mnoho druhů tohoto rodu patogenních, S. thermophilus se využívá pro schopnost růst 

i při vyšších teplotách (optimum 40–50 °C) pro fermentaci potravin i jako probiotikum [51].  

 

3.2.5 Kultivace probiotických bakterií 

Životaschopnost probiotických mikroorganizmů závisí na mnoha faktorech, např. kmen 

mikroorganizmu, složení kultivačního média, uchovávání. Pro kultivaci skupiny 

probiotických laktobacilů se využívá specifické médium, které obsahuje zdroje uhlíku 

(nejčastěji cukry s krátkým řetězcem - maltóza, sacharóza, glukóza, fruktóza), růstové faktory 

(zdroje dusíku, peptidy a aminokyseliny, minerály, vitamíny) a má pufrovací kapacitu. 

Uchování probiotických preparátů závisí na jeho formě – tekutá nebo sušená forma. Příprava 

tekuté formy probiotik je snazší a může být využita ihned, nevýhodou je kratší životnost 

preparátů. Sušené kultury (mrazem či sprejově) vyžadují vícekrokový postup, ale životnost 

preparátu je delší [52]. 

Kultivace probiotických laktobacilů probíhá v tekutých bujónech s provzdušňováním 

či třepáním [37,52]. Nejčastěji se využívá MRS médium, případně jiné médium složené např. 

z kvasničného extraktu, vitamínů, Tweenu 80, tryptonu, glukózy či jiných zdrojů cukrů [53]. 

Složení média je závislé na použitém kmeni a typu kultivace. Důležitá je při kultivaci rovněž 

optimalizace pH, aerace, třepání, inokulační dávky a teploty pro daný mikrobiální kmen. 
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Dobrých výsledků pro produkci biomasy u kmene L. rhamnosus ATCC 7469 bylo dosaženo 

při kontinuální kultivaci oproti vsádkové (statické) kultivaci [53].  

Výše zmíněné kultivace probíhají v tekutých médiích za provzdušňování či míchání 

v baňkách nebo fermentorech, získané buňky jsou tedy ve vznosu v solitérní, nikoli 

v biofilmové formě. 

Tvorba biofilmu je převážně studována na abiotických površích, které mohou být potaženy 

biologickými molekulami. Nejčastěji se využívá statická kultivace v polystyrenové 

mikrotitrační destičce, průtoková kyveta či kultivace v Petriho misce [20]. Vznik i množství 

biofilmu je závislé na kultivačních podmínkách i kmeni mikroorganizmu. Tvorba biofilmu 

u kmene L. fermentum izolovaného ze zubního plaku ve skleněné průtokové kyvetě potažené 

mucinem MUC5B z lidských slin byl prokázán [54]. 

Metody pro kultivaci biofilmu v laboratorních podmínkách závisí na vybraném mikrobiálním 

kmeni či společenstvu kmenů [55]. Uzavřené systémy používané pro kultivaci jsou: agary, 

mikrotitrační destičky; otevřené systémy: suspendovaný substrátový chemostat (jakýkoli 

substrát, na který se buňky mohou uchytit, přidaný do reaktoru, např. skleněné kuličky, 

smaltovaná či emailová hmota, biomateriály, skleněná vlna, hydroxyapatitový substrát). 

Suspendovaný substrátový chemostat má výhodu i v tom, že volné buňky mohou vytvářet 

biofilm na rozhraní pevné látky a tekutiny. Využití suspendovaného substrátového chemostatu 

je zejména při studiu zubního, ústního a střevního biofilmu a genové exprese v biofilmu. 

Tento systém je dostupný i komerčně. Dalším typem jsou průtokové kyvety (možnost 

mikroskopického monitorování a odnímání částí biofilmu), Robbinsův přístroj, tj. plastová 

či železná tyč, do které se vsunuje kolíček, CDFF (constant depth film fermenter), DFBR 

(drip flow biofilm reactor), promývací biofilmový reaktor, promývací membránový reaktor, 

Sorbarod biofilm reaktor [55]. 

Ke kultivaci biofilmu je možné využít řady metod (statická, dynamická i kontinuální 

kultivace) s tím, že většina metod je využitelná pouze pro laboratorní měřítko. Největším 

problémem je nedostatek standardizace, obtížné nastavení přesně definovaných podmínek 

a omezené využití při řešení specifických výzkumných cílů [20]. Při kontinuální kultivaci 

probiotik může snáze docházet ke kontaminaci a buňky mohou časem ztrácet své vlastnosti 

[56]. 

Pro kultivaci bifidobakterií je nutno dodat komplexní hydrogenní substrát (hovězí kasein, 

syrovátka, kvasničný extrakt). Růst v odstředěném mléce je nízký a kmenově specifický [57]. 

Další možností je kultivace mléčných bakterií a bifidobakterií v imobilizovaném systému – 
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uchycení v polymérní síti, přichycení či adsorpce k nosiči, uchycení k membráně 

či mikroenkapsulace, což je výhodnější z hlediska zisku biomasy a tvorby metabolitů (hustota 

buněk, opakované využití biokatalyzátorů, odolnost ke kontaminaci a bakteriofágům, 

předcházení vymývání při kontinuální kultivaci, fyzikální a chemická ochrana buněk). Dva 

typy imobilizačních metod byly testovány pro propagaci bifidobakterií: membránové 

bioreaktory a kuličky z polysacharidového gelu [57]. 

U membránových systémů s kontinuálním průtokem jsou buňky udržovány v systému díky 

ultrafiltrům či mikrofiltrům (membrány) zatímco malé molekuly přes filtry procházejí. 

Produkce buněk bifidobakterií je v některých případech až 15x vyšší než při klasické kultivaci 

v tekutém médiu. Nevýhodou metody je, že buňky nejsou vhodné pro opakované použití 

z důvodu nízké viability a snížené metabolické aktivity, vysoká pořizovací cena, údržba 

azanášení membrán [56,57]. 

Sférické polymérní kuličky (0,3-3 mm) se vyrábí lisovací nebo emulzní tepelnou technikou 

(např. agaróza, želatina) či ionotropní (alginát, chitosan) želatinací kapek. Inkubace 

imobilizovaných buněk v živném médiu vytváří oblasti s vysokou koncentrací buněk, které se 

šíří z kuličky. Růst mimo kuličku je limitován nedostatkem substrátu, akumulací inhibičních 

produktů a nízkým pH. Pokud buňky v kuličce rostou ve formě biofilmu, velké množství 

buněk se uvolňuje ze svrchní vrstvy do fermentačního média jako následek expanze buněk, 

kolizí mezi sebou a střižných sil v reaktoru. Limitujícím faktorem imobilizovaných mléčných 

bakterií a bifidobakterií je inhibice metabolity a hodnotami pH [56,57]. Tento typ kultivace 

umožňuje výrobu směsné kultury v případně nezávislé imobilizace více druhů, 

např. Bifidobacterium longum a Lactococcus lactis, v závislosti na teplotě a době kultivace 

[57]. 

Mikroenkapsulace může zajistit vyšší ochranu buněk v produktu a v lidském střevě – ochrana 

proti oxidativnímu stresu, kyselému prostředí, mrazu, simulovanému gastrointestinálnímu 

prostředí, atd. Využívají se přírodní biopolymery (škrob, alginát vápenatý, karagenan, gellan). 

Velikost materiálu musí být větší než velikost buněk [57], a to i v případě zmražených kultur. 

Velikost mikrokapsulí může negativně ovlivnit strukturu a senzorické vlastnosti 

potravinového doplňku. Při srovnání účinku simulovaného GIT (nízké pH, žlučové soli) bylo 

zjištěno, že enkapsulované buňky výrazně lépe odolávají stresovým podmínkám než volné 

solitérní buňky [58].  
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3.3 Testování probiotických vlastností  

K charakterizaci probiotického kmene se využívají nejčastěji in vitro testy (tab. 2), které 

ověřují nutnou odolnost buněk při průchodu GIT a zdraví prospěšné vlastnosti [42]. 

U vaginálních probiotik je důležitá i schopnost odolávat hormonálním změnám [59]. 

In vitro testy nejsou schopny určit přesné působení probiotik v lidském organizmu 

a pro průkaz všech žádoucích vlastností nemusí být dostatečné. FAO/WHO doporučuje kromě 

testů in vitro i testovaní in vivo, v případě humánních probiotik také klinické testy na lidech. 

Dostatečně průkazné studie je však často obtížné navrhnout a zrealizovat [42]. 

 

Tabulka 2. In vitro testy používané při charakterizaci probiotických kmenů [42]. 

In vitro testy pro charakterizaci probiotických mikroorganizmů 

Odolnost k žaludečním kyselinám 

Odolnost ke žlučovým kyselinám 

Adheze k mukóze a/nebo lidským epiteliálním buňkám nebo buněčným kulturám 

Antimikrobiální schopnosti proti potenciálním patogenům 

Schopnost redukovat adhezi patogenů k pevným povrchům 

Hydrolázová aktivita vůči žlučovým solím 

Odolnost ke spermicidům (při vaginálním užiti probiotik) 

 

Rezistence buněk při průchodu GIT se testuje obtížně. Odolnost k okolní teplotě, změnám pH, 

žaludečním a žlučovým kyselinám a metabolickým procesům ovlivňuje i složení okolního 

prostředí. Proto je nutné testovat odolnost nejen samotného kmene, ale i buněk v konečném 

matrix, ve kterém jsou hostiteli podávány. Corcoran a kol. [60] pozorovali zvýšenou 

rezistenci k nízkému pH v umělé žaludeční šťávě u několika kmenů laktobacilů v přídavku 

glukózy. Pozitivní vliv extracelulárních polysacharidů, mléka a MRS média 

na životaschopnost Lactobacillus plantarum WCFS1 při průchodu GIT simulátorem potvrdili 

i Bove a kol. [61].  

 

3.3.1 Adheze buněk 

Adheze u rodu Lactobacillus je zkoumána jak na biotických tak na abiotických površích. 

Nicméně in vitro adheze na buněčné kultury či umělé materiály nezaručuje úspěšnou adhezi 

na střevní epitel a udržení se ve střevech [62,63]. Adhezi je proto je nutné prokázat 

i na zvířecích modelech i lidech pro každý kmen zvlášť. Mezi druhy i jednotlivými kmeny 
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laktobacilů se nezávisle na druhu liší schopnost adheze na abiotické [64] i biotické povrchy 

[65,66,67,68,69]. Původ kmene neovlivňuje schopnost adheze [70]. 

Kolonizace střeva bývá většinou pouze přechodná, je tedy nutné probiotika podávat 

opakovaně [71,72]. Úspěšnou kolonizaci střeva prokázali Alander a kol. [73] u kmene 

L. rhamnosus GG. Při ověřování úspěšné kolonizace střeva laktobacily je ovšem obtížné 

rozlišit mezi autochtonními a alochtonními druhy, které jsou periodicky dodávány z ústní 

dutiny či potravin [74]. 

Lepší adheze na Caco-2 buňky (linie epiteliálních buněk izolovaných z lidského 

kolorektálního adenokarcinomu) byla prokázána při snížení hodnoty pH ze 6 na 3 [75]. 

Ve studii Deepika a kol. [76] byla naopak prokázána snížená adheze ke stejné buněčné linii 

při pH nižším než 5 u kmene L. rhamnosus GG, nejvhodnější pH pro adhezi buněk bylo 

při hodnotách pH 5 a 6,5. Ibarreche a kol. [77] popsali mírně kyselý buněčný povrch 

u testovaných kmenů, které dobře tvořily biofilm na polystyrenové mikrotitrační destičce. 

Vliv hydrofobicity buněčného povrchu na adhezi buněk je sporný [70,76,78,79].  

Schopnost adheze bakterií mléčného kvašení k biotickým povrchům lze hodnotit pomocí řady 

in vitro systémů, které simulují vazbu k epiteliálním buňkám GIT, vaginy či přímo střevních 

tkání. Nejčastěji se využívají střevní linie Caco-2 či IPEC-J2 (epiteliální buňky z prasečího 

jejuna) a vaginální HeLa buňky (lidská epiteliální linie z nádoru děložního čípku). Rovněž se 

zkoumá adheze k extracelulárním složkám lidského organizmu, např. střevní hlen, mucin, 

kolagen, fibronektin a fibrinogen. Nejreálnější imitací prostředí ve střevním traktu představují 

studie s resektovanou střevní tkání [70]. 

Kmenově specifická adheze na lidský vaginální epitel byla popsána v práci Anokhina a kol. 

[65] u kmenů L. plantarum a L. fermentum. Vazby se účastnil glykoproteinový adhezin 

(Noc A reaktivní a lektin dependentní) volně vázaný k povrchu laktobacilů, který se 

i po uvolnění z bakterií do prostředí vázal na buňky a bránil tak kolonizaci Candida albicans. 

Rychlou adhezi na buňky cervixu a vaginy a inhibici růstu vaginálních patogenů 

(Prevotella bivia, Gardnerella vaginalis, C. albicans) při společné kultivaci pozorovali 

Coudeyras a kol. [80] u kmene L. rhamnosus Lcr35.  

Povrchový protein Lsp u L. reuteri 100-23 byl důležitý pro kolonizaci ve střevě myši [81]. 

Homology genu lsp byly přítomny i u L. johnsonii NCC 533 [82] a L. fermentum BR11 [83]. 

Schopnost adheze se lišila mezi jednotlivými kmeny i buněčnými liniemi při testování vazby 

na vaginální buňky linie HeLa, střevní linie HT-29 a Caco-2 u 43 kmenů [68]. Adheze 

k Caco-2 a HeLa buňkám se účastnil „collagen-binding A precursor“ protein a „aggregation-
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promoting factor-like“ protein. Povrchově vázaný protein účastnící se adheze na Caco-2 

buňky identifikovali Tuo a kol. [79]. U krysího kmene L. reuteri 100-23 hrál zasádní roli 

při prvotní adhezi na epitel myšího předžaludku protein Lr70902, tzv. Fap1-like protein [84].  

Kombinace uhlovodíkových a proteinových faktorů při adhezi na Caco-2 buňky u různých 

kmenů byly popsány ve studii Greene a Klaenhammer [65], u kmene L. johnsonii La1 

kombinace kyseliny lipoteichoové a elongačního faktoru [85]. Sacharidy se účastnily vazby 

kmene L. fermentum 104-S na žaludeční epitel neprodukující hlen na rozdíl od buněk hlen 

produkujících [86]. Sortáza dependentní protein s funkcí manóza-specifického adhezinu byl 

popsán u L. plantarum WCFS1 [87]. 

S úspěšnou kolonizací GIT souvisí především schopnost adheze na hlen, resp. v něm přítomné 

muciny. L. reuteri 1063 produkoval protein Mub, který zprostředkoval vazbu ke střevnímu 

hlenu [88]. MUB homology a mucin vázající proteiny (MucBP, mucin-binding protein) byly 

identifikovány ale i u řady dalších laktobacilů, zejména u kmenů střevního původu [89] jako 

např. L. acidophilus NCFM [96], L. gasseri, L. johnsonii a L. plantarum [90]. Povrchový 

proteinový adhezin Lar 0958 u L. reuteri JCM 1112 a ornitin karbamoyltransferáza, 

aminokyselinový ABC transportní periplazmatický protein a vysokoafinitní cystin vazebný 

protein, které vázaly mucin byly rovněž charakterizovány [68,91]. Ve studii Kankainen a kol. 

[92] byl popsán další způsob adheze ke střevní sliznici pomocí pilusů. Pilin SpaC, který se 

nachází především na špičce pilusů, zprostředkoval adhezi. SpaC se vázal na mucin, Caco-2 

buňky i abiotický povrch pomocí nanostruktur, které se lišily v různých podmínkách a které 

buňkám pravděpodobně pomáhaly se udržet i při působení velkých smykových sil [93]. 

Adhezivní vlastnosti může mít u některých druhů laktobacilů i jejich S-vrstva. U L. brevis 

ATCC 8287 se S-vrstva vázala na lidské střevní linie Caco-2 a 407, endoteliální EA-hy926 

a linii T24 z močového měchýře i fibronektin [94]. U kmene L. crispatus JCM 5810 

zprostředkoval vazbu ke kolagenu a lamininu [95]. Roli S-vrstvy při adhezi k Caco-2 buňkám 

popsali Buck a kol. [96] u L. acidophilus NCFM.  

V případě potenciálních orálních probiotik je třeba zjistit jejich schopnost adheze na sliny 

či hydroxyapatit imitující lidskou sklovinu. Kromě předpokládaných rozdílů mezi 

jednotlivými kmeny ovlivňoval adhezi i původ slin od rozdílných dárců [66].  

Částečnou ochranu buněk L. casei CRL 87 jejich extracelulárními polysacharidy při průchodu 

trávicím traktem pozorovali Mozzi a kol. [97]. U kmenů L. brevis EPS zvyšovaly rezistenci 

ke žluči [98]. Glukozyltransferáza a inulosacharáza, které se podílejí na tvorbě EPS 
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u L. reuteri TMW1.106, pozitivně ovlivňovaly tvorbu biofilmu v průtokové kyvetě 

a schopnost kolonizace a kompetice v GIT myši [99]. 

 

3.3.2 Podmínky simulující GIT 

Pro testování odolnosti k žlučovým solím se využívá inkubace ve fosfátovém pufru (pH 7,4) 

doplněném o různé koncentrace žlučových solí. Odolnost k pepsinu a pankreatinu je testována 

simulovanou žaludeční a střevní tekutinou, které jsou připraveny z fosfátového pufru 

s nízkým pH, pepsinu v případě žaludeční tekutiny a z fosfátového pufru doplněného 

pakreatinem. Buňky jsou inkubovány v daném prostředí při 37 °C po dobu několika hodin. 

Rezistence je měřena jako počet životaschopných buněk schopných vytvořit kolonii na MRS 

agaru a přepočtena dle daného vzorce [25,32].  

 

3.3.3 Schopnost obnovit střevní mikroflóru 

Testování probíhá na myších (samečci vážící 22-22,5 g), kterým byla střevní mikroflóra 

narušena denním podáváním amikacinu (5 mg/myš) injekčně po dobu 7 dní. Amikacin 

způsobuje pokles v počtu laktobacilů v tlustém střevě. Dalších 15 dní jsou myši krmeny 

přídavky sterilních pšeničných otrub, které byly po 72 hodinách fermentovány pomocí 

laktobacilů. Testované i kontrolní skupině myší je kontrolována stolice a v ní titr i přítomnost 

laktobacilů [37]. 

 

3.3.4 Citlivost k antibiotikům 

Citlivost k antibiotikům je testována pomocí diskové difúzní metody – disky napuštěné 

antibiotiky se rovnoměrně položí na MRS agar naočkovaný vybraným bakteriálním kmenem. 

Pro srovnání se měří vzniklá inhibiční zóna, která se porovná s interpretační tabulkou 

pro daný bakteriální druh [32]. 

 

3.3.5 Inhibice patogenů „well-diffusion assay“ 

Kultury vybraných patogenních bakterií (zákal 0,5 dle McFarlandovy stupnice) se naočkují na 

vhodné médium. Probiotická kultura narostlá přes noc v MRS bujónu je centrifugována, 

supernatant přefiltrován přes filtr s 0,22 µm póry pro odstranění zbývajících buněk. Agar je 

při 45 °C smíchán s probiotickou kulturou a touto suspenzí je přelit zaočkovaný agar 

patogenním kmenem. Do agaru jsou po utuhnutí vyvrtány jamky, do kterých je pipetován 
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supernatant. Inkubace probíhá 24 hodin při teplotě 37 °C. Antimikrobiální aktivita je 

stanovena jako průměr inhibiční zóny okolo jamek se supernatantem [32]. 

  

3.3.6 Produkce exopolysacharidů 

Koncentrace exopolysacharidů je stanovena pomocí fenolu a kyseliny sírové. Přes noc 

narostlá kultura laktobacilů se vaří po dobu 15 minut. Vzorky jsou následně ošetřeny 17% 

(v/v) kyselinou trichloroctovou a centrifugovány. Po odstranění buněk jsou exopolysacharidy 

vysráženy etanolem a shromážděny centrifugací. Pelet je rozpuštěn v destilované vodě. 

Celkové množství exopolysacharidů (mg/l) je vyhodnoceno pomocí standardní řady glukózy 

(50-500 mg/l). 

3.3.7 Mikrobiální kolonizace 

Narostlá kultura je promyta destilovanou vodou a buněčný pelet resuspendován ve fosfátovém 

pufru (koncentrace buněk cca 5*108 – 1*109 buněk/ml). Mikrobiální suspenze je vnesena 

pomocí mikropipety do vaginálního traktu modelového organizmu (nejčastěji myši) a zároveň 

na MRS agar pro stanovení přesného počtu buněk v suspenzi. Mikrobiální kolonizace myši je 

sledována po dobu 1-7 dní počítáním životaschopných bakterií získaných z vaginální tekutiny 

myši (kultivace na agaru). 

 

3.3.8 Kvantifikace heterogenity 

Tato metoda pomáhá při popisu transportu biomasy uvnitř biofilmu, koncentraci substrátů 

a stanovení druhové variability. Jsou testovány dva přístupy – plošný („objem heterogenity“) 

a kvantifikace mikrostruktur jako heterogenních elementů. Pomocí obrázků ze světelné 

a laserové konfokální mikroskopie mohou být spočítány některé parametry biofilmu, díky 

kterým se za pomoci algoritmů může kvantifikovat biofilmová struktura, plocha, porozita, 

zrnitost, difúzní vzdálenosti [100]. 

 

3.4 Gastrointestinální mikrobiota 

Gastrointestinální mikrobiota jsou souborem bakterií, archeí, hub, protozoí a virů, kteří 

obývají střeva savců. Mikrobiota ovlivňují celou řadu fyziologických vlastností a procesů, 

které jsou zásadní pro zdraví jejich hostitele – homeostáza, metabolizmus, vlastnosti střevního 

epitelu, imunologická aktivita a neurobehaviorální vývoj. Změny ve složení mikrobiot jsou 

spojeny s onemocněním, např. zánětlivé nemoci střev, astma, obezita, metabolický syndrom, 

kardiovaskulární onemocnění, poruchy imunity, poruchy autistického spektra [101], označují 
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se jako dysbióza a jsou typické snížením rozmanitosti mikrobiálních druhů a rodů, střevním 

a systémovým prostředím a odpověďmi na zánět a pozměněným vztahem metabolizmu mezi 

mikroby a hostitelem [101]. 

Střevní mikrobiota běžně zahrnují následující kmeny a rody bakterií [101]: Firmicutes 

(Clostridium, Ruminococcus, Faecalibacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Streptococcus, 

Enterococcus, Turicibacter, Catenibaterium, Allobaculum, Megamonas, Dialister, 

Megasphaera, Veillonella), Bacteroidetes (Prevotella, Bacteroides), Actinobacteria 

(Collinsella, Olsenella, Slackia, Eggerthella, Bifidobacterium), Fusobacteria 

(Fusobacterium), Proteobacteria (Escherichia, Shigella, Succinivibrio, Anaerobiospirillum). 

Počet, množství a rozmanitost střevních bakterií se vyvýjí s věkem hostitele. Rod 

Bifidobacterium dominuje ve střevě u kojených dětí, v dospělosti je jeho obsah ve střevě 

menší ale relativně stabilní. Druhy B. longum, B. breve, B. bifidum jsou dominantní v mládí, 

druhy B. catenulatum, B. adolescentis a B. longum převládají v dospělosti. Suplementace 

bifidobakteriemi má pozitivní vliv na hostitele - ochrana před infekcí, extra- a intraintestinální 

pozitivní efekty, produkce potenciálních zdraví prospěšných metabolitů [102,103]. 

U zdravého člověka je procento bifidobakterií v zažívacím traktu v rozmezí 2-14 %, 

v dospělosti se množství bifidobakterií stabilizuje na 3-6 % [104,105]. Pokles bifidobakterií je 

velmi často spojen s řadou onemocnění, např. atopická dermatitida, alergie, zvýšené riziko 

onkologických nálezů. Snížené množství bifidobakterií je charakteristické u pacientů s IBS 

[106], u kterých probiotická suplementace napomáhá snižovat příznaky alergie [107]. 

Střevní mikrobiota jsou zodpovědná za udržení tělesné hmotnosti. Modulace mikrobiot 

probiotiky může pomoci snížit tělesnou hmotnost a pomoci tak při léčbě obezity. Ve studii 

Crovesy a kol. [108] byl porovnáván vliv různých druhů rodu Lactobacillus právě z hlediska 

této vlastnosti. 

Studie Hou a kol. [109] sleduje, jaký vliv má konkrétní probiotický kmen LCZ (Lactobacillus 

casei Zhang) na zdravé jedince z různých regionů. Výsledky naznačují, že efekt probiotik je 

závislý na původním složení střevních mikrobiot. Obecně platí, že konzumace LCZ zvýšila 

počet prospěšných bakterií (Lactobacillus, Roseburia, Coprococcus, Eubacterium rectale) 

a zároveň potlačila růst potenciálně škodlivých bakterií (Blautia, Ralstonia pickettii). 

Ve střevě došlo k navýšení počtu mléčných bakterií a tím pádem i jejich metabolitů, které 

jsou přínosné pro zdraví dospělých jedinců. 

Pro zdraví člověka je důležité udržení vhodného obsahu laktobacilů a bifidobakterií ve střevě. 

Při snížení ve střevě dochází ke zvýšení rizika metabolických poruch a dalších onemocnění 
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[108]. Je prokázáno, že udržení optimálního poměru dvou základních skupin bakteriálních 

kmenů Firmicutes/Bacteroidetes je důležité pro správnou funkci střevních mikrobiot 

a energetického metabolizmu. Pokud má jedinec poměr Firmicutes/Bacteroidetes vyšší než 1, 

je o 23% vyšší pravděpodobnost, že je obézní [110]. Lidé, kteří jsou fyzicky velmi aktivní 

(sportovci), mají však vyšší zastoupení Firmicutes. Bakterie tohoto kmene jsou schopné 

rozkládat energeticky bohaté sloučeniny na jednodušší vstřebatelné substráty a tím zvyšují 

energetický potenciál potravin [111]. 

V práci Toscano a kol. [112] byl pozorován vliv požívání probiotik (Lactobacillus rhamnosus 

HN001 a Bifidobacterium longum BB536) na složení střevního bakterií. Po orálním užívání 

probiotik (cca 1 měsíc) byl zaznamenán ubýtek bakterií kmene Firmicutes a Proteobacteria 

(Holdemania filiformis, Escherichia vulneris, Gemmiger formicilis, Streptococcus sinensis) 

a navýšení počtu Blautia producta, Blautia wexlerae, Haemophilus ducrey. 
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4 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem práce je vytvořit nový probiotický preparát obsahující kmeny ve formě biofilmu 

na kombinovaném nosiči s prebiotickou složkou, která podpoří stabilitu biofilmu a finální 

životnost probiotických bakterií. 

 

Dílčí cíle práce jsou: 

• ověřit výhodu biofilmové formy od formy planktonní u probiotických kmenů bakterií 

 

• vytipovat a otestovat vhodné adherentní probiotické kmeny pro tvorbu biofilmu  

 

• testovat různé varianty nosičů pro kultivaci a navázání bakterií 

 

• testovat adherenci a tvorbu biofilmu, jeho stabilitu a odolnost u probiotických kmenů 

na různých typech nosičů včetně produkce antimikrobiálních látek 

 

• zavést protokol umožňující zjistit míru adherence probiotických bakterií na nosič 

pro srovnání kompatibility různých nosičů 

 

• optimalizace kultivace multidruhového biofilmu na kombinovaném nosiči 

 

• ověřit vliv konzumace jídla a nápojů spolu s užíváním probiotik 

 

• příprava individuálních probiotik na základě analýzy střevních bakterií ze vzorku 

stolice jedince a jeho anamnézy 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1 Použité chemikálie, materiál a přístroje 

5.1.1 Bakteriální kmeny a buněčné linie 

V práci byly použity probiotické kmeny bakteriálních rodů Lactobacillus acidophilus PBO1, 

Lactobacillus acidophilus CCM 4833, Bifidobacterium, Streptococcus, které jsou uvedeny 

v tab. 3. Kmeny byly získány z České sbírky mikroorganizmů (CCM; Brno, Česká republika), 

Sbírky kultur Univerzity Göteborg (CCUG; Göteborg, Švédsko), Výzkumného ústavu 

veterinárního lékařství (CCDM; Brno, Česká republika) a sbírek společností Lactoflora 

Milcom a Bluestonepharma (S. thermophilus 14/ST211/01E). 

Kmeny byly kultivovány na MRS agaru po dobu 72 hodin při 25 °C a dále uchovávány 

při 2-4 °C. Přeočkování na čerstvé médium bylo provedeno každé 4 týdny. 

 

Tabulka 3. Použité probiotické kmeny bakterií. 

Bifidobacterium sp. Streptococcus thermophilus 

B. bifidum CCM 3762 S. thermophilus CCDM 224 

B. longum CCM 3764 S. thermophilus CCDM 69 

B. longum CCM 4990 S. thermophilus CCDM 129 

B. bifidum CCUG 17358 S. thermophilus CCDM 7 

B. bifidum CCUG 5862 S. thermophilus CCDM 70 

B. longum-infantis CCUG 18157 S. thermophilus 14/ST211/01E 

B. longum ss infantis CCUG 15137 

B. breve CCM 7825T 
 

 

Pro test kompetitivní inhibice byly použity kmeny potenciálních patogenů: Candida albicans 

CCM 8269, Clostridium sordelli CCM 4611, Escherichia coli CCM 3988, Escherichia coli 

CECT 686, Listeria monocytogenes HUB-3, Listeria ivanovii CECT 913, Proteus vulgaris 

CCM 1749, Pseudomonas aeruginosa CCM 1960, Pseudomonas lundensis CCM 3503, 

Salmonella enterica subsp. enterica CECT 699, Salmonella ser. enteritidis HUB-22, Shigella 

flexneri HUB-9, Staphyloccocus aureus CCM 3953. 

Pro test adherence byly použity tkáňové kultury Caco2 (ATCC HTB-39) a HT29 

(ATCC HTB-38). 
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5.1.2 Média, chemikálie a suroviny pro kultivaci mikroorganizmů 

AOAC medium (Himedia, Indie) 

BPB médium (Himedia, Indie) 

MRS agar (Himedia, Indie) 

MRS bujón, (Himedia, Indie) 

MRS+CYS agar (Himedia, Indie) 

MRS+CYS bujón (Himedia, Indie) 

M17 bujón (pro detekci mléčných koků a jejich bakteriofágů dle Terzaghi a Sandine [113]) 

Monokomponentní nosič na bázi fumózní siliky 

RC bujón (Himedia, Indie) 

Sušená syrovátka (Himedia, Indie) 

TSB bujon (Himedia, Indie) 

TPY bujón (Himedia, Indie) 

 

5.1.3 Ostatní chemikálie a suroviny 

amoxycilin (Oxoid, 25 μg) 

ampicilin (Oxoid, 10 μg) 

azitromycin (Oxoid, 15 μg) 

bambusová vláknina 

CaCl2 (p.a. Penta) 

cefalotin (Oxoid, 10 μg) 

ceftiofur (Oxoid, 30 μg) 

citrusová vláknina 

cizrnová mouka 

crospovidon 

dětská krupice 

enrofloxacin baytril (Oxoid, 5 μg) 

fluorescenční barva SYTO9 

fruktooligosacharidy  

galaktooligosacharidy  

galaktooligosacharidy mléčné 

guarová mouka 

HCl (p.a. Penta) 
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chlorela 

inulin 

jablečná vláknina 

KCl (p.a. Penta) 

KH2PO4 (p.a. Penta) 

klíčky špaldové jemně mleté 

klindamycin (Oxoid, 2 IU) 

krupice jemná pšeničná 

kukuřičná mouka polohrubá 

Na2HPO4*12H2O (p.a. Penta) 

NaCl (p.a. Penta) 

NaHCO3 (p.a. Penta) 

neomycin (Oxoid, 10 μg)  

magnesium-aluminometasilikát 

maltodextrin 

MCC (mikrokrystalická celulóza, JRS) 

methotrexát 

mouka pšeničná hladká 

mouka z červené čočky 

penicilin (Oxoid, 6 μg) 

pohanková mouka 

pšeničná mouka polohrubá 

rezistentní škrob Nutriose FB06 

rýžová mouka polohrubá 

silikagel (Tropack) 

Sipernat 22S  

soli žlučových kyselin 

stearan hořečnatý  

streptomycin (Oxoid, 25 μg) 

sulfametoxazol (Oxoid, 25 μg) 

sulfafurazol (Oxoid, 300 μg) 

syloid SP53 

syloid 244 
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škrob bramborový 

škrob kukuřičný 

špaldová celozrnná mouka 

tetracyklin (Oxoid, 30 μg) 

topinamburová mouka 

trypsin (prasečí, SAFC Bisciences) 

zelený ječmen 

želatina 

žitná celozrnná mouka 

žluč (Sigma) 

 

5.1.4 Přístroje a zařízení 

Běžné laboratorní sklo a vybavení 

Analytické váhy Mettler Toledo (SRN) 

Laboratorní váhy Ohaus (SRN) 

Lyofilizátor Cool Safe superior (Scan Vac, Dánsko) 

Mikrobiologický laminární box (Labox, Česká republika) 

Mikroskop Olympus  

Průmyslová fluidní sušárna (zakázková výroba, Česká republika) 

Spektrofotometr Synergy2 reader (Beneo GmbH) 

Termostat Q cell (Verkon, Polsko) 

Ultrazvuková lázeň typu U-3STH 

 

5.2 Vliv nosiče na vlastnosti kmene Lactobacills acidophilus PB01 

Pro srovnání vlivu nosiče na bázi siliky na probiotické vlastnosti kmene L. acidophilus PB01 

byly použity vždy dva vzorky, i. vzorek lyofilizovaných bakterií kmene PB01 adherovaných 

na nosič (K+). Před vlastní analýzou byl vzorek rozpuštěný v temperovaném MRS bujónu; 

ii. vzorek planktonických bakterií kmene PB01, 24 hodinová kultura (K-). 

 

5.2.1 Miles-Misra plotnová metoda  

Počet CFU všech vzorků byl určen pomocí modifikované metody Miles-Misra [114,115]. 

Vzorek byl rozředěn ve fosfátovém pufru (NaCl – 8 g/l; KCl - 0,24 g/l; Na2HPO4*12H2O - 

2,88 g/l, KH2PO4 - 0,24 g/l) a rozkapán na misku v objemu 10 µl. Po inkubaci bylo spočítáno 
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množství kolonií v jedné kapce a přepočítáno na celkové množství CFU v ml pomocí 

následujícího vzorce: 

𝐶𝐹𝑈

𝑚𝑙
=

(
𝐶𝐹𝑈

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑘𝑦
)

ř𝑒𝑑ě𝑛í
 

kde: CFU je počet spočítaných kolonií v kapce; ředění je řád zředění ve tvaru 10-x. 

 

Po logaritmaci výsledků byla spočítána směrodatná odchylka měření podle vzorce: 

 

kde:  

= aritmetický průměr 

n – počet spočítatelných kapek  

 

5.2.2 Statistické vyhodnocení - T-test  

Na vyhodnocení plotnové metody byl použit Studentův dvouvýběrový nepárový T-test. Tento 

test dokáže určit, zda dvě normální rozdělení mající stejný rozptyl, z nichž pochází dva 

nezávislé výběry, mají stejné střední hodnoty. Tedy že pocházejí z jednoho stejného vzorku.  

Shodnost rozptylů byla ověřena F-testem. Pokud byla výsledná hodnota p > 0,05 jsou 

rozptyly obou dat stejné a může být použit T-test.   

 

T-test je následně vypočítán podle vzorce: 

 

kde: 

 

sx1 – směrodatná odchylka souboru 1 

sx2 – směrodatná odchylka souboru 2 

 – průměr souboru 1 

 – průměr souboru 2 

n1 – počet hodnot v souboru 1 

n2 – počet hodnot v souboru 2 
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Vypočítána hodnota byla srovnána s tabelovanými hodnotami pro hladinu významnosti 0,05 

a převedena na p. Pokud bylo p < 0,05, byly soubory skupin s odlišnou střední hodnotou – 

byly tedy odlišné při 95% pravděpodobnosti.  

 

5.2.3 Vliv nosiče na přežívání v roztoku solí o nízkém pH 

Byl připraven roztok solí simulující prostředí žaludku [60] o složení: NaCl (2.05 g.l-1), 

KH2PO4 (0.60 g.l-1), CaCl2 (0.11 g.l-1) a KCl (0.37 g.l-1). V roztoku bylo upraveno pH pomocí 

1 M HCl na pH 1, 2 a 3. V připravených roztocích byly vzorky inkubovány 2 hodiny 

na třepačce při 37 °C. V časech 30, 60 a 120 minut byl odebrán vzorek a bylo v něm 

neutralizováno pH pomocí 1 M NaHCO3. Počet CFU ve vzorku byl určen pomocí 

modifikované plotnové metod Miles-Misra (kap. 5.2.1). Každý pokus byl proveden ve třech 

opakováních.  

 

5.2.4 Vliv nosiče na přežívání v roztoku žluči 

Vzorky byly inkubovány v 0,3% roztoku žluči (Sigma) po dobu 4 hodin při 37 °C [116]. 

Každou hodinu byl odebrán vzorek, ve kterém bylo určeno CFU pomocí modifikované 

plotnové metody Miles-Misra (kap. 5.2.1). Každý pokus byl proveden ve třech opakováních.  

 

5.2.5 Vliv nosiče na schopnost adherence na polystyren a na tkáňovou kulturu HT29 

Vzorky byly inkubovány na tkáňové kultuře nebo na polystyrenu po dobu 0, 1, 2, a 3 hodin. 

Následně byl roztok nad povrchem odsán a povrch byl třikrát promyt připraveným 

fosfátovým pufrem, pH 7,4 [117]. Ke tkáňové kultuře byl přidán trypsin (prasečí - 0,12%, 

SAFC Biosciences), po uvolnění buněk ze substrátu fosfátový pufr a vzorek byl 

ultrazvukován (ultrazvukový generátor o síle 2x 180 W nastavený - 60%/SWEEP). 

U polystyrenu byla mikrozkumavka s adherovanými bakteriemi a fosfátovým pufrem přímo 

ultrazvukována. Následně byl určen počet CFU pomocí modifikované plotnové metody 

Miles-Misra (kap. 5.2.1). Každý pokus byl připraven ve třech opakováních.  

 

5.2.6 Inhibice růstu vybraných patogenních kmenů  

Vzorky byly lyzovány pomocí vysokoúčinného ultrazvukového homogenizátoru 

(SONOPULS HD 3400 – 400W amplituda 80% + pulzace 4 sekundy) a přefiltrovány přes 

bakteriální filtr (0,45 µm). Následně bylo na misky s agarem a rozetřenými patogeny 
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nakapáno 10 µl takto lyzovaného vzorku a zároveň 10 µl vzorku viabilních bakterií K+ a K- 

[118]. Po inkubaci 24 hodin při 37 °C (Clostridium sordelli - anaerobně) byly odečteny 

vzniklé inhibiční zóny. Test byl opakován dvakrát, uveden je průměr těchto výsledků 

vyjádřený jako rezistence, senzitivita či neurčitelnost.  

 

5.2.7 Měření sensitivity a rezistence vůči vybraným antibiotikům  

Rezistence a senzisitivita kmene PB01 vůči antibiotikům byly testovány diskovou difůzní 

metodou za použití papírových antibiotických štítků [119]. Test byl opakován třikrát, uveden 

je průměr těchto výsledků vyjádřený jako rezistence, senzitivita či neurčitelnost. 

 

5.3 Testování vlastností probiotických bakterií rodu Bifidobacterium 

a Streptococcus 

 

5.3.1 Test schopnosti kmene tvořit biofilm 

Míra adherence kmene na povrch částic nosiče na bázi siliky po 48 hodinové inkubaci byla 

testována mikroskopicky po obarvení dle Grama.  

 

5.3.2 Kultivace bakterií 

Vzorky kmenů CCM 3762, 3764 a 4990 byly kultivovány 48 hodin v TPY bujónu nebo TPY 

bujónu s 1% nosičem (fumózní silika). Vzorky kmenů B. bifidum CCUG 17358, B. bifidum 

CCUG 5862, B. longum-infantis CCUG 18157, B. longum ss. infantis CCUG 15137 byly 

kultivovány 48 hodin v MRS+CYS bujónu nebo MRS+CYS bujónu s 1% nosičem. Vzorky 

kmenů S. thermophillus byly kultivovány 24 hodin v M17 bujónu a M17 bujónu 

s 1% nosičem. Dostatečný nárůst na částicích byl potvrzen pod mikroskopem po barvení 

dle Grama. 

 

5.3.3 Přežívání bakterií v HCl 

Vzorek byl přenesen do fyziologického roztoku, ve kterém probíhalo měření. Vzorek (100 µl) 

byl vystaven působení 100 µl fyziologického roztoku se 170 mM koncentrací HCl (pH 1) 

po dobu 120 minut při 37 °C. Jako blank byl použit vzorek (100 µl) kultivovaný 120 minut 

ve fyziologickém roztoku při 37 °C. Vzhledem k přítomnosti částic nosiče nebyla před 

pokusem upravována koncentrace dle absorbance. Pro uvolnění adherovaných částic z nosiče 

byl vzorek 8 minut ošetřen ultrazvukem při 80% výkonu. Koncentrace bakterií byla zjištěna 
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pomocí kapkovací CFU metody dle Miles-Misra (kap. 5.2.1). Každý pokus byl proveden 

v triplikátu. Procento přežívání kmenů bylo zjišťováno jako množství přeživších bakterií 

vzorku oproti blanku, který představoval 100 %. 

 

5.3.4 Přežívání bakterií ve žluči 

Vzorek byl přenesen do fyziologického roztoku, ve kterém probíhalo testování - přežívání 

buněk v 1% roztoku solí žlučových kyselin po dobu 120 minut při 37 °C. Jako blank sloužil 

vzorek kultivovaný 120 minut ve fyziologickém roztoku při 37 °C. Vzhledem k přítomnosti 

částic nosiče nebyla před pokusem upravována koncentrace dle absorbance. Pro uvolnění 

částic z nosiče byl vzorek ošetřen vhodně zvolenou a ověřenou intenzitou UZ pro uvolnění 

adherovaných částic. Koncentrace bakterií byla zjištěna pomocí kapkovací CFU metody 

dle Miles-Misra (kap. 5.2.1). Každý pokus byl proveden v triplikátu. 

 

5.3.5 Rezistence bakterií k vybraným antibiotikům 

Vzorek byl přenesen do fyziologického roztoku, ve kterém probíhalo testování, a jeho 

koncentrace upravena na A600 = 0,5 (bez nosiče) nebo 1,5 (s nosičem). Vzorek byl rozetřen 

na MRS+CYS agar (pH= 7,1) na který byly aplikovány štítky s antibiotiky: amoxycilin 

(25 μg), klindamycin (2 IU), penicilin (6 μg), neomycin (10 μg), azitromycin (15 μg), 

streptomycin (25 μg) a tetracyklin (30 ug). Kultivace probíhala po dobu 24-48 hodin při 37 °C 

v anaerobním prostředí. Následně byla vyhodnocena velikost inhibičních zón. Pokus byl 

proveden v triplikátech. 

 

5.3.6 Kompetitivní inhibice 

Vzorek byl přenesen do fyziologického roztoku, ve kterém probíhalo testování, a jeho 

koncentrace upravena na A600 = 0,5 (bez nosiče) nebo 1,5 (s nosičem). Na krevní agar byl 

rozetřen vzorek potenciálního patogenu (Escherichia coli CECT 686, Listeria ivanovii CECT 

913, Pseudomonas lundensis CCM 3503, Salmonella enterica subsp. enterica CECT 699, 

Staphyloccocus aureus CCM 3953). Na nátěr byl položen prázdný terčík bez antibiotika, 

na který bylo pipetováno 5 μl vzorku probiotického kmene bakterií. Vzorky byly kultivovány 

po dobu 24-48 hodin při 37 °C v anaerobním prostředí. Následně byla vyhodnocena velikost 

inhibičních zón. Pokus byl proveden v triplikátech. 
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5.3.7 Adherence na tkáňové kultury 

Vzorek byl přenesen do fyziologického roztoku a jeho koncentrace byla upravena 

na A600 = 0,5 (bez nosiče) nebo 1,5 (s nosičem). Vzorek byl barven fluorescenční barvou 

SYTO 9 po dobu 30 minut při 37 °C ve tmě. Následně bylo 100 μl obarvených bakterií 

pipetováno do mikrotitrační destičky s vrstvou směsné kultury Caco2 (ATCC HTB-39) 

a HT29 (ATCC HTB-38) v poměru 9:1. Buňky HT-29 byly dříve diferencovány inkubací 

v methotrexátu na buňky HT-29MXT, které produkují na povrchu mucin. Blank nebyl 

promýván. Vzorek byl kultivován 60 minut při 37 °C v 5% CO2 a po inkubaci byly jamky 

třikrát jemně promyty fosfátovým pufrem. Intenzita fluorescence byla měřena 

v pentaplikátech na Synergy 2 readeru (Beneo GmbH). Intenzita fluorescence byla spočítána 

dle vzorce: 

 

𝑋 % =
(X RFU –  NC)

PC − NC
 

kde X(%) = je fluorescence vzorku v %; XRFU = fluorescence vzorku v relativních 

fluorescentních jednotkách; NC = negativní kontrola (nespecifická fluorescence jamky) 

a PC = pozitivní kontrola (nepromyté jamky). 

 

5.4 Příprava biofilmových probiotik na kombinovaném nosiči 

Vytipované prebiotické látky vhodné pro následnou kompaktaci se základním nosičem 

na bázi siliky byly testovány jak samostatně, zda vytváří vhodný povrch pro tvorbu biofilmu 

(kap. 5.3.1), tak ve formě kombinovaného nosiče.  

Mezi prebiotické látky patří: mikrokrystalická celulóza, maltodextrin, inulin (FOS), chlorela, 

zelený ječmen, rezistentní škrob Nutriose FB06, mléčné galaktooligosacharidy, hladká 

pšeničná mouka, dětská krupice, topinamburová mouka, jablečná a bambusová vláknina, 

galaktooligosacharidy, akaciová guma, magnesium aluminometasilikát, crospovidon, Siparnat 

22S, syloid SP53 a 244. 

 

5.4.1 Příprava kombinovaného nosiče 

Jednotlivé komponenty nosiče byly pečlivě naváženy (0,4-3 g fumózní siliky, 30-80 g jemně 

mleté prebiotické složky, 40-80 g HPMC) a homogenizovány po dobu 15 minut. HPMC 

sloužila jako fixační složka. Směs byla zvlhčena 65-80 ml vody, důkladně promíchána 

a sušena při teplotě 85 °C do zbytkové vlhkosti 2 až 8 %. Následovalo přesíťování přes 
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0,5 mm síto. Vzniklý komplex byl sterilizován v horkovzdušné sušárně při teplotě 150 °C 

po dobu 5-6 hodin. 

Alternativně se po navlhčení směsi použila lyofilizace do zbytkové vlhkosti 2-3 % 

následovaná rozemletím na malé častiče na tříštivém mlýnku. Vzniklý nosič byl sterilizován 

v horkovzdušné sušárně při teplotě 180 °C po dobu 120 minut. 

Médium pro kultivaci bakterií bylo předem vysterilizováno s kombinovaným nosičem, který 

obsahoval základní nosič na bázi siliky s povrchem minimálně 10 m2/g (3 % hmotn.), HPMC 

(47 % hmotn.) a prebiotickou složkou (50 % hmotn.). 

 

5.4.2 Kultivace jednotlivých probiotických kmenů 

Probiotická kultura byla pomnožena na pevném médiu (MRS či kaseinhydrolyzátový agar) 

a při teplotě optimální pro daný kmen (37-39 °C) po dobu 14-48 hodin. Jedna či více kolonií 

byla přenesena do 50-100 ml média (MRS, TSB o pH 6, BPB) a kultivována staticky či za 

mírného třepání po dobu 8-24 hodin. Kultura byla převedena do média o objemu 6 l 

a kultivována staticky po dobu 8-16 hodin. Jako médium bylo použito sterilní mléko nebo 

syrovátka, komerčně dostupná média s obsahem kaseinu nebo kaseinhydrolyzátu (např. MRS, 

AOAC médium, TSB, BPB médium). Kultivační médium bylo rozpuštěno v purifikované 

vodě a vysterilizováno spolu s nosičem, např. 7 kg BPB média, 190 l vody a 25 kg nosiče 

(směs mikrokrystalické celulózy s kukuřičným škrobem v poměru 1:1); 7 kg RC bujon, 190 l 

vody a 15 kg nosiče (směs mikrokrystalické celulózy s kukuřičným škrobem v poměru 1:1); 

15 kg sušené syrovátky, 170 l vody a 15 kg nosiče (mikrokrystalická celulóza). Kultivace 

probíhala při 37 °C po dobu 20 hodin při 90 nebo 120 rpm (39 °C, 12-16 hodin a 120 rpm 

pro Streptococcus). Následně kultivace probíhala ještě staticky po dobu min. 4 hodin se 

vzdušněním 20 l atmosfériského vzduchu/min pro rod Streptococcus a 10 l atmosfériského 

vzduchu/min pro bifidobakterie. Pokrytí nosičů bakteriemi bylo kontrolováno průběžně. 

Pokud je pokryto minimálně 5 % nosičů, bylo možné kultivaci ukončit. Kultura s nosičem 

byla odstředěna na průtočné odstředivce nebo zakoncentrována na ultrafiltračním zařízení 

a byla sušena na fluidní sušárně s přídavkem maltodextrinu či inulinu v poměru 2:8 nebo 2:10 

či lyofilizována s přídavkem 40 % hmotnostních maltodextrinu. 

 

5.4.3 Kultivace směsi probiotických kmenů 

Obsah ampulí s lyofilizovanými probiotickými kmeny byl rehydratován v 1 ml sterilního 

fyziologického roztoku. Roztok byl celý přenesen do 200 ml sterilního média (18 g sušené 
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syrovátky, 200 ml demineralizované vody). Kultivace probíhala stacionárně nebo za mírného 

třepání při 37 °C po dobu 12-16 hodin. Směs byla převedena do 6 l sterilního média (540 g 

sušené syrovátky, 6 l demineralizované vody) a kultivována staticky po dobu 8-16 hodin. 

Směs byla následně převedena do sterilního kultivačního média, které bylo složené z 9 kg 

sušené syrovátky, 100 l demineralizované vody a 25 kg nosiče (mikrokrystalická celulóza, 

škrob, inulin, glykogen, dextran). Složky nosiče mohou být použity buď samostatně anebo 

ve směsi. Kultivace s nosičem probíhala při 37 °C po dobu 12-16 hodin při otáčkách míchadla 

120 rpm, následovala kultivace statická při 34 °C po dobu 4-16 hodin. Pokrytí nosičů 

bakteriemi bylo kontrolováno průběžně. Pokud je pokryto minimálně 5 % nosičů, bylo možné 

kultivaci ukončit. Kultura s nosičem byla odstředěna na průtočné odstředivce nebo 

zakoncentrována na ultrafiltračním zařízení a byla sušena na fluidní sušárně s přídavkem 

maltodextrinu či inulinu v poměru 2:3. 

 

5.4.4 Sušení produktu 

Optimálním způsobem, jak zachovat vysoký počet buněk a vysoký stupeň rozpustnosti je 

fluidní sušení nebo lyofilizace. Proces kultivace probíhal do dosažení hodnoty pH 4,75. První 

měření bylo zhruba po 3 hodinách kultivace, následně každých 30 minut. Po dosažení 

požadovaného pH byla suspenze zchlazena na teplotu 20-25 °C (chlazení netrvalo déle 

než 1 hodinu) a centrifugována. Získaná biomasa byla smíchána s ochranným médiem 

v poměru 1 : 1,5 (biomasa : ochranné médium). 

Sušící teplota při lyofilizaci byla 25 °C, zámrazná teplota byla -25 °C a nižší. 

 

5.4.5 Příprava finálního produktu 

Jednotlivé sušené probiotické kultury (každá v min. koncentraci 1x107 CFU/g) byly smíchány 

v poměrech 5 % hmotn., tedy tvořily 15-20 % základu kapsloviny. Nosič tvořil v každé 

probiotické kultuře po zakoncentrování minimálně 0,1 % hmotn. Do směsi bylo přidáno 6-7 

% hmotn. krystalické celulózy, 1-1,5 % hmotn. stearanu hořečnatého, 1 % hmotn. talku, 1-1,5 

% hmotn. kyseliny askorbové, 40 % hmotn. granulovaného čekankového inulinu a 30-35 % 

hmotn. kukuřičného škrobu – maltodextrinu nebo sorbitolu. Takto připravená směs byla 

plněna do tvrdých želatinových tobolek. 
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5.5 Aanalýza adherence počtu CFU na kombinovaný nosič  

Vzorek sterilizovaného kombinovaného nosiče (2 g) byl přidán do vysterilizovaného tekutého 

média v Erlenmayerově baňce (100 ml) a následně autoklávován. Médium bylo použito podle 

potřeb daného kmene; MRS médium pro Lactobacillus acidophilus PB01, Bifidobacterium 

bifidum CCM 3762, Bifidobacterium longum CCM 3764 a M17 médium pro Streptococcus 

thermophilus CCDM 129 a Streptococcus thermophilus CCDM 224. Médium 

s kombinovaným nosičem bylo inokulováno jednou kolonií vybrané probiotické kultury. 

Kultivace bakteriálního kmene probíhala 24 - 48 hodin dle potřeb daného kmene v tekutém 

médiu s nosičem. Kultura byla jemně protřepána a bylo odebráno 100 µl buněčné suspenze, 

která byla stočena po dobu 4 minut při 7400 rcf (g). Supernatant byl odsán. K peletu bylo 

přidáno 100 µl fyziologického roztoku. Zkumavka s kulturou byla umístěna do ultrazvukové 

lázně typu U-3STH. UZ na ni působil 8 minut na 80 % výkonu ultrazvukové vany 

(oddělení probiotické kultury z nosiče). 

Následně proběhlo stanovení počtu CFU. Do připravených a očíslovaných 9 zkumavek bylo 

pipetováno 4,5 ml sterilního fyziologického roztoku. Do první zkumavky bylo přidáno 0,5 ml 

buněčné suspenze získané extrakcí v ultrazvukové vaně (vznik 10x zředěného roztoku 

původní buněčné suspenze). Vzorek byl promíchán na vortexu (nebo důkladně protřepán). 

Bylo odebráno 0,5 ml 10x zředěné suspenze (zkumavka „1“) a napipetováno do zkumavky 

s označením „2“ (100x zředěná). Vzorek byl promíchán na vortexu. Bylo odebráno 0,5 ml 

100x zředěné suspenze (zkumavka „2“) a napipetováno do zkumavky s označením „3“. 

Desítkové ředění bylo postupně provedeno až do úrovně 9, tj. do zkumavky č. 9. 

Ze zkumavek „5“ až“ 9“ bylo odebráno po 0,1 ml suspenze a přeneseno na Petriho misku 

s příslušným kultivačním médiem a označením (z každého ředění na 4 Petriho misky). 

Kultivace proběhla v podmínkách optimálních pro daný mikroorganizmus. Po 24-48 hodinách 

(dle mikroorganizmu) byla vybrána miska s ředěním, které odpovídalo nárůsu kolonií 

v intervalu 30-300, a kolonie byly spočítány. Počet kolonií byl vynásoben číslem příslušného 

ředění (počet CFU/100 µl buněčné suspenze), pro počet CFU/ml byl počet vynásoben ještě 

10x. Výsledek byl počet mikroorganizmů v suspenzi v jednotkách CFU/ml. 

 

5.6 Analýza adherence multidruhových probiotických kultur na nosič  

Vzorek kombinovaného nosiče (3 g) byl přidán do 100 ml tekutého média v Erlenmayerově 

baňce a autoklávován. Médium bylo použito podle potřeb daného kmene; pro laktobacily 

a bifidobakterie MRS médium, pro streptokoky M17 médium. Pro kontrolu adherence bylo 
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analogicky připraveno médium bez nosiče (=blank). Médium (100 ml) s kombinovaným 

nosičem bylo inokulováno jednou kolonii od každé vybrané probiotické kultury (kultura 

na misce). Stejný postup byl proveden i pro kontrolní růst v médiu bez nosiče. Při použití 

kultury z tekutého média lze alternativně použít 1 ml narostlé kultury (zákal kultury by měl 

odpovídat cca 5-8 jednotkám na stupnici dle McFarlanda). Kultivace 24–48 hodin 

při optimální teplotě (dle potřeb daných bakteriálních kmenů) v tekutém médiu s nosičem 

i bez nosiče, a to na třepačce (velmi jemné třepání). Kultura byla jemně promíchána a bylo 

odebráno 600 µl buněčné suspense z média s nosičem do dvou mikrozkumavek. Stejný postup 

byl opakován pro multidruhové kultury i s nárůstem bez nosiče. Mikrozkumavky s buněčnou 

suspenzí byly stočeny po dobu 4 minut při 7400 rcf (g). Supernatant byl odsán. K peletu bylo 

přidáno 600 µl fyziologického roztoku (9 g NaCl/ 1 l destilované vody, sterilní). 

Mikrozkumavky byly umístěny (1x nárůst s nosičem, 1x nárůst bez nosiče) do ultrazvukové 

lázně Ecoson U-3STH (Ultrazvukový výkon: 2x180 W (šp.) za periodu, pracovní frekvence: 

40kHz) na dobu působení UZ 15 minut na 100 % výkonu ultrazvukové vany (oddělení 

probiotických kultur z nosiče).  

Stanovení počtu CFU: Byly připraveny zkumavky se 4,5 ml sterilního fyziologického 

roztoku. Pro každou mikrozkumavku bylo připraveno a očíslováno 7 zkumavek. Každá 

studovaná varianta multidruhové kultury byla analyzována ve 4 variantách: (A) blank 

(bez nosiče, bez UZ), (B) multidruhová kultura bez nosiče + UZ, (C) multidruhová kultura 

s nosičem, ale bez UZ, (D) multidruhová kultura s nosičem + UZ. Do první zkumavky – 

varianta (A) – bylo přidáno 0,5 ml buněčné suspenze (vznik 10x zředěného roztoku původní 

buněčné suspenze) a promícháno na vortexu. Bylo odebráno 0,5 ml 10x zředěné suspenze 

(zkumavka „1“), napipetováno do zkumavky s označením „2“ (100x zředěná) a promícháno 

na vortexu. Desítkové ředění bylo takto postupně provedeno až do úrovně 7, tj. do zkumavky 

č. 7. Ze zkumavek „4“ až „7“ bylo odebráno po 0,1 ml suspenze a přeneseno na Petriho misku 

s příslušným kultivačním médiem a označením (z každého ředění na agarové plotny podle 

použité kombinace probiotických kultur – laktobacily a bifidobakterie MRS agar, streptokoky 

M17 agar). Vzorky byly očkovány v duplikátech. Kultivace probíhala v podmínkách 

optimálních pro dané mikroorganizmy (laktobacily a streptokoky aerobně při 37 °C, 

bifidobakterie anaerobně při 37 °C – použití Anaerocult® A pro vytvoření anaerobní 

atmosféry v kultivačním hrnci). Po 48-72 hodinách (dle mikroorganizmů) byly vybrány misky 

ředěním, které odpovídalo nárůstu kolonií v počtu 30-300. Kolonie byly spočítány a zapsány 

do protokolu. Číslo bylo násobeno příslušným zředěním (počet CFU/100 µl buněčné 
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suspenze), pro počet CFU/ml bylo číslo násobeno ještě 10x. Výsledek byl počet 

mikroorganizmů v suspenzi v jednotkách CFU/ml. Analogicky byl postup proveden 

pro varianty (B) až (D). Tyto varianty jsou zvoleny pro porovnání vlivu “kultivace s nosičem 

a bez nosiče” a pro porovnání možného inhibičního účinku UZ. 

 

5.7 Test soudržnosti biofilmu – oplachová metoda 

Pro zpřesnění detekce adherence buněk na nosič byly srovnávány následující varianty 

po standardní kultivaci (24/48 hodin) v tekutém médiu: 

• vzorek bez opláchnutí – odběr rozvířené suspenze 

• sedimentace – odběr usazeného sedimentu 

• sedimentace s fyziologickým roztokem – po usazení sedimentu bylo opatrně odebráno 

médium, sediment byl promyt fyziologickým roztokem a z rozvířené suspenze byl 

odebrán vzorek 

• opláchnutí - po usazení sedimentu bylo opatrně odebráno médium, sediment byl 

promyt fyziologickým roztokem, po usazení sedimentu byl opatrně odebrán 

fyziologický roztok, ze sedimentu byl odebrán vzorek do kapky fyziologického 

roztoku na sklíčku 

Všechny varianty byly obarveny dle Gramma a následně byl mikrokopicky vyhodnocen počet 

volných bakterií v preparátu, tzn. nepřisedlých k nosiči. 

 

5.8 Vliv potravin na přežívání probiotických bakterií v trávicím traktu   

 

5.8.1 Kultivace probiotik 

Bakteriální kmeny Lactobacillus acidophilus CCM 4833 a Bifidobacterium breve CCM 7825T 

byly kultivovány v MRS bujónu při teplotě 37 °C po dobu 48 hodin. Buňky byly 

centrifugovány při 6000 rpm a teplotě 4 °C po dobu 10 minut a promyty destilovanou vodou.  

Probiotické kmeny (1 tableta) z komerčního přípravku byly hydratovány ve sterilní 

destilované po dobu 20 minut. Komerční přípravek Biopron 9 (Valosun, Brno, Česká 

republika) obsahoval směs bakteriálních kultur (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 

breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus).  

Následně byly buňky použity pro analýzy. 
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5.8.2 Modelové potraviny a vybrané potraviny a nápoje 

Jako modelové potraviny byly připraveny roztoky s různými koncentracemi alkoholu, cukru, 

soli, bílkovin a s různým pH (tab. 4). Pro určení vlivu jídla a nápojů na přežívání a růst 

probiotických bakterií byly vybrány různé druhy nápojů a potravin, které jsou běžně dostupné 

(tab. 5). 

 

Tabulka 4. Testované modelové potraviny. 
 1 2 3 4 

Sterilní destilovaná voda pH 7 pH 3 (s HCl)  

Bílkoviny (kravský albumin) 5 g/l 10 g/l 20 g/l  

Cukry (glukóza) 0,2 g/l 2 g/l 10 g/l  

Sůl (NaCl) 0,4 g/l 1,2 g/l 4 g/l 10 g/l 

Alkohol (Etanol) 5% 10% 20% 40% 

 

Tabulka 5. Testované potraviny a nápoje. 

Nápoje Polévky Jídlo – oběd Jídlo – svačina 

Voda Hovězí vývar Hamburger Jogurt Ovesná kaše 

Černý 

čaj 

hrášková instantní 

polévka s krutony 

Instantní těstoviny s 

krémovou omáčkou 

Čokoládový pudink se 

šlehanou smetanou  

Maková 

houska 

Černá 

káva 

Instantní polévka s 

játrovými knedlíčky  
Kuře s rýží Čokoládová pomazánka Sladké pečivo 

Pivo 
Zeleninový vývar – 

domácí příprava  
 Bramborový salát 

Jablko s 

banánem  

Džus 
kuřecí vývar – 

domácí příprava 
 Solené chipsy 

rajče, okurek 

a bílý pepř 

coca-

cola 

hovězí vývar – 

domácí příprava 
   

Mléko     

 

5.8.3 Simulace průchodu probiotik trávicím traktem 

Probiotické bakteriální kmeny L. acidophilus CCM 4833, B. breve CCM 7825T (ampule 

zásobní kultury) a komerční směs probiotik (1 kapsle) byly promíchány s 300 ml 

homogenizovaného jídla či nápoje, případně i s prebiotickou složkou (inulin) a byly 

preinkubovány po dobu 20 minut při pokojové teplotě.  

Před inkubací s modelovámi šťavami byly odebrány vzorky k analýze počtu živých buněk 

(počáteční hodnota CFU/ml). 

Připravené potraviny s probiotickými bakteriemi byly přidány do trávicí šťávy vždy v poměru 

3:2. Inkubace v modelovém trávicím systému probíhala za stálého promíchávání při teplotě 

37 °C. V žaludečních trávicích šťávách byly potraviny i nápoje inkubovány po dobu 
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20 minut. V pankreatické a žlučové šťávě byly nápoje inkubovány po dobu 60 minut a 

potraviny byly inkubovány 120 minut. 

Modelová žaludeční šťáva byla připravena následovně: 0,25 g pepsinu bylo rozpuštěno 

ve 100 ml destilované vody. Bylo přidáno 0,84 ml 35% kyseliny chlorovodíkové a výsledné 

pH bylo upraveno na hodnotu 0,9. Modelová pankreatická tekutina byla připravena z 0,25 g  

pankreatinu a 1,5 g hydrogenuhličitanu sodného ve 100 ml vody (pH=8.9). Žlučová tekutina 

byla složena ze 0,4 g solí žlučových kyselin rozpuštěných ve 100 ml fosfátového pufru. 

 

5.8.4 Určení viability buněk  

Životaschopnost probiotických bakterií byla ověřena kultivační metodou (MRS agar) a 

zároveň byla stanovena na průtokovém cytometru (Apogee Flow Systems, Hemel Hempstead, 

UK). Jako fluorescenční značka byl použit propidium jodid. 

 

5.9 Individuálně připravená probiotika na základě analýzy vzorku stolice 

a indiviuální anamnézy 

 

5.9.1 Odběr vzorků stolice a složení probiotik 

Během období leden 2019 - únor 2020 probíhal odběr stolice u skupiny 46 dobrovolníků 

ve věkovém rozmezí 18-75 let. Jedinci zařazení do studie poskytovali vzorek stolice 

a zároveň vyplnili dotazník o jejich anamnéze (Příloha I, tab. I). Odebírali vzorek o velikosti 

cca lískového oříšku (hmotnost cca 500 mg). Odběrový set (Labing s.r.o., Praha, ČR) sestával 

ze zkumavky s odběrovou lopatkou, sterilní transportní zkumavkou a speciálním papírem 

pro zachycení stolice. Svoz byl zajištěn kurýrní službou v podmínkách do 12 hodin 

od vyzvednutí vzorku u dárce. Vzorky byly zamraženy v transportní zkumavce při -18 °C 

a následně předány kurýrní službě. Vzorky byly v laboratoři uchovávány při teplotě -20 °C 

až do zpracování. 

Vzorek stolice byl odebrán před započetím užívání probiotik; kontrolní vzorek byl odebrán 

po 90 dnech užívání probiotik.  

 

5.9.2 Zpracování vzorku stolice a izolace DNA 

Vzorek stolice byl 5x naředěn demineralizovanou vodou a homogenizován na vortexu pomocí 

kuliček Zirconia 2,3 mm (BioSpec, USA). Pro izolaci DNA bylo použito 250 µl suspenze. 

DNA byla ze vzorku stolice izolována pomocí kitu QIAamp DNA Stool Mini Kit 
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(Qiagen, USA) dle pokynů výrobce. Izolovaná DNA byla použita jako templát pro další 

analýzy.  

Izolace mikrobiální DNA ze stolice a následná analýza vzorku byla prováděna v laboratoři 

Medi Pharma Vision s.r.o. a v laboratořích Masarykovy univerzity na pracovišti Recetox. 

 

5.9.3 PCR amplifikace, 16s rRNA sekvenace, Illumina 

Izolovaná DNA byla použita jako templát pro PCR s cílovou sekvencí pro hypervariabilní 

region V3 a V4 bakteriálního genu 16S rRNA. 16S metagenomická knihovna byla připravena 

pomocí protokolu Illumina 16S Metagenomic sequencing Library Preparation s drobnými 

úpravami popsanými níže. Každý vzorek byl pomocí PCR analyzován v triplikátech, PCR 

probíhala s párem primerů sestávajících z Illumina přesahové nukleotidové sekvence, vnitřní 

značky (tag) a genově-specifické sekvence. Illumina přesahová sekvence sloužila k ligaci 

Illumina indexu a adaptéru. Každý vnitřní tag, např. unikátní sekvence 7–9 bp, byla navržena 

k rozlišení vzorků ve skupině. Po PCR amplifikaci byly triplikáty sdruženy a amplifikované 

PCR produkty byly detekovány gelovou elektroforézou. Přečištění PCR produktů bylo 

provedeno použitím Agencourt AMPure XP beads (Beckman Coulter Genomics, USA). 

Vzorky s různými vnitřními značkami byly sdruženy ekvimolekulárně na základě měření 

fluorometrické koncentrace pomocí Qubit dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen, USA) 

a Microplate Reader Synergy Mx (BioTek, USA). Pooly vzorků byly použity jako templáty 

pro druhou PCR s Nextera XT indexy (Illumina, USA). Vzorky s různými indexy byly 

kvantifikovány pomocí KAPA Library Quantification Complete Kit (Kapa Biosystems, USA) 

a ekvimolekulárně sdruženy dle změřené koncentrace. Takto připravená knihovna byla 

zkontrolována pomocí 2100 Bioanalyzer Instrument (Agilent Technologies, USA) 

a koncentrace byla změřna pomocí qPCR krátce před sekvenací. Knihovna byla naředěna 

na výslednou koncentraci 8 pM, ke které bylo přidáno 20% PhiX DNA (Illumina, USA). 

Sekvenace byla provedena pomocí Miseq reagent kit V3 a MiSeq. 2000 instrument 

dle pokynů výrobce (Illumina, USA). 

 

5.9.4 Analýza dat 

Forward a reverse párové konce každého čtení (běhu), které splnily podmínky pro kvalitu 

a délku, byly spojeny pomocí fastq-join metody -  join_pair_ends.py příkazem pomocí QIIME 

1.9.180. Data byla demultiplikována, barkódy a primery byly stříhány pomocí balíčku 

Biostrings81 v R 3.3.282. Operační taxonomické jednotky (OTUs) byly konstruovány 
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spojením sekvencí do klustrů, pokud měly více než 97% sekvenční shodu pomocí QIIME. 

V dalším kroku byly detekovány chiméry v souboru reprezentativních sekvencí pro každou 

OTU pomocí UCHIME v USEARCH v6.1.54483. Tyto chiméry OTUs byly následně 

vyloučeny z analýzy. Taxonomie byla stanovena pro každou OTU na základě SILVA 123 

reference database84. Pozorované druhové míry (jednotky) a Chao1 index byly použity 

ke zjištění alfa diverzity pro každý vzorek pomocí QIIME. Beta diversita byla spočítána 

pomocí QIIME - UniFrac metrics85. Veškerá statistická analýza byla provedena ve verzi R 

3.3.282. 

Data byla považována jako kompoziční (proporce celkových čtení počítaných v každém 

vzorku) a před každou statistickou analýzou byla transformována pomocí centrované log-ratio 

transformace. Analýza byla provedena pro každý ze sedmi taxonomických stupňů zvlášť 

(kmen, třída, řád, čeleď, rod, druh a OTUs) a výsledné p-hodnoty byly upraveny 

pro mnohočetnou hypotézu testovanou pomocí Benjamini-Hochberg procedury. Pro finální 

výstupy byly zpracovány pouze vybrané taxonomické stupně. 

 

5.9.5 Složení probiotik a příprava finální aplikační formy 

Směs probiotik byla připravena individuálně pro každého jedince na základě sekvenční 

analýzy vzorku stolice, tzn. každý jedinec dostal jinou směs probiotik. Ve většine případů 

obsahovala směs probiotik 25 – 35 různých bakteriálních probiotických kmenů (tab. 6). 

Probiotické kmeny patřily do rodů Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus a Streptococcus.  

 

Tabulka 6. Probiotické kmeny použité pro přípravu individualizovaných probiotik. 

 
Probiotické kmeny bakterií 

Bifidobacterium animalis CGMCC 10757 Lactobacillus salivarius CGMCC 6403 

Bifidobacterium bifidum ATCC 5215 Lactobacillus fermentum CNCM I-4473 

Bifidobacterium bifidum CGMCC 9917 Lactobacillus fermentum CGMCC 6407 

Bifidobacterium breve CGMCC 6402 Lactobacillus helveticus CGMCC 6404 

Bifidobacterium infantis CGMCC 6401 Lactobacillus helveticus LMGS-29851 

Bifidobacterium infantis ATCC 6270 Lactobacillus paracasei CNCM I-4475 

Bifidobacterium lactis B1-04 Lactobacillus casei CNCM I-4458 

Bifidobacterium lactis ATCC 6685 Lactobacillus reuteri CGMCC 6405 

Bifidobacterium lactis ATCC 5220 Lactobacillus reuterii ATCC 6889 

Bifidobacterium lactis ATCC 5219 Lactobacillus rhamnosus ATCC 5675 

Bifidobacterium lactis ATCC 5674 Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4798 

Bifidobacterium longum CNCM I-4456 Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4474 

Bifidobacterium longum CGMCC 2107 Lactobacillus rhamnosus CNCM I-1720 

Lactobacillus acidophilus ATCC 5212 Lactobacillus plantarum CGMCC 1258 

Lactobacillus acidophilus ATCC 5221 Lactobacillus plantarum CNC I-4459 

Lactobacillus acidophilus CNCM I-4457 Streptococcus thermophilus CGMCC 10755 

Lactobacillus acidophilus CGMCC 2106 Bacillus coagulans MTCC 5856 
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Individuálně připravovaná probiotická kompozice v kapsli obsahovala tabletovinu složenou 

z lyofilizovaných probiotických kultur a granulovaného inulinu Orafti GR 

(Beneo, Mannheim, Německo). Celkový obsah probiotických bakterií na 1 dávku/kapsli byl 

35 miliard CFU. Vzhledem k ručnímu plnění nebyly použity žádné protispékavé látky, 

tzn. stearan hořečnatý nebo oxid křemičitý. Kapslovina byla plněna do enterosolventních 

DR kapslí velikosti 0 (Capsugel, New Jersey, USA). 

Probiotická kompozice připravovaná individuálně obsahovala 1-34 % bifidobakterií 

a 66-99 % laktobacilů pokud byl poměr laktobacilů a bifidobakterií ve vzorku stolice nižší 

než 0,099. Pokud byl poměr laktobacilů a bifidobakterií ve vzorku stolice v rozmezí 

0,1 až 0,799, byla vyrobena probiotická kompozice tak, že obsahovala 2 – 49 % bifidobakterií 

a 51 - 98 % laktobacilů. V případě, že byl poměr laktobacilů a bifidobakterií ve vzorku stolice 

v rozmezí 0,8 a 1,099, obsahovala individualizovaná probiotická kompozice 20 – 80 % 

bifidobakterií a 20-80 % laktobacilů. Pokud byl poměr laktobacilů a bifidobakterií ve vzorku 

stolice vyšší než 1,1, obsahovala individualizovaná probiotická kompozice 20-99 % 

bifidobakterií a 1-80 % laktobacilů.  

Pokud byl poměr bakteriálních kmenů Firmicutes a Bacteroidetes ve vzorku stolice vyšší 

než 1, obsahovala probiotická kompozice probiotické bakterie rodu Bifidobacterium. 

V případě, že měl pacient současně BMI (Body Mass Index) vyšší než 25, použily se 

přednostně probiotické bakterie, které měly dle údajů z literatury a/nebo výsledku klinické 

studie potvrzenou účinnost proti obezitě, metabolickým poruchám a diabetes. V rámci studie 

byla zvolena bakterie rodu Bifidobacterium lactis B1-04 [120,121]. Pokud byl poměr 

bakteriálních kmenů Firmicutes a Bacteroidetes ve vzorku stolice nižší než 0,8, obsahovala 

probiotická kompozice probiotické bakterie rodu Lactobacillus v množství 51-100 % 

z celkového počtu probiotických kultur složky individuálních probiotických kultur 

probiotické kompozice. Pokud byl poměr bakteriálních kmenů Firmicutes a Bacteroidetes 

ve vzorku stolice vyšší než 0,8 a nižší než 1, obsahuje probiotická kompozice probiotické 

bakterie rodu Lactobacillus v množství 1-99 % a rodu Bifidobacterium v množství 99-1% 

z celkového počtu probiotických kultur složky individuálních probiotických kultur 

probiotické kompozice.  

 

5.9.6 Statistická analýza 

Statistická analýza byla zpracována v programu Statistica (verze 13.3). Rozdíly byly 

statisticky významné při hodnotách p˃0.05. Při shodě s Gausovským rozložením byl prioritně 
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použit parametrický párový t-test, v opačném případě neparametrický párový Wilcoxonův 

test. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

6.1 Vliv nosiče na vlastnosti kmene Lactobacills acidophilus PB01 

Kmeny byly testovány (kap. 5.2) ve dvou formách, i. „biofilmová forma“, buňky narostlé 

na částicích nosiče; ii. planktonická forma, buňky kultivované bez nosiče. 

 

6.1.1 Vliv nosiče na přežívání v roztoku solí o nízkém pH 

Pokud buňky rostly ve formě biofilmu, míra jejich přežívání vzrostla nad 90 % (obr. 4). Volné 

buňky přežívaly v nízkém pH poměrně dobře, ale při srovnání s biofilmovou formou výrazně 

méně. Nejnižší hodnoty přežívání volných planktonických bakterií byly zaznamenány 

dle očekávání při pH o hodnotě 1 a rovněž po delším působení (2 hodiny) sníženého pH. 

Naměřená data a statistické vyhodnocení je uvedeno v tabulce 7 a 8.  

 

Tabulka 7. Vliv nosiče na přežívání kmene PB01 v roztoku soli o nízkém pH. 

pH doba 

průměr změny 

CFU bez nosiče 

(%) 

směrodatná 

odchylka – bez 

nosiče (%) 

průměr změny 

CFU s nosičem 

(%) 

směrodatná 

odchylka – 

s nosičem (%) 

X 0 100 0,10133 100 0,1134 

1 

 

0,5 75,47856 1,84712 95,7039 0,35319 

1 71,93963 3,15767 93,2497 0,24792 

2 71,93963 3,15767 90,48988 0,10651 

2 

0,5 85,48085 3,15767 95,6384 2,56939 

1 86,50248 1,45074 91,84896 0,3307 

2 75,47856 1,84712 90,65764 0,41766 

3 

0,5 84,76921 2,3271 94,83307 0,33665 

1 88,38672 1,31055 94,82653 0,4451 

2 75,47856 1,84712 93,79761 0,72641 

 

Tabulka 8. Výsledky statistických analýz.  

pH čas p-rozptylu 
p – dvouvýběrový t-

test 

Statisticky významný 

rozdíl 

1 

0,5 >0,05 <0,05 ANO 

1 >0,05 <0,05 ANO 

2 >0,05 <0,05 ANO 

2 

0,5 0,0076408125 <0,05 NEHODNOTITELNÉ 

1 >0,05 <0,05 ANO 

2 >0,05 <0,05 ANO 

3 

0,5 >0,05 <0,05 ANO 

1 0,0088497179 <0,05 NEHODNOTITELNÉ 

2 >0,05 <0,05 ANO 
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Obrázek 4. Vliv sníženého pH na procento přeživších bakterií planktonických (bílý sloupec) a 

biofilmových (šedý sloupec) bakterií kmene L. acidophilus PB01; (A) pH = 1; (B) pH = 2; (C) 

pH=3.  

 

6.1.2 Vliv nosiče na přežívání v roztoku žluči 

U biofilmové formy bakterií byla zaznamenána vysoká míra přežívání při působení žluči 

(obr. 5), nad 95 %. Planktonické buňky přežívaly výrazně méně (pod 80 %), s rostoucím 

časem byl úbytek živých buněk ještě výraznější. U biofilmové formy neměla doba působení 

roztoku žluči vliv na počet přežívajících buněk. Naměřená data a statistické vyhodnocení je 

uvedeno v tabulce 9 a 10.  
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Tabulka 9. Vliv nosiče na přežívání kmene PB01 v roztoku žluči. 

doba působení 

0,3% žluči (hod) 

průměr změny 

CFU bez nosiče 

(%) 

směrodatná 

odchylka – bez 

nosiče (%) 

průměr změny 

CFU s nosičem 

(%) 

směrodatná 

odchylka – 

s nosičem (%) 

0 100 1,64875 100 0,73736 

1 78,91281 1,80939 97,47786 0,99634 

2 77,27194 0,74756 95,64432 1,85993 

3 74,23406 1,44467 96,99977 1,16814 

4 68,2458 1,12057 98,15343 0,96784 

 

Tabulka 10. Výsledky statistických analýz. 

doba působení 0,3% 

žluči (hod) 
p-rozptylu 

p – dvouvýběrový t-

test 

Statisticky významný 

rozdíl 

1 >0,05 <0,05 ANO 

2 >0,05 <0,05 ANO 

3 >0,05 <0,05 ANO 

4 >0,05 <0,05 ANO 

 

 

Obrázek 5. Působení prasečí žluči (0,3%) na procento přeživších planktonických (bílý 

sloupec) a biofilmových (šedý sloupec) bakterií kmene L. acidophilus PB01. 

 

6.1.3 Vliv nosiče na schopnost adherence na tkáňovou kulturu HT29 a na polystyren 

Rozdíl při adherenci biofilmových a planktonických buněk na tkáňovou kulturu HT29 nebyl 

výrazně patrný, avšak nepatrně vyšší míru adheze vykazoval vždy biofilmový typ buněk (obr. 

6A). Po jedné hodině hodnoty adherovaných buněk dosahovaly zhruba 80 %. Při adhezi 

na polystyren byl rozdíl markantnější. Výrazně vyšších hodnot adheze vykazovaly biofilmové 
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bakterie (obr. 6B). S rostoucím časem se hodnoty pohybovaly nad 80 %, zatímco 

u planktonických buněk pouze okolo 65 %. Naměřená data a statistické vyhodnocení jsou 

uvedeno v tabulce 11 a 12. 

 

 

Obrázek 6. Procento adherovaných buněk L. acidophilus PB01 na tkáňovou kulturu HT29 (A) 

a na polystyren (B); planktonické (bílý sloupec) a biofilmové (šedý sloupec) bakterie. 

 

Tabulka 11. Vliv nosiče na schopnost adherence na tkáňovou kulturu HT29 a na polystyren. 
Doba 

adher

ence 

(hod) 

Adherence na HT29 Adherence na polystyren 

K- K+ K- K+ 

CFU (%) směroda

tná 

odchylk

a (%) 

CFU (%) směrodat

ná 

odchylka 

(%) 

CFU 

(%) 

směrodat

ná 

odchylka 

(%) 

CFU 

(%) 

směrodat

ná 

odchylka 

(%) 

0 68,2046 0,67756 68,67109 0,44219 63,3421

2 

1,22415 77,9209

5 

0,10095 

1 78,175 0,89996 81,00262 0,44417 72,4096

4 

1,40091 82,9042

4 

0,77736 

2 76,72687 1,32312 81,23935 0,74903 64,2384

1 

1,91254 83,7265

7 

0,66673 

3 80,85035 1,0065 81,47302 0,47221 65,0142

2 

0,93796 83,2836

9 

0,65737 

 

Tabulka 12. Výsledky statistických analýz. 

 čas p-rozptylu 
p – dvouvýběrový t-

test 

Statisticky významný 

rozdíl 

HT29 

0 >0,05 0,292712367 NE 

1 >0,05 0,157481809 NE 

2 0,0485400242 <0,05 NEHODNOTITELNÉ 

3 >0,05 0,30547547 NE 

Polystyren 

0 >0,05 <0,05 ANO 

1 >0,05 <0,05 ANO 

2 0,0117093427 <0,05 NEHODNOTITELNÉ 

3 >0,05 <0,05 ANO 
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6.1.4 Inhibice růstu vybraných patogenních kmenů  

Při použití lyzovaných buněk (planktonická i biofilmová forma) nedošlo k žadné změně 

rezistence patogenních bakterií vůči kmenu PB01 (tab. 13). Při použití živých buněk nedošlo 

ke změně u patogenních kmenů C. sordelli, S. flexneri, P. aeruginosa, 

Salmonella ser. enteritidis, P. vulgaris, C. albicans (tab. 6). Kultivace buněk PB01 na nosiči 

posílila schopnost inhibice S. aureus a E. coli, naproti tomu potlačila schopnost inhibice 

L. monocytogenes.  

 

Tabulka 13. Působení buněk kmene PB01 na patogenní kmeny bakterií. 

Kmen S/R/I 

Živé buňky Lyzát 

bez nosiče s nosičem bez nosiče s nosičem 

Listeria monocytogenes HUB-3 S I R R 

Clostridium sordelli CCM 4611 S S R R 

Escherichia coli CCM 3988 I S I I 

Shigella flexneri HUB-9 R R R R 

Pseudomonas aeruginosa CCM 1960 R R R R 

Salmonella ser. enteritidis HUB-22 R R R R 

Staphylococcus aureus CCM 3953 R S R R 

Proteus vulgaris CCM 1749 R R R R 

Candida albicans CCM 8269 R R R R 

Pozn. (S) senzitivita; (R) rezistence; (I) střední citlivost. 

 

6.1.5 Měření sensitivity a rezistence vůči vybraným antibiotikům  

Rezistence/citlivost kmene PB01 vůči použitým antibiotikům byla shodná pro obě formy 

buněk, volnou i biofilmovou (tab. 14).  
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Tabulka 14. Výsledky difúzního testu. 

Antibiotikum 

 

µg ATB/disk 

S/R/I 

bez nosiče s nosičem 

Amoxycillin/klavulanová kyselina 2:1 30 S S 

Penicillin G 10 S S 

Cefalotin 10 S S 

Enrofloxacin Baytril 5 R R 

Tetracyklin 30 S S 

Ampicillin 10 S S 

Ceftiofur 30 S S 

Amoxycillin 25 S S 

Streptomycin 10 R R 

Sulfamethoxazol/ Trimethoprim 25 R R 

Sulfafurazol 300 R R 

Pozn. (S) senzitivita; (R) rezistence. 

 

6.1.6 Shrnutí 

Bakteire L. acidophilus PB01 kultivované ve formě biofilmu (na nosiči) byly odolnější 

(α=0,05) než planktonické buňky při působení roztoku solí o sníženém pH 1 a vůči 0,3% 

roztoku prasečí žluči. Při působení roztoku o pH 2 bylo probiotikum na nosiči odolnější 

při době působení delší než 0,5 hodiny.  

Kultivace buněk na nosiči nevedla k lepší adherenci buněk na tkáňovou kulturu, ale umožnila 

lepší adherenci na polystyren. Ta byla pravděpodobně způsobena hydrofobní interakcí částic 

nosiče s povrchem polystyrenu.  

Kultivace buněk PB01 na nosiči posílila jejich schopnost inhibice Staphylococcus aureus 

CCM 3953 a Escherichia coli CCM 3988, naproti tomu potlačila schopnost inhibice Listeria 

monocytogenes HUB-3. Změny citlivosti byly zaznamenány pouze při užití živých buněk, 

použití lyzátu nemělo žádný efekt na patogenní bakterie. 

Kultivace buněk na nosiči neměla žádný vliv na rezistenci/citlivost buněk vůči antibiotikům.  

Z výsledků vyplývá, že biofilmová forma buněk kmene L. acidophilus PB01 je z hlediska 

odolnosti výhodnější než planktonická forma bakterií. 
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6.2 Testování vlastností probiotických kmenů bakterií 

Jako první byly ověřeny vlastnosti probiotických kmenů a vybrány nejvhodnější kmeny, které 

byly v další části testovány na různých druzích nosičů. 

 

6.2.1 Schopnost kmene tvořit biofilm 

Základní předpoklad pro rozvoj biofilmu je adheze buněk na povrch (biotický i abiotický 

povrch). Míra adherence kmene na povrch částic nosiče po 48 hodinové inkubaci byla 

testována mikroskopicky po obarvení dle Grama.  

U všech testovaných kmenů (tab. 3) byl potvrzen dostatečný nárůst na částicích nosiče.  

Kmeny byly následně použity pro další testování (kap. 5.3) ve dvou formách, i. „biofilmová 

forma“, buňky narostlé na částicích nosiče; ii. planktonická forma, buňky kultivované 

bez nosiče. 

 

6.2.2 Přežívání bakterií v HCl a žluči 

Probiotické bakterie jsou v žaludku vystaveny působení kyseliny chlorovodíkové a enzymů 

(proteinázy), které rozkládají potravu. Proto je pH v žaludku velmi nízké, hodnoty se 

pohybují v rozmezí 1-4. V tenkém střevě dochází za pomoci žluči a pankreatických enzymů 

k rozložení velkých makromolekul polysacharidů, tuků a bílkovin. Žlučové kyseliny mohou 

narušovat lipidovou dvojvrstvu buněčné stěny bakterií. Přežití nepříznivých podmínek GIT 

(nízké pH, působení enzymů a žluči, atd.) hraje klíčovou roli pro správnou funkci probiotik.  

Buňky musí být do organizmu dodány v dostatečném množství a odpovídajícím stavu, aby 

těmto podmínkám odolaly a mohly být organizmu prospěšné.  

Adheze na nosič způsobila zvýšení odolnosti vůči nízkému pH u kmenů CCM 3762, CCM 

3764, CCUG 18157, CCUG 15137 a CCDM 224, CCDM 69, CCDM 70, 14/ST211/01E 

(tab. 6). Kmen CCM 69 vykazoval nízkou míru přežití ve formě s nosičem i bez něho. Tento 

kmen není vhodné označovat jako probiotický. Nevhodné byly kmeny, u nichž inkubace 

s nosičem vedla ke snížení životaschopnosti bakterií (CCM 4990, CCUG 17358, CCUG 

5862, CCDM 129, CCDM 7). 

Adheze na nosič měla pozitivní vliv i na přežívání bakterií při působení solí žlučových 

kyselin (tab. 15). Pouze 3 kmeny (CCM 4990, CCUG 5862, CCDM 7) vykazovaly nižší 

životaschopnost při růstu na nosiči.  
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Tabulka 15. Přežívání kmenů probiotických kmenů v nízkém pH a v solích žlučových kyselin. 

Kmen 

% přeživších buněk - nízké pH  
% přeživších buněk - soli žlučových 

kyselin  

růst bez nosiče růst s nosičem růst bez nosiče růst s nosičem 

S. thermophilus  

CCDM 224 62,86 75,5 62,4 72,85 

CCDM 69 30,85 38,54 81,33 94,62 

CCDM 129 69,70 66,52 79,23 85,46 

CCDM 7 67,36 58,00 62,26 43,51 

CCDM 70 49,40 58,29 38,94 55,14 

14/ST211/01E 68,69 80,47 85,32 90,45 

Bifidobacterium  

CCM 3762 61,98 73,59 68,63 91,14 

CCM 3764 66,08 73,89 78,75 84,86 

CCM 4990 88,36 83,42 94,64 92,02 

CCUG 17358 65,40 62,65 61,97 80,79 

CCUG 5862 60,81 56,65 81,79 71,16 

CCUG 18157 56,04 95,51 57,78 94,06 

CCUG 15137 69,28 71,35 72,24 88,91 

 

Celkový počet CFU přeživších bakterií v prostředí nízkého pH a solí žlučových kyselin je 

znázorněn na obr. 7. Kmeny bifidobakterií CCM 3762, CCM 3764, CCM 4990 celkově rostly 

lépe než kmeny ze sbírky CCUG. Kmeny streptokoků CCDM 224 a 14/ST211/01E 

vykazovaly nejvyšší hodnoty CFU v obou variantách nepříznivých podmínek. Vyšší 

schopnost růstu je pro výrobní kmen výhodná z hlediska snadnější kultivace, propagace 

a zisku biomasy.  
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Obrázek 7. Přežívání kmenů bifidobakterií (A, B) a Streptococcus thermophilus (C, D) 

v nízkém pH (B, D) a soli žlučových kyselin (A, C). Černá barva – kultivace bez nosiče; šedá 

barva – kultivace s nosičem. 

 

6.2.3 Antibiotická rezistence 

Důležitou vlastností probiotických bakterií užívaných při současném podávání antibiotik je 

rezistence vůči antibiotikům.  

Adheze na nosič představovala výhodu při testování bifidobakterií vůči antibiotikům oproti 

planktonní formě buněk, neboť rezistence k amoxicilinu, klindamycinu a penicilinu se 

po inkubaci s nosičem mírně zvyšovala, což se projevilo zmenšením inhibičních zón (obr. 8). 

Vůči ostatním testovaným antibiotikům (neomycin, azitromycin, streptomycin) byly kmeny 

bakterií v podstatě rezistentní, tzn. vliv kultivace s nosičem nebylo možné smysluplně 

vyhodnotit (tab. 16). 

 Vybrané probiotické kmeny Streptococcus thermophilus byly vůči testovaným antibiotikům 

buď rezistentní anebo nebyl pozorován vliv přítomnosti nosiče na citlivost antibiotik, data 

proto nejsou uvedena. Pouze v případě kmene CCDM 224 byl pozorován rozdíl mezi 

planktonní a biofilmovou formou probiotika po inkubaci s tetracyklinem (30 ug), a to zvýšená 

rezistence biofilmové formy. Velikost inhibiční zóny byla 29,67±1,2 mm při kultivaci bez 

nosiče a 26,33±1,1 mm při kultivaci s nosičem. 

Většina testovaných kmenů vykazovala rezistenci k řadě antibiotik. Ovšem u některých 

antibiotik se nepodařilo otestovat možný vliv nosiče na antibiotickou rezistenci. Vybrané 

kmeny streptokoků adherované na nosič by mohly mít v tomto ohledu výrazně výhodnější 
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vlastnosti z hlediska celkového přežívání při antibiotické terapii ve srovnání se standardními 

solitérními probiotiky.  

 

 

Obrázek 8. Velikost inhibiční zóny vytvořené okolo disku s (A) penicilinem (6μg); (B) 

klindamycinem (2 IU); (C) amoxicilinem (25 μg) na agaru porostlém testovanou kulturou 

bifidobakterií. Šedá barva sloupce – růst bez nosiče; bílá barva sloupce – růst s nosičem. 
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Tabulka 16. Velikost inhibiční zóny. V závorce je uvedena rezistence (R), senzitivita (S) nebo 

střední citlivost (I) daného kmene bifidobakterie kultivovaného v médiu s nosičem (šedá) 

a bez něho (bílá).  

 AMX 

25 ug 

CLI 

2IU 

PEN 

6 ug 

NEO  

10 ug 

AZM 

15 ug 

S 

25 ug 

CCM 3762 
26–28 (S) 30–33 (S) 40–44 (S) 3-4 (R) 3-6 (R) 8-12 (I) 

20–28 (S) 29–34 (S) 33–39 (S) 4-8 (R) 3-7 (R) 3-4 (R) 

CCM 3764 
30–33 (S) 38–43 (S) 30–33 (S) 3–5 (R) 3-7 (R) 7-9 (R) 

17–20 (S) 37–38 (S) 30–35 (S) 4–9 (R) 5-9 (R) 3-6 (R) 

CCM 4990 
28–44 (S) 37–39 (S) 30–36 (S) 2-6 (R) 4-9 (R) 6-7 (R) 

18–21 (S) 28–30 (S) 27–29 (S) 6-8 (R) 3-6 (R) 3-7 (R) 

CCUG 17358 
30–40 (S) 28–31 (S) 40–44 (S) 4-10 (R) 5-8 (R) 6-7 (R) 

16–18 (S) 24-25 (S) 33–39 (S) 2-4 (R) 2-5 (R) 4-7 (R) 

CCUG 5862 
30–42 (S) 28–30 (S) 40–44 (S) 3-8 (R) 4-9 (R) 5-9 (R) 

21–28 (S) 18–20 (S) 35–44 (S) 2-3 (R) 5-7 (R) 3-5 (R) 

CCUG 18157 
28–36 (S) 33–36 (S) 33–36 (S) 4-5 (R) 2-4 (R) 4-5 (R) 

25–26 (S) 25–26 (S) 29–34 (S) 4-7 (R) 7-9 (R) 4-5 (R) 

CCUG 15137 

27–33 (S) 33–34 (S) 29–30 (S) 2-7 (R) 3-5 (R) 2-5 (R) 

25–28 (S) 26–27 (S) 26-35 (S) 5-6 (R) 5-9 (R) 3-4 (R) 

 

6.2.4 Kompetitivní inhibice 

Jednou z fyziologických funkcí normální střevní mikroflóry je i funkce jakéhosi obranného 

mechanizmu, který spočívá v kompetitivní inhibici při adhezi patogenních bakterií na sliznici 

zažívacího ústrojí, syntéza látek inhibující a ničící patogeny a v kompetitivní konzumaci živin 

potřebných pro růst patogenních mikroorganizmů.  

Pro experiment bylo vytipováno 5 potenciálních patogenů zažívacího traktu: Escherichia coli, 

Listeria ivanovii, Pseudomonas lundensis, Salmonella enterica subsp. enterica, 

Staphyloccocus aureus.  

Velikosti inhibičních zón pro testy kompetitivní inhibice jsou uvedeny v tab. 17 a 18. 

Ve většině případů byla inhibiční zóna menší než 10 mm (rezistence) anebo mezi 10-20 mm 

(střední citlivost), tzn. vliv na kompetici patogenů středního rozsahu. Nebyl pozorován 

výrazný rozdíl mezi probiotiky kultivovanými s nosičem nebo bez něho.  
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Kmeny s nejvyšším potenciálem k inhibici patogenů byly bifidobakterie CCM 3762, CCM 

4990, CCUG 17358 a streptokoky CCDM 224, CCDM 129, 14/ST211/01E. 

 

Tabulka 17. Rozsah velikostí inhibičních zón pro kmeny bifidobakterií (mm); rezistence (R); 

senzitivita (S);  střední citlivost (I) potenciálního patogenu na dané probiotikum kultivované v 

médiu s nosičem (šedě) a bez něho (bíle). 

Patogen 
CCM 

3762 

CCM 

3764 

CCM 

4990 

CCUG 

17358 

CCUG 

5862 

CCUG 

18157 

CCUG 

15137 

E. coli  

CECT 686 

6-8 (R) 4-6 (R) 6-8 (R) 8-13 (I) 5-10(R) 6-10(R) 6-10(R) 

5-7(R) 5-6(R) 6-10(R) 6-14(I) 6-12(I) 6-12(I) 7-18(I) 

Listeria ivanovii  

CECT 913 

6-10 (R) 5-8(R) 10-14(I) 6-7(R) 10-12(I) 4-9(R) 3-5(R) 

3-5(R) 7-10(R) 9-11(I) 7-9(R) 4-6(R) 2-8(R) 3-9(R) 

Pseudomonas lundensis 

CCM 3503 

10-13(I) 12-15(I) 10-14(I) 10-14(I) 2-3(R) 3-6(R) 2-4(R) 

10-12(I) 12-14(I) 13-14(I) 10-12(I) 14-16(I) 11-13(I) 8-10(R) 

Salmonella enterica subsp. 

enterica CECT 699 

12-14(I) 4-8(R) 4-6(R) 2-3(R) 4-8(R) 6-8(R) 6-8(R) 

4-6(R) 5-8(R) 8-10(R) 9-14(I) 5-7(R) 7-12(I) 12-14(I) 

Staphyloccocus aureus  

CCM 3953 

9-11(I) 7-9(R) 6-7(R) 4-7(R) 3-8(R) 2-9(R) 15-18(I) 

8-9(R) 3-5(R) 3-9(R) 4-7(R) 2-6(R) 4-7(R) 4-6(R) 

 

Tabulka 18. Rozsah velikostí inhibičních zón pro kmeny S. thermophilus (mm); rezistence (R), 

senzitivita (S); střední citlivost (I) potenciálního patogenu na dané probiotikum kultivované 

v médiu s nosičem (šedě) a bez něho (bíle). 

Patogen CCDM 224 CCDM 69 CCDM 129 CCDM 7 CCDM 70 14/ST211/01E 

E. coli 

CECT 686 

6-9 (R) 8-9 (R) 5-8 (R) 8-9 (R) 2-5(R) 3-5(R) 

9-11(I) 7-9(R) 6-9(R) 6-9(R) 6-9(R) 8-10(R) 

Listeria ivanovii 

CECT 913 

6-9 (R) 4-8(R) 9-15(I) 5-7(R) 12-14(I) 2-6(R) 

3-6(R) 8-9(R) 10-13(I) 7-9(R) 3-5(R) 17-19(I) 

Pseudomonas lundensis 

CCM 3503 

10-13(I) 13-15(I) 11-15(I) 7-9(R) 3-7(R) 14-18(I) 

12-14(I) 11-14(I) 11-13(I) 11-13(I) 11-15(I) 11-15(I) 

Salmonella enterica subsp. 

enterica CECT 699 

8-10(I) 4-8(R) 2-5(R) 3-4(R) 6-8(R) 3-6(R) 

5-9(R) 3-9(R) 7-9(R) 10-14(I) 4-7(R) 9-12(I) 

Staphyloccocus aureus 

CCM 3953 

7-10(R) 6-8(R) 6-9(R) 4-9(R) 4-8(R) 1-4(R) 

7-9(R) 4-6(R) 5-8(R) 3-7(R) 3-6(R) 6-9(R) 
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6.2.5 Adherence na tkáňové kultury 

Podmínkou vzniku biofilmu je adheze bakteriálních buněk na různé typy povrchů, např. živá 

tkáň, lékařské pomůcky, implantáty zavedené do makroorganizmu, vodní potrubí, vhodně 

zvolené nosiče při biotechnologických kultivacích. V první fázi tvorby biofilmu, adhezi, jsou 

klíčové faktory, které adhezi umožňují nebo ji alespoň usnadňují.  

U testovaných kmenů bifidobakterií a S. thermophilus byla prokázána dobrá schopnost 

adherovat na anorganický nosič. U kmenů byla testována i jejich schopnost adherovat 

ve formě biofilmu na směsnou tkáňovou kulturu simulující prostředí střevní stěny s produkcí 

mucinu (Caco2 a HT29 diferencován methotrexátem na buňky HT-29MXT produkující 

mucin, v poměru 9:1). 

Kmeny ve formě biofilmu adherovaly v lehce nižší míře na povrch tkáňových kultur než 

planktonní formy téhož kmene (obr. 9). Tento nečekaný výsledek byl pravděpodobně 

způsoben nesprávně koncipovaným navržením testu. Probiotické bakterie adherované 

na nosič měly nevýhodu oproti planktonním v tom, že byly navázané ve velkém množství 

na částici nosiče, která byla řádově větší. Proto se jen malá část navázaných bakterií se dostala 

do přímého kontaktu s tkáňovými kulturami adherovanými v planární vrstvě na mikrotitrační 

destičce, aby mohla uskutečnit další vazby. Další limitace metody je, že povrch destičky 

neimituje zvrásněný/nerovný epitel přítomný ve střevě. Ve fyziologických podmínkách 

pravděpodobně žlučové kyseliny poruší vazbu probiotika na částici nosiče a tím ho z nosiče 

uvolní pro další vazby na střevní epitel.  

 

 

Obrázek 9. Adherence testovaných kmenů bifidobakterií (A) a S. thermophilus (B) 

kultivovaných s nosičem (šedá barva sloupce) nebo bez něho (bílá barva sloupce) na směsnou 

tkáňovou kulturu Caco2:HT29MXT v poměru 9:1. 

 

Test adherence na tkáňové kultury za účelem simulovat prostředí fyziologicky bližší reálnému 

stavu byl optimalizován, i. více kroků promývání bakterií od média, které mohlo být příčinou 

nepřesností v měření absorbance vedoucích k rozdílnému množství bakterií v jednotlivých 
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vzorcích; ii. modifikace kroků při barvení fluorescenční barvou SYTO9 (inkubační doba, 

množství promývacích kroků). Optimalizace podmínek testu byla provedena s kmenem 

Streptococcus thermophilus 14/ST211/01E.  

Dle optimalizovaného testu, bakterie adherované na nosiči vykazovaly o cca 15 % vyšší 

schopnost adherovat na směsnou kulturu simulující lidský střevní epitel (obr. 10). Tento test 

je však poněkud zdlouhavý, složitý a se značným množstvím kroků, kde může dojít k dílčí 

manipulační chybě.  

 

 

Obrázek 10. Vliv nosiče na schopnost S. thermophillus adherovat na střevní epitel. 

 

6.2.6 Shrnutí 

Vlastnosti biofilmu se značně liší od planktonické formy v mnoha ohledech. Jedním 

z nejvýznamnějších parametrů z hlediska probiotických vlastností je odolnost vůči 

enviromentálním vlivům trávicího traktu, tedy schopnost přežít v nízkém pH žaludku a žluči 

v tenkém střevě. Pokud probiotikum nepříznivé podmínky přečká a putuje živé a vitální 

do střeva, má šanci se dále dělit a vytvářet množství dceřiných probiotických bakterií 

pro účinnou kolonizaci střeva. Proto byly výsledky testů přežívání v HCl a ve žluči základem 

pro porovnání a následné vytipování vhodného probiotického kmene z obou testovaných 

skupin. V případě více vhodných kmenů bylo přihlédnuto i k výsledkům antibiotické 

rezistence a kompetitivní inhibice patogenů. Při výběru vhodných kmenů bifidobakterií byl 

důležitý i fakt, že bifidobakterie ze sbírky CCM rostly podstatně lépe než bifidobakterie 

sbírky CCUG. 

Z  výsledků vyplývá, že probiotické bakterie navázané na nosič přežívaly nehostinné 

podmínky v přítomnosti žlučových kyselin ve větší míře než bakterie planktonní. Ze souboru 

kmenů byly vyloučeny kmeny, jejichž buněčná stěna byla působením žlučových kyselin 

degradována ve větší míře, a tudíž se ukázala pro použití do probiotického preparátu jako 
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nevhodná (CCDM 7, CCDM 70), a kmeny, které po adhezi na nosič snížily schopnost 

odolávat žluči (CCM 4990, CCUG 5862). 

Kmeny, které byly na základě všech zmíněných vlastností vybrané jako nejvhodnější 

pro použití do probiotického preparátu, byly Bifidobacterium bifidum CCM 3762,  

Bifidobacterium longum CCM 3764, S. thermophilus CCDM 224, S. thermophilus 

14/ST211/01E.  

 

6.3 Analýza adherence probiotických bakterií na kombinovaný nosič 

Metoda stanovení přesné míry adherence bakterií na nosič pro srovnání kompatibility 

testovaných nosičů s vybranými probiotickými kmeny bakterií byla vyvinuta, optimalizována 

a zavedena do praxe.  

Jako první byla optimalizována sterilizace média s nosičem. Nejjednodušší způsob sterilizace 

média je sterilizace s již přidaným nosičem, což ovšem může ovlivnit stabilitu nosiče. Proto 

byly testovány vzorky následovně: i. sterilizace suspenze s nosičem v médiu; ii. sterilní nosič 

přidaný asepticky do již sterilního média – technicky náročnější operace. Ukázalo se, 

že schopnost nosiče poskytovat adherenční povrch pro růst bakterií ve formě biofilmu byla 

varem částečně narušena (obr. 11). Počet CFU po kultivaci ve sterilním médiu s asepticky 

přidaným nosičem byl významně vyšší než v médiu sterilizovaném přímo s nosičem.  

 

 

Obrázek 11. Vliv přidání nosiče do média před a po sterilizaci na počet kolonií kmene PB01 . 

 

Pro přesné stanovení počtu CFU bakterií bylo využito ultrazvuku pro uvolnění bakterií 

z nosiče. Srovnání počtu CFU vzorků, které byly nebo nebyly vystaveny působení ultrazvuku, 

potvrdilo, že ultrazvuk má schopnost uvolnit adherované bakterie z povrchu nosiče (obr. 12). 

Významně vyšší počet CFU u vzorku podrobenému působení ultrazvuku dokazuje účinné 

uvolnění bakterií z nosiče. Neuvolněné bakterie na nosiči zůstávají vzájemně příliš blízko 

a tvoří tak jen jednu kolonii, zatímco uvolněné bakterie se rozptýlí a tvoří každá jednu kolonii. 
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Obrázek 12. Vliv působení ultrazvuku na počet kolonií L. acidophilus PB01; (A) nosič 

sterilizovaný v médiu; (B) sterilní nosič přidaný asepticky po sterilizaci média. 

 

Testy byly provedeny i se směsnou kulturou a kombinovanými nosiči. Směs probiotických 

kmenů s nosičem byla naočkována na různé pevné půdy s přihlédnutím k rozdílným potřebám 

použitých kmenů. Kmeny byly z nosiče před testováním uvolněny působením ultrazvuku. 

U kmenů Streptococcus thermophilus CCDM 129, Bifidobacterium bifidum CCM 3762 

a Bifidobacterium longum CCM 3764 byl zjištěn vyšší počet CFU u vzorku ošetřeném 

působením ultrazvuku, což dokázalo účinné uvolnění mikroorganizmů z nosiče (obr. 13). 

Použité probiotické kultury vykazovaly významně vyšší nárůst počtu CFU při použití 

kombinovaného nosiče než při pouhé kultivaci v médiu. To prokázalo podpůrnou schopnost 

kombinovaného nosiče a rovněž úspěšné uvolnění biofilmové kultury z nosiče působením 

ultrazvuku. 
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Obrázek 13. Míra nárůstu kultury na kombinovaném nosiči v souvislosti s použitím 

ultrazvuku. A, L. acidophilus PB01; B, S. thermophilus CCDM 129; C, B. bifidum CCM 

3762; D, B. longum CCM 3764. 

 

6.4 Růst probiotických kmenů na kombinovaném nosiči 

Pro zlepšení adherence, zvýšení počtu mikroorganizmů ve výsledném nosiči, zlepšení 

přežívání nepříznivých vlivů prostředí (nízké pH, žlučové kyseliny, antibiotika) 

a pro celkovou podporu následného množení biofilmových probiotik z budoucího produktu 

v trávicím traktu příjemce byly do vyvíjeného preparátu zahrnuty i prebitické složky. 

Prebiotická složka má i selekční účinek – cílená podpora množení vybraných probiotických 

bakterií. Vedlejší efekt prebiotické složky (oligo- a polysacharidy) nosiče je konzistence 

nosiče ve vodném prostředí, která zvyšuje jeho přilnavost k povrchům.   

Obohacení nosiče prebiotickými látkami je technicky náročný proces z důvodu nízké sypké 

hmotnosti elementárního nosiče. Jako prebiotika byly vybrány tyto látky: MCC 

(mikrokrystalická celulóza), maltodextrin, inulin (FOS), chlorella, zelený ječmen, rezistentní 

škrob Nutriose FB06, mléčné galaktooligosacharidy, pšeničná mouka hladká, dětská krupice, 

topinamburová mouka, jablečná vláknina, bambusová vláknina, galaktooligosacharidy. 

Samotná prebiotická složka byla testována, zda má vhodný povrch pro podporu tvorby 

biofilmu (tab. 19). Velmi dobrou schopnost podporovat tvorbu biofilmu bez přídavku 

elementárního nosiče vykazovala topinamburová mouka. Další vhodné složky byly jablečná 

a bambusová vláknina, dětská krupice a částečně i inulin. Tyto látky by kromě prebiotické 

funkce sloužily v preparátu i jako vhodný povrch pro růst probiotických bakterií. 
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Tabulka 19. Tvorba biofilmu u samotné prebiotické složky nosiče. 

Nosič B. bifidum CCM 3764* L. acidophilus PB01* 

MCC -/-/- -/-/- 

Maltodextrin 
-/-/- -/-/- 

Inulin GR 
+/+/+ +/+/+ 

Chlorella 
-/-/- -/-/- 

Zelený ječmen 
-/-/- -/-/- 

Rezistentní škroby 
+/-/- +/-/- 

Galaktooligosacharidy mléčné 
-/-/- -/-/- 

Mouka pšeničná hladká 
-/-/- -/-/- 

Dětská krupice 
+/+/+ ++/+/+ 

Topinamburová mouka 
++/++/++ ++/++/++ 

Jablečná vláknina +/+/+ ++/+/+ 

Bambusová vláknina 
++/+/+ ++/+/+ 

Galaktooligosacharidy 
-/-/- -/-/- 

Pozn. (*) 24/48/72 hodin kultivace; (+++) velmi dobrá forma biofilmu; (++) vyhovující 

forma biofilmu; (+) přisedlé individuální bakterie; (-) bakterie neadherují na povrch 

testované látky. 

 

Elementární nosič je součástí všech testovaných kombinovaných nosičů. Schopnost bakterií 

využít jej jako adherentní povrch byla dříve potvrzena (kap. 6.1 a 6.2). Nosič má poměrně 

vysokou absorpční kapacitu pro navázání prebiotické složky zejména díky porézní struktuře. 

Následně byla testována adherence vybraných probiotických kmenů na různé varianty 

kombinovaných nosičů. Probiotické kmeny bakterií se schopností adherovat na základní nosič 

byly inkubovány v příslušném médiu s přítomností kombinovaného nosiče a bez něj. 

Pro srovnání byly obarveny preparáty se všemi kmeny preinkubovanými se základním 

nosičem. Mikroskopicky byla sledována míra adherence na kombinovaný nosič. 

 

6.4.1 Kombinovaný nosič I 

Kombinovaný nosič I obsahoval 20 % elementárního nosiče (150 g) a byl obohacen 

prebiotickými látkami: chlorella 4 g (0,5 %), prebiotické 
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oligosacharidy - galaktooligosacharidy (GOS) – 50 g (6,6 %), fruktooligosacharidy 

(FOS) - 285 g (38 %), bambusová vláknina – 250 g (33 %), jablečná vláknina – 5 g (0,7 %), 

stearan hořečnatý - 6 g (0,8 %). Vizuální hodnocení obarvených preparátů je uvedeno 

v tab. 20. 

 

Tabulka 20. Hodnocení preparátů základního a kombinovaného nosiče I. 

Kmen Základní nosič* Kombinovaý nosič* 

Bifidobacterium bifidum 

CCM 3762 

Bakterie adherovány na 

částečkách nosiče 

+++/+++ 

Bakterie adherovány na 

částečkách nosiče v menší míře 

než u základního nosiče 

++/++ 

Bifidobacterium longum 

CCM 3764 

Bakterie adherovány na 

částečkách nosiče 

+++/+++ 

Bakterie adherovány na 

částečkách nosiče v menší míře 

než u základního nosiče 

++/++ 

Streptococcus thermophilus 

CCDM 224 

Bakterie adherovány na 

částečkách nosiče ve větší míře 

než u bifidobakterií 

++/+++ 

Bakterie adherovány pouze na 

některých částicích a v malé 

míře 

+/+ 

Streptococcus thermophilus 

14/ST211/01E 

Bakterie adherovány na 

částečkách nosiče ve větší míře 

než u bifidobakterií 

+++/+++ 

Bakterie adherovány pouze na 

některých částicích a v malé 

míře 

+/+ 

Pozn. (*) 24/48 hodin kultivace; (+++) velmi dobrá forma biofilmu; (++) vyhovující forma 

biofilmu; (+) přisedlé individuální bakterie; (-) bakterie neadherují na povrch nosiče. 

 

6.4.2 Kombinovaný nosič II 

Nosič byl obohacen o akáciovou gumu, což je látka s prebiotickým účinkem, která navíc 

snižuje glykemický efekt a nežádoucí projevy trávení (plynatost a křeče). 

Mikroskopická analýza prokázala, že uvedený nosič není vhodný pro tvorbu biofilmu. 

Bakterie na nosič neadherovaly a netvořily biofilmovou strukturu. 

 

6.4.3 Kombinovaný nosič III  

Nosič obsahoval topinamburovou mouku s magnesium aluminometasilikátem, který 

představuje vhodnou bázi pro adhezi. Mikroskopicky byla posouzena míra adheze na povrch 
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pro kultivaci L. acidophilus. Byly provedeny testy adherence s kmenem Bifidobacterium 

longum CCM 3764 a Streptococcus thermophilus CCMD 224 (tab. 21). 

 

6.4.4 Kombinovaný nosič IV 

Nosič obsahoval topinamburovou mouku s crospovidonem, který je vhodným elementárním 

nosičem pro adhezi bakterií. Mikroskopicky byla posuzována míra adheze na povrch 

pro kultivaci L. acidophilus. Byly provedeny testy adherence s kmenem Bifidobacterium 

longum CCM 3764 a Streptococcus thermophilus CCMD 224 (tab. 21). 

 

6.4.5 Kombinovaný nosič V 

Nosič obsahoval topinamburovou mouku se Siparnatem 22S, který představuje vhodnou bázi 

pro adhezi bakterií. Mikroskopicky byla posuzována míra adheze na povrch pro kultivaci 

L. acidophilus. Byly provedeny testy adherence s kmenem Bifidobacterium longum 

CCM 3764 a Streptococcus thermophilus CCMD 224 (tab. 21). 

 

Tabulka 21. Adheze buněk na kombinované nosiče III, IV a V. 

 Nosič III* Nosič IV* Nosič V* 

L. acidophilus PB01 +/++ +/+ +/+++ 

B. longum CCM 3764 +++/+ +/- -/+++ 

S. thermophilus CCDM 224 -/++ -/+++ -/++ 

Pozn. (*) 24/48 hodin kultivace; (+++) velmi dobrá forma biofilmu; (++) vyhovující forma 

biofilmu; (+) přisedlé individuální bakterie; (-) bakterie neadherují na povrch nosiče. 

 

Testy prokázaly schopnost adherence probiotických mikroorganizmů na testované nosiče 

(kombinovaný nosič III, IV a V).  

 

6.4.6 Kombinovaný nosič VI 

Nosič byl obohacen o kombinaci syloidu SP53 a jablečné vlákniny. Adhezivita vybraných 

mikroorganizmů k samotnému nosiči  - syloidu SP53 byla ověřena (tab. 22). 

 

6.4.7 Kombinovaný nosič VII 

Nosič obsahoval kombinaci syloidu 244 a inulinu. Adhezivita vybraných mikroorganizmů 

k samotnému nosiči - syloidu 244 byla ověřena (tab. 22). 

 



69 

 

Tabulka 22. Adheze buněk na kombinované nosiče VI, VII a jednotlivé složky. 

 syloid SP53* Nosič VI* syloid 244* Nosič VII* 

L. acidophilus PB01 -/+++ ++/- +/+ -/+ 

B. longum CCM 3764 -/++ +/+ ++/- +/+ 

S. thermophilus CCMD 224 -/++ -/++ +/++ +/++ 

Pozn. (*) 48/72 hodin kultivace; (+++) velmi dobrá forma biofilmu; (++) vyhovující forma 

biofilmu; (+) přisedlé individuální bakterie; (-) bakterie neadherují na povrch nosiče. 

 

Testy prokázaly schopnost adherence vybraných mikroorganizmů na testované varianty 

syloidu s prebiotickými složkami i samotné syloidy. Jednotlivé kombinace se lišily v intenzitě 

vzniklého biofilmu. Cenným poznatkem byl vliv délky kultivace různých mikroorganizmů 

s nosičem na celkový nárůst biofilmu.  

 

6.4.8 Shrnutí 

Probiotické bakterie adherovaly na částice kombinovaného nosiče v menší míře než na částice 

základního nosiče. Experimenty potvrdily nutnost zvýšení procenta elementárního nosiče 

na min. 10 % vzhledem k prebiotické složce kombinovaného nosiče. U některých 

kombinovaných nosičů testy prokázaly, že kultivace delší než 48 hodin není vhodná a vede 

k postupnému uvolňování biofilmu z povrchu nosiče, což může být způsobeno vyčerpáním 

nutričních složek média. Pro velkoobjemovou kultivaci by bylo nutné zvážit postup, při němž 

by docházelo k výměně kultivačního média a doba kultivace by nebyla delší než 48 hodin.  

Na základě získaných výsledků byly jako nejvhodnější vybrány následující varianty 

kombinovaných nosičů:  

i. kombinace elementárního minerálního nosiče na bázi fumózní siliky s inulinem 

a topinamburovou moukou v poměru min. 10 % elementárního nosiče a 90 % prebiotika 

(kombinovaný nosič III - V);  

ii. kombinace syloidu 244 a inulinu či syloidu SP53 s jablečnou vlákninou v poměru min. 

10 % elementárního nosiče a 90 % prebiotické složky (kombinovaný nosič VI a VII);  

iii. kombinace magnesium aluminometasilikátu a topinamburové mouky v poměru 

min. 10 % elementárního nosiče a 90 % prebiotické složky (kombinovaný nosič III). 

 

Adherované probiotické bakterie na nosičích jsou zobrazeny na obr. 14. Příprava nosiče 

ve všech výše uvedených případech byla založena na procesu rovnoměrné homogenizace 
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fumózního elementárního nosiče s prebiotickou složkou a následnou suchou granulací 

s přesetím. Důležitý byl krok mikrovlnné sterilizace směsi. 

 

 

Obrázek 14. Probiotické bakterie na nosičích. (A) Kombinace elementárního minerálního 

nosiče na bázi siliky v kombinaci s topinamburovou moukou; (B) Kombinace elementárního 

nosiče a inulinu; (C) Kombinace magnesium aluminometasilikátu a topinamburové mouky. 

Nosiče obsahovaly v poměru vždy min. 10 % elementárního nosiče a 90 % prebiotické složky. 

 

6.5 Alternativní prebiotické složky  

Kombinovaný nosič má za účel zlepšení adherence různých kmenů multidruhové kultury, 

zvýšení celkového počtu mikroorganizmů ve formě biofilmu na výsledném nosiči, zlepšení 

přežívání nepříznivých vlivů (nízké pH, žlučové kyseliny, antibiotika) a celkovou podporu 

následného množení biofilmových probiotik z budoucího produktu v trávicím traktu příjemce. 

Prebiotická složka nosiče přináší i selekční účinek spočívající v cílené podpoře množení 

vybraných probiotických bakterií. Fyzikálně-chemické vlastnosti nosiče ve vodném prostředí 

zvyšují jeho přilnavost k povrchům, což předpokládá usnadnění přenosu bakteriálního 

probiotického biofilmu z nosiče na epitel střeva. 

V rámci snahy získat produkt s maximálním možným výsledkem, tedy výraznou prebioticky 

aktivní složkou s ohledem na různé požadavky různých druhů kultur a maximální výtěžností 

masy biofilmu narostlého na složce nosiče během fermentační kultivace, byly provedeny další 

testy prebiotických látek a potenciálních alternativních složek s funkcí nosiče.  

Původní složka kombinovaného nosiče na bázi siliky byla zachována a testována pro další 

možné kombinace. Dále byly provedeny testy alternativních nosičů organického původu, 

které navíc způsobem své přípravy umožňují nový a efektivní způsob vázání prebiotické 

složky do výsledného komplexu a představují potenciál pro optimalizaci fermentační 

kultivace. Jedná se o nosiče na bázi alginátů a agarů, což jsou složky přírodní a obě nabízejí 

také možnost zakomponování a imobilizaci rozpustné prebiotické složky do soliterního 
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nosiče. Lze tak předpokládat lepší dostupnost prebiotických látek k bakteriální utilizaci 

a získat možnost účinně kombinovat i více prebiotických složek. 

Stran rozšíření portfolia možných prebiotických složek byl kladen cíl získat účinnou 

prebiotickou složku pro každého člena plánované multikulturní probiotické směsi. Vedle 

dílčích složek byla věnována pozornost možnosti přípravy kombinovaného nosiče na bázi 

alginátu či agaru z roztoku tekutého kultivačního média optimálního a standardizovaného 

pro danou probiotickou kulturu, což by mělo poskytnout téměř ideální výživové vlastnosti 

bakteriálního biofilmu daného druhu. 

 

6.5.1 Alternativní nosiče 

 

6.5.1.1 Přírodní látky s potenciálem plnit funkci nosiče a popř. i prebiotickou funkci při 

kultivaci multidruhové probiotické kultury 

V rámci probíhajících kultivačních testů, jejichž cílem byla příprava pro průmyslovou výrobu, 

byly pro dosažení optimálního kombinovaného nosiče s ideálními vlastnostmi testovány 

vytipované alternativní nosiče, zejména z kategorie přírodních složek, popřípadě takové látky, 

které nabízely možnost vhodného adherentního povrchu a současně jako přírodní organická 

látka i potenciální prebiotické vlastnosti v jednom. Primárně byla testována míra adherence 

kultury na potenciální nosiče s cílem testovat prebiotické vlastnosti v další sérii testů s již 

předvybranými nosiči. Výsledky rámcového testování na kultuře Lactobacillus acidophilus 

PB01 jsou uvedeny v tab. 23. 

Nejnadějnější výsledky byly pozorovány u cizrnové mouky a u alginátu. S cizrnovou moukou 

se však vyskytly problémy se změnou struktury v průběhu sterilizace, a proto nebyla zařazena 

do dalšího testování. 
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Tabulka 23. Přírodní mouky a přirozeně želírující látky – vliv na růst L. acidophilus PB01 

po 24 hodinové kultivaci. 

Nosič výsledek Poznámka 

topinamburová mouka + magnesium 

aluminometasilikát 
++++ nehomogenní, tekuté 

topinamburová mouka + crospovidon ++++ nehomogenní, tekuté 

topinamburová mouka + Sipernat 22S +++ nehomogenní, husté, tekuté 

inulin I. 0 čiré, tekuté 

inulin II. + hustá hmota, vypěnil při vaření 

jablečná vláknina + nehomogenní, tekutá 

citrusová vláknina + nabobtnala a srazila se, nutno ředit 

pšeničná mouka hladká 0 hladká, hustá kaše 

pšeničná mouka polohrubá 0 hustá kaše 

žitná celozrnná mouka vyřazen  hustá kaše 

špaldová celozrnná mouka vyřazen  hustá kaše, srazila se, vznik hrudek 

cizrnová mouka ++++ nehomogenní kaše, na povrchu se spéká  

pohanková mouka ++ hustá kaše, téměř neteče 

krupice jemná pšeničná vyřazen srazila se 

mouka z červené čočky 
vyřazen  

nehomogenní směs, na povrchu se spéká, 

srazila se 

kukuřičná mouka polohrubá vyřazen  Kaše 

rýžová mouka polohrubá vyřazen srazila se 

klíčky špaldové jemně mleté vyřazen  řídká kaše 

guarová mouka vyřazen pevný gel 

škrob bramborový vyřazen  hustý, čirý gel 

škrob kukuřičný vyřazen  hustý, zakalený gel 

želatina  vyřazen  ztuhlý gel 

Alginát 0 ztuhlý gel 

Agar vyřazen  ztuhlý gel 

želatina + základní nosič +  ztuhlý gel 

alginát + základní nosič + ztuhlý gel 

agar + základní nosič ++ ztuhlý gel 

Pozn. (0) nečitelný preparát; (+) mírný nárůst; (++) střední nárůst; (+++) výrazný nárůst; 

(++++) velmi výrazný nárůst; (vyřazen) materiál vyřazen z testování z jakéhokoli důvodu 

znemožňujícího nadějné použití. 
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6.5.1.2 Alginát, agar, želatina 

Na základě prvních testů z kategorie alternativních přírodních nosičů byly připraveny nové 

potenciální nosiče z  přírodně želírujících látek, které se jevily jako vhodné 

pro velkoobjemovou fermentaci. Tyto látky jsou jako potenciální nosič zajímavé mimo jiné 

i proto, že v rámci přípravy nosiče z roztoku je možné zavést i prebiotickou složku do tohoto 

roztoku a získat kvalitně homogenizovaný kombinovaný nosič. 

Bylo provedeno jejich předběžné testování s ohledem na zachování standardních kultivačních 

vlastností média po přidání těchto nosičů (pH) a s ohledem na stabilitu nosičů v médium 

za statických kultivačních podmínek (hodnocena zpětná rozpustnost) a dále testy na možnosti 

zpracování vzorků s těmito nosiči (možnosti fixace, sušení, tepelná stabilita, možnosti 

barvení), což je nezbytné pro jejich další využití. Výsledky jsou uvedeny v tab. 24.  

 

Tabulka 24. Testování alternativních nosičů – agar, alginát, želatina. 

Nosič pH Rozpustnost sušení/fixace teplem Barvení 

Želatina NE 
rozpustná za 

kultivační teploty 
NE NE 

Alginát OK 
částečná zpětná 

rozpustnost 

změna struktury, ale 

zůstává pozorovatelné 
OK 

Agar NE Nerozpustný ztráta struktury odplavuje se 

želatina + 

základní nosič 
NE 

rozpustná za 

kultivační teploty 
NE NE 

alginát + 

základní nosič 
OK 

částečná zpětná 

rozpustnost 

zůstává povlak na 

částicích základního 

nosiče 

OK 

agar + základní 

nosič 
NE nerozpustný ztráta struktury odplavuje se 

 

Byly testovány varianty: želatina, alginát, agar a jejich kombinace s původním základním 

nosičem. Na základě těchto testů byla vyřazena želatina z důvodů nízkého bodu tání 

vzniklého nosiče, a to již za teploty kultivace. Poněkud problematicky se jevil také agarový 

nosič, který byl sice při kultivaci nerozpustný a jeho známé vlastnosti z něj činí velmi 

nadějnou substanci pro výrobu nosiče, avšak při fixaci teplem při přípravě preparátu 

docházelo ke ztrátě struktury nosiče, což by bylo problémem při sterilizaci autoklávováním. 

Nejlepší výstup testu představoval alginátový nosič, který vykazoval pouze mírnou 
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rozpustnost při kultivaci a mírnou změnu struktury při fixaci, avšak při zachování 

pozorovatelných částic.  

Pro další testování byl na základě tohoto experimentu vybrán alginát a agar a jejich 

kombinace se základním nosičem. Přestože agar měnil při fixaci teplem strukturu a špatně se 

barvil, jeho další vlastnosti jsou natolik zajímavé, že byl zařazen do dalšího testování a jeho 

fixace, barvení a sterilizace byla optimalizována.  

 

6.5.1.2.1 Testování variant nosičů s alginátem při kultivaci a vybranými kulturami 

Pro zjištění, zda alginát vytváří vhodné prostředí pro růst probiotických bakterií a zároveň, 

jestli je vhodný pro vytvoření kombinovaného nosiče, byla provedena série testů na jejich 

kultivaci s vybranými probiotickými mikroorganizmy. Byly testovány kombinace alginátu se 

základním nosičem, inulinem, topinamburovou moukou a magnesium aluminometasilikátem, 

a to v různých poměrech alginátové a přidané složky (tab. 25). 

 

Tabulka 25. Testování potenciálních alginátových nosičů po 24 hodinách kultivace. 

Navážka Zhodnocení 

alginát 0,24 %hm 
nekompaktní částice, ale způsobuje agregaci 

bakterií 

alginát 0,24 %hm + základní nosič 3 % hm  VYHOVUJÍCÍ 

alginát 0,24 %hm + inulin 1,5 % hm 
lepivá síť, zachycuje bakterie, míra 

adherence nelze definovat 

alginát 0,24 %hm + topinamburová mouka +  

magnesium aluminometasilikát 3 % 

lepivá síť, zachycuje bakterie, míra 

adherence nelze definovat 

alginát 0,12 %hm nekompaktní částice 

alginát 0,12 %hm + základní nosič 1,5 % hm  VYHOVUJÍCÍ 

alginát 0,12 %hm + inulin 0,5 % hm Lepivé 

alginát 0,12 %hm + topinamburová mouka +  

magnesium aluminometasilikát 3 % 
lepivé, nevyhovující 

 

Na základě testování nosičů byla pro další experimenty zvolena kombinace "alginát 0,24 % 

hmotnosti + základní nosič 3 % hmotnosti" a čistý "alginát 0,24 % hm". Ostatní varianty byly 

vyhodnoceny jako nevyhovující.  

Pro ověření schopnosti adherence probiotických bakterií na povrch základního nosiče 

v kombinaci s alginátem byly vzorky podrobeny testování na skenovacím elektronovém 
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mikroskopu (VEGA TS 5130MM). Bakterie ochotně adherovaly na částice kombinovaného 

nosiče (obr. 15). 

 

 

Obrázek 15. Kultura Lactobacillus acidophilus PB01 na nosiči (základní nosič s alginátem). 

 

6.5.1.2.2 Testování stability alginátových a kombinovaných nosičů  

Vzhledem k úspěšnému testování na kvalitu kultivace a vznik biofilmu při kultivaci na nosič 

s obsahem alginátu bylo třeba prověřit možnosti zpracování, uchování a další možnosti 

manipulace. Pro případné průmyslové využití alginátových a kombinovaných nosičů bylo 

potřeba ověřit, zda je možné alginátový nosič vysušit a následně znovu hydratovat. Rovněž 

byla testována stabilita nosičů při sterilizaci vlhkým teplým vzduchem a zvýšením tlaku 

(autoklávováním). 

Z výsledků testování (tab. 26. a obr. 16) vyplynulo, že z technického hlediska bylo možné 

připravený alginátový nosič, usušit, rehydratovat a znovu autoklávovat aniž by byly částice 

zničeny. Získané částice byly výrazně větší, což bylo nevýhodou pro kultivaci a následnou 

přípravu preparátů. Tento problém však lze snadno řešit mícháním v průběhu autoklávování 

vysušených částic v mlýnku.  
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Obrázek 16. Změny struktury nosičů po vysušení. A, alginát; B, alginát se základním nosičem. 

 

Tabulka 26. Stabilita alginátových nosičů. 

Zpracování Alginát alginát + základní nosič 

Čerstvý vysrážený - obláčkovitý vysrážený - obláčkovitý, do běla 

vysušený, 

rehydratovaný 

rozpraskané fragmenty cca 3 

mm bylo možné rehydratovat; 

nerozpouští se 

rozpraskané fragmenty cca 3 mm 

bylo možné rehydratovat; 

nerozpouští se; 

celkově celistvější  

vysušený, 

rehydratovaný, 

autoklávovaný 

zachovány pevné struktury, 

vysrážený bílý povlak na dně - 

pravděpodobně přebytečný 

vápník z média 

zachovány pevné struktury, 

vysrážený bílý povlak na dně - 

pravděpodobně přebytečný vápník 

z média 

 

6.5.2 Silica – food grade s potenciálem plnit funkci alternativního nosiče při kultivaci 

multidruhové probiotické kultury 

Nové varianty anorganického nosiče s vyšší porezitou a tedy vyšším potenciálem vázat 

prebiotickou složku i probiotickou kulturu (Silica 2200 a Silica 22) byly testovány. Jedná se 

o alternativu svým původem nejbližší k již užívanému základnímu nosiči. Nosič byl přidán do 

tekutého média s kulturou PB01 a CCM 3764 a následně kultivován. 

Nosič Silica 2200 nebylo možné tímto způsobem analyzovat z důvodu velkých částic, které 

nebylo možné kvalitně fixovat na sklíčko a následně obarvit Gramovým barvením. Velké 

částice nejsou rovněž optimální pro kultivaci z ekonomického hlediska – nevýhodný poměr 

objem/povrch částic. Kmeny po kultivaci s nosičem Silica 22 vykazovaly jednoznačný nárůst, 

tato varianta může být použita jako záložní alternativní nosič. 
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6.5.3 Kvantifikace prebiotického efektu testovaných složek 

Byly provedeny testy k přesnější kvantifikaci prebiotického vlivu vybraných potenciálních 

prebiotických složek pro další kombinované nosiče za účelem ověření a určení veškerých 

kvalit při optimalizaci fermentační kultivace. Test spočíval v provedení kultivace vybrané 

kultury v MRS resp. fyziologickém roztoku po dobu 24 resp. 48 hodin a následném vysetí 

kultury v klasickém desítkovém ředění na MRS agar. Po opětovné kultivaci byl z agarů 

odečten počet CFU, který deklaroval počet životaschopných bakteriálních jednotek vybrané 

kultury v původním roztoku.  

První testy byly provedeny na prebiotické vlastnosti zvolených rostlinných extraktů pro kmen 

L. acidophilus PB01 a inulinu pro kmen B. longum CCM 3764  (tab. 27 a 28). Následně byly 

testy s úpravami (kontrola vzorku v čase 0 minut; testování směsi rozpustných vláknin; 

vynechání inulinu) opakovány (tab. 29 a 30). 

 

Tabulka 27. Primární kvanifikační testy prebiotických vlastností - L. acidophilus PB01. 

 ředění CFU/ml (24 hodin) CFU/ml (48 hodin) 

Kontrola -4 3,1*107 1,8*105 

banánová mouka -6 2,3*108 1,5*107 

mrkvový extrakt 
-6 6,0*107 2,0*107 

-4 6,0*107 2,2*109 

 

Tabulka 28. Primární kvanifikační testy prebiotických vlastností - B. longum CCM 3764. 

 ředění CFU/ml (24 hodin) CFU/ml (48 hodin) 

Kontrola 
-4 - 2,0*107 

-6 2,6*107 5,0*107 

Inulin 
-4 - 2,8*107 

-6 4,1*107 6,0*107 
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Tabulka 29. Kvanifikační testy prebiotických vlastností - L. acidophilus PB01; opakování. 

24 hodin médium ředění CFU/ml 48 hodin Ředění CFU/ml 

kontrola 

(čas 0) 
MRS 

-3 1,4*106 
 

-5 6,0*106 

kontrola 

MRS 
-5 2,7*108 

 

-5 1,2*108 

-6 5,2*108 -6 1,1*108 

fyziologický 

roztok 

-3 1,0*104 
0 0 

-1 0 

banánová 

mouka 

MRS -6 3,2*108 
-6 1,3*108 

-7 8,0*108 

fyziologický 

roztok 
-1 3,1*103 -1 0 

mrkvový 

extrakt 

MRS 
-5 1,7*108 -5 8,0*106 

-6 1,2*108 -6 4,0*107 

fyziologický 

roztok 

-3 1,6*106 -3 5,0*104 

-5 6,1*106 -4 1,0*105 

směs 

rozpusných 

vláknin 

MRS 
-5 1,2*108 -5 1,7*108 

-6 3,5*108 -7 2,5*109 

fyziologický 

roztok 
0 0 0 0 

 

Tabulka 30. Kvanifikační testy prebiotických vlastností - B. longum CCM 3764; opakování. 

24 hodin médium ředění CFU/ml 48 hodin ředění CFU/ml 

kontrola 

(čas 0) 
MRS 

-3 2,5*106 

 

  

-5 1,0*107   

kontrola 

MRS 
-5 1,2*108 -5 1,1*108 

-6 5,3*108 -6 1,6*108 

fyziologický 

roztok 
-1 1,0*102 nevyset - 

směs 

rozpusných 

vláknin 

MRS 
-5 1,4*108 -6 1,8*108 

-6 2,1*108 -7 2,0*108 

fyziologický 

roztok 
0 0 0 0 

 

Z hlediska hodnocení prebiotického efektu metodou počítání CFU bylo zjištěno, že přídavek 

směsi rozpustných vláknin ke kultuře CCM 3764 vykazoval nulový nárůst CFU, 

a to v případě obou kultur a obou časů kultivace a také jak v kombinaci s MRS, tak 

ve fyziologickém roztoku. Naopak při kultivaci PB01 s přídavkem banánové mouky počty 

po 24 hodinách dosahovaly 103 CFU, s mrkvovým extraktem dokonce hodnot 106 CFU, což 
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bylo pouze o 2 řády méně než kultivace v MRS médiu. Velmi výrazný nárůst to byl zejména 

při srovnání s kontrolou ve fyziologickém roztoku, která nerostla vůbec. 

Po provedených kultivacích bylo zjištěno, že vysoký prebiotický index vykazovala surovina 

na bázi banánového a mrkvového extraktu, kdy byl pozorován nárůst probiotické kultury 

až o 4 řády oproti kontrole. Inulin nevykazoval očekávané prebiotické vlastnosti. Test byl 

nezávisle opakován pro zvýšení výpovědní hodnoty výstupních dat (tab. 31). 

Vedle přípravy agarových ploten z nakultivovaných vzorků byly připraveny vzorky 

pro mikroskopickou analýzu za účelem hodnocení morfologie a míry adherence. Morfologie 

kultury PB01 zůstala nezměněna při kultivaci s testovanými látkami. Navíc byly pozorovány 

sklony k adherenci PB01 k rostlinnému extraktu.  

Na základě veškerých testů bylo celkově možné říci, že mrkvový extrakt měl jednoznačně 

prebiotický efekt na obě testované kultury. Jeho kombinace se základním nosičem se pak 

jevila pravděpodobně jako ještě výhodnější. 

 

Tabulka 31. Kvantifikační testy prebiotických vlastností. 

Médium ředění 

CFU/ml 

L. acidophilus 

PB01 

CFU/ml 

B. longum 

CCM 3764 

MRS 
-5 5,4*107 4,3*107 

-6 bez nárůstu 1,5*108 

MRS, mrkev 
-6 8,0*107 6,0*107 

-7 bez nárůstu 9,0*108 

MRS, mrkev, základní nosič 
-6 4,3*109 1,1*109 

-7 5,2*1010 1,7*1010 

MRS, mrkvový extrakt, 

základní nosič, alginát 

-6 1,3*108 1,3*108 

-7 1,7*1010 2,8*109 

fyziologický roztok 
-3 bez nárůstu 2,0*104 

-4 bez nárůstu 2,0*105 

fyziologický roztok, mrkvový 

extrakt 

-3 1,4*106 4,7*106 

-4 1,7*106 7,4*106 

fyziologický roztok, mrkvový 

extrakt, základní nosič 

-3 2,0*104 5,4*105 

-4 2,0*105 1,6*106 

fyziologický roztok, mrkvový 

extrakt, základní nosič, alginát 

-3 bez nárůstu 4,0*104 

-4 bez nárůstu bez nárůstu 
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6.5.4 Testy variant kombinovaných nosičů s obsahem prebiotické složky pro různé 

probiotické kmeny multidruhové kultury 

Byly provedeny testy pro monitoring kvality i kvantity adheze probiotických kultur 

(Lactobacillus acidophilus PB01, Bifidobacterium longum CCM 3764 a jejich kombinace) 

na alginátový nosič a jeho kombinované formy s látkami s prebiotickými vlastnostmi. 

Z nosičů byl kombinován základní ověřený nosič a nový alginátový nosič v různých 

poměrech. Kombinace byly obohaceny o vybrané testované prebiotické složky. Byl proveden 

test srovnání soudržnosti vzniklého biofilmu s nosičem na základě oplachového 

testu - tzn. nosič s kulturou byl před přípravou preparátu opláchnut fyziologickým roztokem. 

Postup oplachové metody byl optimalizován a byl sepsán protokol (kap. 5.7). 

Oplach vždy mírně snížil detekovaný nárůst bakterií. Mohlo se jednat o opláchnutí volně 

plovoucí kultury, která jinak při fixaci přilnula k nosiči, nebo o určitý mechanický stres 

oplachem způsobující částečné odmytí skutečně adherované kultury – pevnost biofilmu je 

omezená. Z výsledků nebylo patrné, že by poměrově některá z variant poskytovala výrazně 

vyšší či nižší soudržnost bakterie s částicí (tab. 32). Kultura L. acidophilus PB01 při kultivaci 

s rotací více a pevněji nasedala na základní nosič. Kultura B. longum CCM 3764 vykazovala 

lepší výsledky adherence po statické kultivaci. Vždy však míra nárůstu v imobilizované formě 

zůstala uspokojivá. 

 

Tabulka 32. Výsledky testů oplachové metody -  L. acidophilus PB01 a B. longum CCM 3764. 

 

Dle mikroskopické analýzy bylo zřejmé, že kmen CCM 3764 mírně více nasedal na nosič, to 

ale mohlo být ovlivněno větší délkou buňky bifidobakterií či vyšší koncentrací buněk. Záchyt 

adherovaných bakterií kmene PB01 byl ovšem rovněž jednoznačný.  

Testy proběhly jako kultivace jednotlivých kmenů i směsné probiotické kultury 

(L. lactobacilus a B. longum) na několika vybraných kombinovaných nosičích (tab. 33), jak se 

složkou základního nosiče (či nosičů v případě kombinace základního a alginátového nosiče), 

tak se složkou prebiotickou (topinamburová mouka, mrkvový extrakt).  

Typ oplachu 

Kultivace 24 hodin 

PB01 

Kultivace 24 hodin 

CCM 3764 

staticky s rotací Staticky s rotací 

bez oplachu ++ ++ ++ + 

sedimentace ++ ++ ++ + 

sedimentace s fyziologickým roztokem + ++ + 0 

1x oplach + ++ + 0 
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Tabulka 33. Kvalita a kvantita adherence vybraných kultur a jejich kombinací 

na kombinované nosiče. 

Kultivace PB01 PB01    + 

oplach 

CCM 

3764 

CCM 3764 

+ oplach 

PB01 + 

CCM 3764 

PB01 + CCM 

3764 + oplach 

základní nosič (3 

% vždy) 
++ + ++ ++ ++ + 

alginát, základní 

nosič 1:10 
++ + ++ + ++ + 

alginát, základní 

nosič 1:20 
++ + ++ + ++ + 

alginát, základní 

nosič 1:30 
++ + ++ + ++ + 

alginát, mrkev, 

základní nosič 

1:10:10 

++ ++ ++ ++ ++ ++ 

topinamburová 

mouka + 

magnesium 

aluminometasilik

át + základní 

nosič 

++ ++ ++ ++ ++ 
Nehodnotitelný 

preparát 

 

Kultivace proběhla jednoznačně úspěšně, optimalizace kultivace směsné kultury 

na kombinovaném nosiči byla vyřešena, protokol je uveden v kap. 5.4. Vzorky nárůstu kultur 

jsou uvedeny na obr. 17, 18 (světelný mikroskop), 19 a (elektronový mikroskop).  

 

 

Obrázek 17. Nárůst kultur L. acidophilus PB01 a B. longum CCM 3764 na nosiči (alginát, 

mrkvový extrakt, zákládní nosič 1:10:10); preparát obarvený dle Grama. 
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Obrázek 18. Nárůst kultury B. longum CCM 3764 na nosiči (alginát, mrkvový extrakt, 

zákládní nosič 1:10:10); preparát obarvený dle Grama. 

 

 

Obrázek 19. Nárůst kultury B. longum CCM 3764 a L. acidophilus PB01 na nosiči: 

(A) základní nosič s alginátem; (B) základní nosič s alginátem a mrkvovým extraktem; 

(C) základní nosič s alginátem a topinamburovou moukou. 
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6.6 Vliv potravin a nápojů na přežívání probiotických bakterií  

 

6.6.1 Modelové potraviny a nápoje 

Vliv modelových potravin na přežívání buněk po modelovém trávení byl kmenově specifický 

(obr. 20). Zatímco u kmene L. acidophilus CCM 4833 mělo přidání modelových potravin 

za následek nárůst počtu životaschopných buněk po modelovém trávení ve všech případech 

téměř o 300 %, v případě bílkovin (10 g/l) dokonce přes 600 %, u kmene B. breve CCM 

7825T byl nárůst životaschopných buněk jenom v rozmezí 50-100 %, pouze v přítomnosti 

cukru (2 g/l) byl nárůst téměř 400%. Při použití komerční probiotické kapsle byl nejvyšší 

nárůst zaznamenán v případě vody o pH 3 a 7, a to přes 800 %. Výrazné zvýšení způsobila 

rovněž přítomnost bílkovin a alkoholu (obr. 20C). 
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Obrázek 20. Vliv modelových potravin na počet životaschopných buněk po modelovém 

trávení, (A) L. acidophilus CCM 4833; (B) B. breve CCM 7825T; (C) Komerční probiotická 

kapsle. 

 

6.6.2 Vybrané reálné potraviny a nápoje 

Reálné potraviny byly rozdělé do tří hlavních skupin – polévka, hlavní chod a svačina. 

Nejlepších výsledků u potravin jako hlavního chodu bylo dosaženo pro všechna testovaná 

probiotika při inkubaci s těstovinami, dobrých výsledků bylo dosaženo i při inkubaci 

v přítomnosti kuřete s rýží. Naopak inkubace buněk s hamburgerem vedla k malému zvýšení 

životaschopných buněk. Zajímavé je srovnání jednotlivývh probiotických kmenů a směsi 
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kultur, kdy inkubace směsi probiotik vedla vždy minimálně k dvojnásobnému počtu 

životaschopných buněk oproti použití pouze jednoho probiotického kmene (obr. 21).  

Při testování vlivu polévek (obr. 21) u kmene L. acidophilus CCM 4833 došlo ke zvýšení 

životaschopnosti buněk alespoň nad 50 % pouze u domácího kuřecího a hovězího vývaru, 

u kmene B. breve CCM 7825T došlo ke zvýšení u domácího zeleninového, kuřecího 

a hovězího vývaru a hrachové polévky. Při použití komerční směsi probiotik bylo zvýšení 

životaschopnosti buněk při inkubaci s polévkami vždy nad hranicí 100 %, v případě hovězího 

vývaru, domácího hovězího vývaru a hrachové polévky to bylo nad 200 %. 

Poslední testovanou skupinou potravin byly svačiny (obr. 21). Nejlepších výsledků 

pro všechna použitá probiotika bylo dosaženo při inkubaci s čokoládovou pomazánkou, 

chipsy a se směsí zeleniny. Naopak inkubace s ovesnou kaší vedla k nízkým výsledkům 

pro všechny použité kultury probiotik. Při inkubaci monokultur CCM 4833 a CCM 7825T 

byly nejnižší hodnoty životaschopných buněk zaznamenány pro sladké pečivo, jogurt a ovoce 

(jablko a banán). U monokultury L. acidophilus CCM 4833 bylo výrazné zvýšení 

zaznamenáno i při inkubaci spolu s čokoládovým pudinkem (215 %). Při použití komerční 

směsi probiotik bylo nejnižších hodnot dosaženo při inkubaci s ovesnou kaší, jogurtem, 

sladkým pečivem a makovou houskou. 
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A

 

B  

 

C  

Obrázek 21. Vliv reálných potravin na počet životaschopných buněk po modelovém trávení, 

(A) L. acidophilus CCM 4833; (B) B. breve CCM 7825T; (C) Komerční probiotická kapsle. 
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U jednotlivých probiotických kmenů, L. acidophilus CCM 4833 a B. breve CCM 7825T, bylo 

zaznamenáno výrazné zvýšení počtu buněk v mléce (obr. 22A a 22B). U komerčního 

preparátu (obr. 22C) bylo zjištěno nejvyšší zvýšení počtu živých buněk v coca-cole a mléce, 

v obou případech o 316 %. Oproti jednotlivým probiotickým kmenům bylo u komerčního 

preparátu zaznamenáno zvýšení počtu živých buněk i v případě kávy (269 %), piva (197 %) 

a černého čaje (136 %). Výsledky tak potvrzují fakt, že mléko je vhodným prostředím 

pro probiotické bakterie.  

Obrázek 22. Vliv různých typů nápojů na přežívání buněk probiotických bakterií 

po modelovém trávení, (A) L. acidophilus CCM 4833; (B) B. breve CCM 7825T; (C) 

Komerční probiotická tableta. 

 

Nejvyšší počet životaschopných buněk byl zaznamenán při inkubaci buněk s mlékem 

(obr. 23). Přidání prebiotické složky ke komerční probiotické tabletě vedlo ke zvýšení 

životaschopných buněk po modelovém trávení v případě coca-coly, bramborového salátu, 

kuřete s rýží, polévky s játrovými knedlíčky, hovězího vývaru, hamburgeru a ovesné kaše. 

Zajímavé bylo zjištění, že přidání prebiotické složky vedlo k výraznému snížení počtu 

životaschopných buněk při inkubaci s černým čajem, mlékem, jogurtem, černou kávou 

a ovocem (banán a jablko). 
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Obrázek 23. Vliv prebiotické složky (inulin) při modelovém trávení vybraných reálných 

potravin na životaschopnost probiotických buněk (komerční prebiotický preparát).  

 

6.6.3 Shrnutí 

Z výsledků je patrné, že užívání probiotik je vhodné doplňovat pitím nápojů, a především 

konzumací jídla. Při užívání jednotlivých probiotických kmenů bakterií je vliv potravinové 

či nápojové matrice výraznější než při podání směsi probiotických bakteriálních kultur, kdy 

dochází k výraznějšímu zvýšení počtu životaschopných buněk při průchodu modelovým 

trávicím traktem. 

 

6.7 Příprava probiotik na základě analýzy střevních bakterií a osobní anamnézy 

 

6.7.1 Návrh složení probiotického preparátu a jeho aplikace 

Rostoucí poptávka po produkci probiotik a jejich spotřeba tlačí výrobce probiotik na inovaci 

v daném segmentu. Z důvodu aktuálního trendu individualizovaného přístupu jak v léčbě tak 
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výživě byla část práce zaměřena na vývoj probiotik vyráběných individuálně pro každého 

jedince na základě analýzy střevních mikrobiot. Předpokládá se, že individuálně připravená 

probiotická formulace by mohla být výhodnější alternativou komerčně vyráběných probiotik 

a mohla by lépe cílit a ovlivnit střevní mikrobiotu hostitele. V rámci této části práce byly 

s využitím 16s rRNA sekvenování analyzovány vzorky stolice 46 dobrovolníků. Na základě 

této charakteristiky bylo navrženo složení probiotik - doplňku stravy (druh, počet druhů 

a CFU) a následně bylo připraveno pro každý subjek zvlášť. Po 3 měsících doplňování 

probiotik byl analyzován kontrolní vzorek s cílem ověřit, nebo vyvrátit, zda-li probiotická 

suplementace ovlivnila zastoupení vybraných bakteriálních skupin střevních bakterií a zda-li 

může mít probiotická suplementace vliv na redukci chronických průjmů nebo zácpy. 

Individuální probiotická kultura obsahovala směs minimálně dvou různých probiotických 

kultur a pomocnou složku. Probiotické kmeny byly v preparátu obsaženy v množství 1.103 až 

1.1014 CFU na 1 g celkové hmotnosti probiotické kompozice, alespoň jedna probiotická 

kultura v množství minimálně 1.105 až 1.1014 CFU  na 1 g celkové hmotnosti probiotické 

kompozice, ideálně 50.109  CFU na 1g až 200.109 CFU. 

Kapsle obsahovala tabletovinu složenou z lyofilizovaných probiotických kultur a inulinu 

Orafti GR (Beneo, Mannheim, Německo). Celkový obsah probiotických bakterií 

na 1 dávku/kapsli (enterosolventní kapsle DR velikost 0, Capsugel, New Jersey, USA) byl 

35 miliard CFU. Tato dávka/kapsle se užívala každý den 1x. 

Pokud byl poměr bakteriálních kmenů Firmicutes a Bacteroidetes ve vzorku stolice vyšší 

než 1, preparát obsahoval probiotické bakterie rodu Bifidobacterium. V případě, že měl 

pacient současně BMI (Body Mass Index) vyšší než 25, použily se pro přípravu přednostně 

probiotické bakterie, které mají dle alespoň jednoho údaje z literatury a/nebo výsledku 

klinické studie potvrzenou účinnost proti obezitě, metabolickým poruchám a diabetes, 

např. kmen Bifidobacterium lactis B1-04 [120,121]. 

Výběr druhů, jejich počet (CFU/ml) a poměr ve výsledném produktu byl zcela závislý 

na analýze střevních bakterií (počet a poměr vybraných skupin/druhů/rodů bakterií), věku 

a osobní aanamnéze jedince (BMI, alergie, průjem, zácpa, zánětlivé onemocnění střev, 

užívání antibiotik). Tento postup je zcela unikátní na rozdíl od běžně komerčně dostupných 

probiotik. Probiotické kmeny bakterií byly vybírány cíleně pro konkrétní aktuální stav daného 

člověka. 

U žádného pacienta nebyly pozorovány vedlejší účinky při užívání probiotik. 
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6.7.2 Vliv užívání probiotik na střevní bakterie 

Před započetím užívání a po 90 dnech užívání individuálních probiotik byly charakterizovány 

vybrané skupiny bakterií střevních bakterií za účelem zjištění rozmanitosti a zvýšení/snížení 

počtu těchto skupin (obr. 24).  

Rozdíly v množství bakterialních skupin, které byly detekovány před a po užívání probiotik, 

jsou uvedeny v tab. 34, statistická analýza v tab. 35. Suplementace probiotiky po dobu 

3 měsíců vedla ke statisticky významnému zvýšení u skupiny laktobacilů, a to z 0,0379 

na 0,497 %, bifidobakterií z 2,682 na 3,661 %, aktinobakterií z 4,245 na 6,033 % a zvýšení 

celkového počtu druhů z 853 na 1362. Naopak u skupiny Bacteroidetes, Proteobacteria 

a Verrucomicrobia bylo pozorováno procentuální snížení, ale tento pokles nebyl statisticky 

významný.  

Střevní mikrobiota hrají důležitou roli při ovlivňování lidského zdraví a mnoho nemocí je 

spojeno s jejich dysbiózou. Doplnění stravy o probiotika má vliv na počet a poměr střevních 

bakterií. Např. bakterie z řádu Proteobacteria jsou často spojovány se začátkem a rozvojem 

gastrointestinalních onemocnění [122]. Některé bakterie, jako např. Campylobacter, 

enterohepatická bakterie Helicobacter a Escherichia coli (všechny z řádu Proteobacteria) 

jsou často spojovány s patogenezí zánětlivých onemocnění střev (IBD), jsou schopny 

negativně ovlivnit imunitní systém a podpořit zánětlivé prostředí ve střevě [123].  

Probiotická aktivita individuálně připravených probiotik pozitivně ovlivnila střevní prostředí. 

Největší předností takto připravených preparátů je cílený výběr probiotických kmenů 

pro konkrétní stav jednotlivce včetně problémů/onemocnění konkrétní osoby v daném čase, 

a tedy ovlivnění složení střevních bakterií „na míru“.  
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Obrázek 24. Distribuce určitých bakterialních skupin detekovaných ve vzorcích stolice 

před užíváním (I) a po 90 dnech užívání probiotik (II). 
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Tabulka 34. Zastoupení bakterialních skupin ve vzorku stolice před (I) a po (II) 90 dnech 

užívání individuálních probiotik. 

 průměr (%) medián Směrodatná odchylka koef.var. Normalita 

Lactobacilli I 0,0379 0,01 0,09 229,6993 Ne 

Lactobacilli II 0,4966 0,05 1,96 394,6733 Ne 

Bifidobacteria I 2,6817 0,64 5,00 186,4311 Ne 

Bifidobacteria II 3,6615 1,21 6,03 164,6605 Ne 

Počet druhů (Species) I 853,0900 788,11 534,48 62,6519 Ano 

Počet druhů (Species) II 1361,6317 814,50 1926,96 141,5186 Ano 

Actinobacteria I 4,2446 2,61 5,69 134,0957 Ne 

Actinobacteria II 6,0329 2,79 7,37 122,0834 Ne 

Bacteroidetes I 27,7733 23,69 19,03 68,5224 Ano 

Bacteroidetes II 24,2445 17,53 20,49 84,5222 Ano 

Firmicutes I 54,4447 54,19 18,66 34,2765 Ano 

Firmicutes II 59,3989 63,51 20,28 34,1427 Ano 

Proteobacteria I 9,0454 2,23 13,35 147,5956 Ne 

Proteobacteria II 6,9785 1,52 12,52 179,4676 Ne 

Verrucomicrobia I 2,7510 0,01 11,50 417,9860 Ne 

Verrucomicrobia II 1,5467 0,07 3,07 198,2167 Ne 

Firmicutes/Bacteroidetes I 1472,3047 2,271552 11157,73 757,8408 Ne 

Firmicutes/Bacteroidetes II 31,1847 3,599240 95,60 306,5478 Ne 

 

Tabulka 35. Výsledky statistické analýzy – proporční změny určitých skupin bakterií. Výsledky 

jsou považovány za významné při hladině hodnot p <0.05000. 

 

neparametrický 

Wilcoxonův párový test 

Parametrický 

párový t-tests 

T Z p-value T t-stat p-value 

Lactobacilli I & II 208,0000 4,812680 0,000001 0,236395 2,002465 0,05855 

Bifidobacteria I & II 525,0000 2,558846 0,010502 0,267007 2,002465 0,023335 

počet druhů (Species) I & II 603,0000 1,954943 0,050591 0,311563 2,002465 0,010525 

Actinobacteria I & II 627,0000 1,585069 0,112952 0,29717 2,002465 0,013725 

Bacteroidetes I & II 650,0000 1,402329 0,160818 0,15557 2,002465 0,12051 

Firmicutes I & II 634,0000 1,529453 0,126153 0,19308 2,002465 0,073469 

Proteobacteria I & II 699,0000 1,013014 0,311054 0,118106 2,002465 0,186094 

Verrucomicrobia I & II 559,0000 0,297440 0,766131 0,10133 2,002465 0,221738 

Firmicutes/Bacteroidetes I & II 671,0000 1,235480 0,216653 0,129108 2,002465 0,164819 
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Vliv užívání individualizovaných probiotik u subjektů trpících průjmy a zácpou je  uveden 

v tab. 36.  

 

Tabulka 36. Vliv užívání individualizovaných probiotik při zácpě a průjmu. 

Diagnóza 
Počet subjektů s danou diagnózou 

před suplementací 

Počet subjektů s danou 

diagnózou po suplementaci 

Průjem 18 5 

Zácpa 11 3 

 

Při hodnocení míry úspěšnosti probiotické suplementace u subjektů trpících průjmy byla jako 

úspěšná hodnocena míra frekvence defekace, která byla redukována na maximální počet 2 

defekace za den. Pro obtíže se zácpou bylo jako úspěšné hodnoceno zvýšení frekvence 

defekace na minimálně 1 defekaci za dva dny. V obou případech (průjem, zácpa) došlo u 

výrazné většiny subjektů ke zlepšení. 
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7 ZÁVĚR 

 

• Probiotické vlastnosti kmene L. acidophilus PB01 byly ověřeny. Úspěšně byly 

srovnány vlastnosti planktonické a biofilmové formy buněk a byla potvrzena vyšší 

odolnost buněk biofilmu vůči nepřiznivým podmínkám prostředí. 

• Úspěšně byly vybrány kmeny probiotických bakterií (rod Bifidobacterium 

a Streptococcus) s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro výrobu probiotického preparátu 

na bázi biofilmu. Tyto kmeny měly schopnost adherovat na částice anorganického 

nosiče, přežít nepříznivé podmínky trávicího traktu (kyselé prostředí a přítomnost 

žluči), přičemž byly prokazatelně odolnější v biofilmové formě vůči těmto vlivům než 

jejich planktonní forma. Kmeny vykazovaly vyšší míru rezistence vůči řadě 

testovaných antibiotik, což umožňuje používat výsledný preparát smysluplně 

i v průběhu antibiotické léčby. Odolnost vybraných kmenů v biofilmové struktuře vůči 

některým antibiotikům ve srovnání s planktonickou formou byla vyšší. 

• Bylo připraveno několik různých variant kombinovaných nosičů. Byla optimalizována 

kompaktace a příprava kombinovaného mikrogranulátu, který je stabilní ve vodném 

prostředí. Na základě provedených experimentů, optimalizací a získaných výsledků 

byly zvoleny 3 nejvhodnější varianty kombinovaných nosičů pro růst biofilmu 

probiotických bakterií. Jedná se o kombinaci elementárního minerálního nosiče 

na bázi fumózní siliky v kombinaci s inulinem a v kombinaci s topinamburovou 

moukou v poměru min. 10 % elementárního nosiče: 90 % prebiotika, kombinaci 

syloidu 244 a inulinu nebo topinamburové mouky v poměru min. 10 % elementárního 

nosiče: 90 % prebiotické topinamburové mouky a kombinace magnesium 

aluminometasilikátu a topinamburové mouky v poměru min. 10 % elementárního 

nosiče: 90 % prebiotické topinamburové mouky. Byly připraveny funkční vzorky 

vybraných kombinovaných nosičů.  

• Úspěšně byla vyvinuta, optimalizována a zavedena metoda pro analýzy adherence 

počtu CFU multidruhových probiotických kultur na kombinovaném nosiči. Vzorky 

kultivované s kombinovaným nosičem vykazovaly jednoznačně vyšší míru nárůstu 

po kultivaci na příslušné pevné půdě dle typu kultury. Použití ultrazvuku 

nevykazovalo zásadní inhibiční efekt na viabilitu testovaných kultur a zpravidla bylo 

možné v datech zachytit trend poukazující na schopnost ultrazvuku uvolňovat kulturu 

z nosiče.  
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• Byl potvrzen vliv jídla/nápoje při současném užívání probiotik. Probiotika je vhodné 

užívat spolu s některými nápoji, a především s konzumací jídla. Při užívání 

jednotlivých probiotických kmenů bakterií je vliv potravinové či nápojové matrice 

výraznější než při podání směsi probiotických bakteriálních kultur, kdy dochází 

k výraznějšímu zvýšení počtu životaschopných buněk při průchodu modelovým 

trávicím traktem. 

• Úspěšně byla vyvinuta, optimalizována a do praxe zavedena metoda přípravy 

individuálních probiotik na základě analýzy vzorku stolice a osobní anamnézy. 

• Na základě výsledků disertační práce byla úspěšně přihlášena patentová přihláška, a to 

PV 2018-282: Nosič určený ke kultivaci probiotických kultur, kompozice, která 

takovýto nosič obsahuje. Dále byly zapsány užitné vzory UV 2018-35057: Nosič určený 

ke kultivaci probiotických kultur, kompozice, která takovýto nosič obsahuje; UV 2018-34961: 

Směs s prodlouženým antibakteriálním účinkem a sanitární hygienický nebo zdravotnický 

prostředek, který ji obsahuje; UV 2014-2987: Sanitární hygienický nebo zdravotnický 

prostředek s antibakteriálním účinkem; UV 2014-29406: Nápoj obsahující hepatoprotektivní 

látky. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

AMX   Amoxycilin 

AZM    Azitromycin 

CFU    Cell Forming Units, kolonie tvořící jednotky  

CLI    Klindamycin 

DNA    Deoxyribonuleová kyselina 

DGGE Denaturační gradientová elektroforéza  

FOS Fruktooligosacharidy 

GIT    Gastrointestinální trakt 

GOS     Galaktooligosacharidy 

HPMC   Hydroxypropylmethylcelulóza 

IBD    Zánětlivé onemocnění střev (inflammatory bowel disease) 

IBS     Syndrom dráždivého střev (irritable bowel syndrome) 

NEO    Neomycin 

MCC   Mikrokrystalická celulóza 

PEN    Penicilin 

PCR     Polymerázová řetězová reakce 

RAPD   Náhodně amplifikovaná polymorfní DNA  

Rep-PCR  Interrepetitivní polymerázová řetězová reakce  

rRNA Ribosomální ribonukleová kyselina 

S  Streptomycin 

UZ ultrazvuk 
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30 1 39 82 1,82 24,76 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

31 1 65 80 1,78 25,25 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

32 0 65 65 1,68 23,03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

33 0 37 62 1,67 22,23 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

34 1 36 97 1,86 28,04 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

35 1 60 103 1,96 26,81 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 1 54 83 1,73 27,73 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

37 0 39 69 1,69 24,16 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

38 1 46 92 1,9 25,48 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

39 0 62 53 1,58 21,23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

40 1 45 140 1,89 39,19 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 



 

41 1 14 51 1,65 18,73 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 1 39 68 1,83 20,31 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

43 1 47 88 1,9 24,38 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

44 0 42 59 1,78 18,62 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

45 1 41 72 1,75 23,51 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

46 1 37 69 1,78 21,78 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Pozn. Pohlaví: 0 – žena; 1 – muž. Ostatní vlastnosti: 0 – ne; 1 – ano. 
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Abstract: The increasing demand for probiotic production and its consumption is pushing the 

probiotic producers to innovate the conventional articles. Individually prepared probiotic 

formulation should be better and beneficial alternative to commercial products and shloud better 

target and affect the host gut microbiota. Stool samples of 46 volunteers were characterised by 16s 

rRNA sequencing. On the basis of this characteristic, the probiotic composition (species, number of 

species and CFU) was designed and prepared for each patient separately. After 3 months of probiotic 

supplementation, a control sample was analysed. Data confirmed a significant increase of specific 

bacterial groups (lactobacilli, bifidobacteria, actinobacteria) as well as total number of species. 

Results clearly showed that individualised probiotic treatment led to enhancement of gut microbiota 

by beneficial bacterial groups and thus positive modulation of gut microbiota. 

Keywords: probiotic; gut; microbiota; 16S rRNA; Bifidobacterium; Lactobacillus 

 

1. Introduction 

The gastrointestinal microbiota is a consortium of bacteria, archaea, fungi, protozoa and viruses 

that inhabit the gut of all mammals. Microbiota affects a range of physiological processes that are vital 

to host health including homeostasis, metabolism, gut epithelial health, immunologic activity and 

neurobehavioral development. Changes in the gastrointestinal microbiota are associated with diseases 

in humans and animals including inflammatory bowel disease, asthma, obesity, metabolic syndrome, 

cardiovascular disease, immune-mediated conditions, and neurodevelopmental conditions such as 

autism spectrum disorder [1]. Changes in composition of microbiota due to disease are designated as 

dysbiosis, and are typical with reduction of diversity microbial genera and species, changes in gut and 

system environment and response to inflammation and modified relationship of microbes metabolism 

and host [1]. 

Composition of microbiota is changing by the aging of host. Bifidobacterium is a genus which 

dominates the intestine of healthy breast-fed infants, whereas in adulthood the levels are lower but 

relatively stable. The presence of different species of bifidobacteria changes with age, from childhood 

to old age. Bifidobacterium longum, B. breve, and B. bifidum are generally dominant in infants, species B. 

catenulatum, B. adolescentis and B. longum are more prevalent in adults. Evidence is accumulating 

which shows beneficial effects of supplementation with bifidobacteria on the improvement of human 

health conditions ranging from protection against infection to different extra- and intra-intestinal 

positive effects. Moreover, bifidobacteria have been associated with the production of a number of 
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potentially health promoting metabolites including short chain fatty acids, conjugated linoleic acid 

and bacteriocins [2,3].  

Percentage of bifidobacteria in gastrointestinal tract of healthy human is in range of 2-14 % and is 

relatively stable in adults, 3-6 % [4,5]. Decrease of bifidobacteria is frequently associated with 

deseases, i.e. atopic dermatitis, allergy, higher risk of oncological findings. Reduced amount of 

bifidobacteria is characteristic in IBS patients [6] or in patients with allergies, in which probiotic 

suplementation helps to supress symptoms of allergy [7]. 

Genus Lactobacillus is only a minor member of the human colonic microbiota, but the proportion 

of these bacteria is frequently either positively or negatively correlated with human disease and 

chronic condition. The number of autochthonous Lactobacillus was adjusted to ≤1 % of the total 

bacterial population in the distal human gut [8]. The genus Lactobacillus is estimated to constitute 6 % 

of the total bacterial cell numbers in the human duodenum and approximately 0.3 % of all bacteria in 

the colon [8]. Approximately 50 of Lactobacillus species were repeatedly detected in the stools of 

healthy volunteers [8]. The ability of many L. casei strains to prevent antibiotic associated diarrhoea is 

associated with its ability to maintain the diversity of the gut microbiota of individuals during 

antibiotic treatments [9]. Detailed overview how some diseases affect the amount of lactobacilli in gut 

is summarized in review [8, 10, 11]. 

Gut microbiota is important for maintaining body weight. Modulation of gut microbiota by 

probiotics may result in weight loss and thus help in obesity treatment. This characteristic appears to 

be strain-specific in range of genus Lactobacillus [12]. Study Sanchez et al. [13] showed that the L. 

rhamnosus CGMCC 1.3724 helped obese women to achieve sustainable weight loss. Ley et al. [14] 

reported higher proportions of Firmicutes and relatively fewer Bacteroidetes in 12 obese volunteers 

compared to lean controls using high-throughput sequencing technique. A decrease in Bacteroidetes 

phylum was confirmed in another study where 20 obese subjects, 9 patients with anorexia nervosa 

and 20 normal-weight healthy controls [15]. Low abundance of Bacteroidetes and Actinobacteria in obese 

individuals compared to their lean counterparts, but no significant differences in proportion of 

Firmicutes were detected [15]. 

Maintenance of suitable ratio of lactobacilli and bifidobacteria in gut is very important. Reduction 

of this ratio leads to increase of risk of metabolic disorders and another diseases [12]. Maintenance of 

optimal ratio of two basic bacterial groups Firmicutes/Bacteroidetes is important for proper function of 

microbiota and energetic metabolism. If the ratio of Firmicutes/Bacteroidetes is higher than 1, there is 

about 23% higher probability that the individual is obese [16]. However, physically active persons (i.e. 

sportsmans) have higher amount of Firmicutes. Bacteria belonging to this group are capable to 

participate in decomposing energetically rich compounds to simple and/or single nutrients/substrats, 

by that the energetic potential of food is increased [17]. 

The aim of our study was to compare composition of fecal microbiota before and after the 

induvidually prepared probiotics treatment and to confirm or disprove benefits of individual 

approach in probiotics preparation and its usage. 

 

2. Materials and Methods  

2.1. Sample Collection 

During a study period from January 2019 to February 2020, stool samples were collected from a 

group of 46 volunteers in the age range 18-75 years. They were all volunteers who were informed in 

detail about the aim of study. Stool samples were collected from each donor two times. The first stool 

sample was collected before probiotic supplementation and the second sample was collected after 90 

days of probiotic suplementation. Volunteers received stool sampling kits (Labing, Prague, Czech 

Republic) containing tube with sampling spoon, sterile transport tube and sterile paper for stool 

collection. Stool samples were self-collected by each participant and then immediately taken into 

individual sterile transport containers, freezed at -20 °C immediatelly after collection. Containers were 

putted on ice and taken to the laboratory within 12 hours according to the agreement with dedicated 



 

logistic company. After receiving, all samples were kept at -20 °C until analysis was performed. 

Participants filled out a brief questionnaire about their anamnesis (Table 1). 

 

Table 1. Baseline characteristics of volunteers, (IBD) inflammatory bowel disease; (atb) usage of 

antibiotics in past 6 months; (1) yes; (0) no. 

Subject Gender Age Weight (kg) Height (m) BMI (kg/m2) Diarrhoea Constipation Allergy IBD Atb 

1 female 46 100 1.76 32.28 0 0 0 0 0 

2 male 53 71 1.8 21.91 1 0 1 0 1 

3 male 48 89 1.75 29.06 1 0 0 0 0 

4 female 21 35 1.7 12.11 1 1 1 1 0 

5 male 39 75 1.8 23.15 0 1 0 0 0 

6 male 14 47 1.73 15.70 0 0 0 0 0 

7 female 63 85 1.78 26.83 0 1 0 0 1 

8 male 62 93 1.95 24.46 0 1 0 0 0 

9 female 55 63 1.68 22.32 1 0 0 0 1 

10 male 27 100 1.93 26.85 0 0 1 0 0 

11 male 34 80 1.75 26.12 0 0 0 0 0 

12 male 41 65 1.74 21.47 0 0 0 1 0 

13 male 37 69 1.78 21,78 1 0 1 1 0 

14 female 42 82 1.58 32,85 0 1 0 0 0 

15 male 33 93 1.83 27.77 0 0 0 0 1 

16 male 62 85 1.65 31.22 1 0 0 0 0 

17 female 57 86 1.67 30.84 0 0 0 0 0 

18 female 39 64 1.77 20.43 1 0 0 0 0 

19 male 67 84 1.78 26.51 1 0 0 0 0 

20 male 43 89 1.8 27.47 0 0 1 0 0 

21 male 38 78 1.8 24.07 1 0 1 1 0 

22 female 17 53 1.65 19.47 0 0 0 1 0 

23 female 51 71 1.72 24.00 0 0 1 0 0 

24 female 42 63 1.8 19.44 0 1 1 1 0 

25 male 45 90 1.95 23.67 0 0 0 0 0 

26 female 62 90 1.68 31.89 0 1 1 0 0 

27 male 42 80 1.72 27.04 0 0 0 0 0 

28 male 42 95 1.87 27.17 1 1 0 1 0 

29 female 8 26 1.45 12.37 0 1 1 0 0 

30 male 39 82 1.82 24.76 1 0 0 0 0 

31 male 65 80 1.78 25.25 0 0 1 0 0 

32 female 65 65 1.68 23.03 0 1 0 0 0 



 

33 female 37 62 1.67 22.23 1 0 0 1 0 

34 male 36 97 1.86 28.04 1 0 1 0 0 

35 male 60 103 1.96 26.81 0 0 0 0 0 

36 male 54 83 1.73 27.73 1 0 0 0 0 

37 female 39 69 1.69 24.16 0 0 1 0 0 

38 male 46 92 1.9 25.48 1 0 0 0 0 

39 female 62 53 1.58 21.23 0 1 0 0 0 

40 male 45 140 1.89 39.19 1 0 1 0 0 

41 male 14 51 1.65 18.73 0 0 0 0 0 

42 male 39 68 1.83 20.31 1 0 1 1 0 

43 male 47 88 1.9 24.38 0 0 1 1 0 

44 female 42 59 1.78 18.62 0 0 0 0 0 

45 male 41 72 1.75 23.51 0 0 1 0 0 

46 male 9 50 1.54 21.80 1 0 1 0 0 

 

2.2. Faecal Samples Processing 

Samples were processed at Veterinary Research Institute (Brno, Czech Republic) and Research 

Centre for Toxic Compounds in the Environment (Recetox, Faculty of Science, Masaryk University, 

Brno, Czech Republic) according to protocol Vídeňská et al. [18] with some modification. Briefly, 

faecal samples were diluted 5x by molecular grade water and homogenized with Zirconia beads 

2.3 mm (BioSpec, USA). DNA was isolated by DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit (QIAGEN, 

Germany) according standard protocol. Isolated DNA was used as a template in amplicon PCR to 

target the hypervariable V4 region of the bacterial 16S rRNA gene. PCR was performed with Phusion 

Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix (ThermoScientific, USA) with the primer pair consisting of 

Illumina overhang nucleotide sequences, an inner tag and gene-specific sequence presented in Table 2 

[19, 20]). PCR products with different inner tags were equimolarly pooled and used as a template for a 

second PCR with Nextera XT indexes (Illumina, USA). The final library was diluted to a concentration 

of 8 pM and 20 % of PhiX DNA (Illumina, USA) was added. Sequencing was performed with the 

Miseq reagent kit V2 using a MiSeq instrument according to the manufacturer’s instructions (Illumina, 

USA).   

 

Table 2. Sequence of primers and PCR condition. 

Primers PCR condition 

V4 16S 

rRNA 

gene 

~ 

300 

bp 

16S_F 
TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG-

InnerTag-GTGYCAGCMGCCGCGGTAA 
95 °C 

30x 

98 °C 55 °C 72 °C 72 °C 

16S_R 
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGC-

InnerTag-GGACTACNVGGGTWTCTAAT 
30 s 10 s 15 s 30 s 

10 

min 

 

2.3. Data Processing 

Forward and reverse pair-end reads, that fulfilled the condition of both quality and length 

filtering, were merged using the fastq-join method within the join_pair_ends.py command in QIIME 

1.9.180. Data were demultiplexed and barcodes and primers were trimmed using package 

Biostrings81 in R 3.3.282. Operational taxonomic units (OTUs) were constructed by binding sequences 



 

into clusters of greater than 97% sequence similarity using QIIME. In the next step, chimeras were 

detected on the set of representative sequences of each OTU with UCHIME in USEARCH v6.1.54483. 

These chimera OTUs were subsequently excluded from the analysis. Taxonomy was assigned to each 

OTU based on SILVA 123 reference database84. The observed species metric and the Chao1 index 

were used to estimate alpha diversity for each sample in QIIME. Beta diversity was computed in 

QIIME using both weighted and unweighted UniFrac metrics85. All statistical analysis was performed 

in R 3.3.282. 

The data were treated as compositional (proportions of total read count in each sample, non-

rarefied) and prior to all statistical analyses were transformed using centered log-ratio transformation. 

The analyses were performed on each of the seven taxonomy levels (Phylum, Class, Order, Family, 

Genus, Species and OTUs) separately and the resulting p-values were adjusted for multiple 

hypotheses testing using Benjamini-Hochberg procedure.  

For study purpose, only some taxonomic levels were consequently processed. 

 

2.4. Composition of Probiotics 

Probiotic mixture was prepared individually for each participant based on sequencing analysis 

and individual anamnesis, meaning that each subject was treated by different probiotic mixture. In 

most cases, the number of probiotic strains used in the probiotic mixture was between 25 and 35. 

Probiotic strains used belonged to Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus and Streptococcus species 

(Table 3). Individual prepared probiotic composition in capsule contained mixture of lyophilized 

probiotic cultures,  supplementary compound of probiotic composition was inulin Orafti GR. Due to 

filling of tablets by hand, no anticoaking agents (i.e. magnesium stearate or silica dioxide) was used. A 

total number of probiotic bacteria per 1 dose/capsule was 35 miliard CFU. Daily dose was 1 capsule. 

The fundamental parameter for the composition of individual mixture was amount of lactobacilli 

and bifidobacteria and their ratio in the analysed sample. If the analysis revealed low amount of 

lactobacilli, more lactobacilli was used in the final mixture and the same is valid for bifidobacteria. 

Further criterion is ratio of bacterial phyla Firmicutes and Bacteroidetes. Moreover, the individual 

anamnesis was also taken into account (BMI, diarrhoea, usage of antibiotics, constipation, allergy). 

Probiotic composition prepared individual contained 1-34 % of bifidobacteria and 66-99 % 

of lactobacilli if the ratio of lactobacilli and bifidobacteria was lower than 0.099 in the stool sample. If 

the ratio of lactobacilli and bifidobacteria was in the range of 0.1 to 0.799 in the stool sample, the 

probiotic preparate contained 2 – 49 % of bifidobacteria and 51 – 98% of lactobacilli. If the ratio of 

lactobacilli and bifidobacteria was in the range of 0.8 to 1.099 in the stool sample, probiotic 

composition contained 20 – 80 % of bifidobacteria and 20-80 % of lactobacilli. If the ratio of lactobacilli 

and bifidobacteria was higher than 1.1 in the stool sample, the individual probiotic composition 

contained 20-99 % of bifidobacteria and 1-80 % of lactobacillli.  

If the ratio of bacterial phyla Firmicutes and Bacteroidetes was higher than 1 in the stool sample, 

the probiotic preparate contained bacteria from genus Bifidobacterium. If the ratio of bacterial phyla 

Firmicutes and Bacteroidetes was lower than 0,8 in the stool sample, probiotic preparate contained 

bacteria of genus Lactobacillus in quantity of 51-100 % from total number of probiotic cultures. If the 

ratio of bacterial phyla Firmicutes and Bacteroidetes was in the range of 0,8 – 1 in the stool sample, 

probiotic composition contained probiotic bacteria of genus Lactobacillus in quantity of 1-99 % from 

total number of probiotic cultures and bacteria of genus Bifidobacterium in quantity of 99-1 % from 

total number of probiotic cultures.  

At the same time, if patients BMI (Body Mass Index) was higher than 25, a probiotic strain with 

confirmed beneficial effect associated with obesity, metabolic disorders or diabetes was used to 

prepare a probiotic composition. In our study bacterial strain Bifidobacterium lactis B1-04 was selected 

[21, 22]. 

If participant had diarrhoea predominant IBS (irritable bowel syndrome), strain B. coagulans 

MTCC 5856 was included into the probiotic mixture [23]. Strain Streptococcus thermophilus CGMCC 

10755 was included due to its high production of folates in the probiotic mixture in all cases. 



 

 

Table 3. The list of probiotic strains used in study. 

Bacterial probiotic strains 

Bifidobacterium animalis CGMCC 10757 Lactobacillus salivarius CGMCC 6403 

Bifidobacterium bifidum ATCC 5215 Lactobacillus fermentum CNCM I-4473 

Bifidobacterium bifidum CGMCC 9917 Lactobacillus fermentum CGMCC 6407 

Bifidobacterium breve CGMCC 6402 Lactobacillus helveticus CGMCC 6404 

Bifidobacterium infantis CGMCC 6401 Lactobacillus helveticus LMGS-29851 

Bifidobacterium infantis ATCC 6270 Lactobacillus paracasei CNCM I-4475 

Bifidobacterium lactis B1-04 Lactobacillus casei CNCM I-4458 

Bifidobacterium lactis ATCC 6685 Lactobacillus reuteri CGMCC 6405 

Bifidobacterium lactis ATCC 5220 Lactobacillus reuterii ATCC 6889 

Bifidobacterium lactis ATCC 5219 Lactobacillus rhamnosus ATCC 5675 

Bifidobacterium lactis ATCC 5674 Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4798 

Bifidobacterium longum CNCM I-4456 Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4474 

Bifidobacterium longum CGMCC 2107 Lactobacillus rhamnosus CNCM I-1720 

Lactobacillus acidophilus ATCC 5212 Lactobacillus plantarum CGMCC 1258 

Lactobacillus acidophilus ATCC 5221 Lactobacillus plantarum CNC I-4459 

Lactobacillus acidophilus CNCM I-4457 Streptococcus thermophilus CGMCC 10755 

Lactobacillus acidophilus CGMCC 2106 Bacillus coagulans MTCC 5856 

 

2.5. Statistical Analysis 

Statistical analysis was performed using program Statistica (version 13.3). Differences were 

considered statistically significant at the level of p˃0.05. For testing group differences between 

sampling before and after probiotic treatment, we applied pairwise parametric T-test (if normality was 

yes), otherweise nonparametric Wilcoxon Matched Pairs Test was used. 

 

3. Results 

3.1. Effects of Probiotic Supplementation on Gut Microbiota 

In all subjects, no side effects were observed following the oral intake of probiotic product. 

For probiotics design, we evaluated state of gut microbiota by monitoring of selected bacterial groups 

(Figure 1) – genus Lactobacillus and Bifidobacterium, as well as phyla Firmicutes, Bacteroidetes, 

Actinobacteria, Verrucomicrobia, Proteobacteria and the number of bacterial species (species). Frequency 

of each sequence determinates relative representation of individual bacterial strains, species and 

genera in the sample. For comparison, the same probe was taken after 3-months probiotic treatment. 



 

 

 



 

Figure 1. Distribution of the main bacterial groups detected in fecal samples before probiotic 

consumption (I) and after 3 months of probiotic suplementation (II). Figure showes the comparison of 

histograms and box-plots. 

Differences in amount in selected bacterial groups (genus Lactobacillus, genus Bifidobacterium, 

phyla Firmicutes, Bacteroidetes etc.) detected in gut microbiota before and after probiotic treatment and 

its statistical data are shown in Table 4. Supplementation of probiotics for 3 months lead to significant 

increase of lactobacilli from 0.0379 % to 0.497 % (mean value), bifidobacteria from 2.682 % to 3.661 % 

(mean value), actinobacteria from 4.245 % to 6.033 % (mean value) and total number of species from 

853 to 1362 (mean value). Probiotic supplementation had an impact on the gut microbiota composition 

at phylum level. Reduction of bacterial groups Bacteroidetes, Proteobacteria and Verrucomicrobia was 

observed, but the decrease was not statistically significant. 

Table 4. Abundance of bacterial groups in gut microbiota before (I) and after (II) 3 months of probiotic 

supplementation and results of statistical testing of the proportion variation of some bacterial groups. 

Marked tests are significant at p <0.05000. 

Variable Mean (%) Median Std.Dev. Coef.Var. Normality p-value 

Lactobacilli I 0.0379 0.01 0.09 229.6993 
No 0.000001 

Lactobacilli II 0.4966 0.05 1.96 394.6733 

Bifidobacteria I 2.6817 0.64 5.00 186.4311 
No 0.010502 

Bifidobacteria II 3.6615 1.21 6.03 164.6605 

species I 853.0900 788.11 534.48 62.6519 
Yes 0.010525 

species II 1361.6317 814.50 1926.96 141.5186 

Actinobacteria I 4.2446 2.61 5.69 134.0957 
No 0.013725 

Actinobacteria II 6.0329 2.79 7.37 122.0834 

Bacteroidetes I 27.7733 23.69 19.03 68.5224 
Yes 0.12051 

Bacteroidetes II 24.2445 17.53 20.49 84.5222 

Firmicutes I 54.4447 54.19 18.66 34.2765 
Yes 0.073469 

Firmicutes II 59.3989 63.51 20.28 34.1427 

Proteobacteria I 9.0454 2.23 13.35 147.5956 
No 0.311054 

Proteobacteria II 6.9785 1.52 12.52 179.4676 

Verrucomicrobia I 2.7510 0.01 11.50 417.9860 
No 0.766131 

Verrucomicrobia II 1.5467 0.07 3.07 198.2167 

Firmicutes/Bacteroidetes I 1472.3047 2.271552 11157.73 757.8408 
No 0.216653 

Firmicutes/Bacteroidetes II 31.1847 3.599240 95.60 306.5478 

 

Monitoring of some health problems before and after 3 months of probiotic supplementation was 

performed (Table 5) by questionaire survay. 

 

Table 5. Effect of personified probiotic over diarrhoea and constipation. 

Diagnosis 
Number of subjects 

before supplementation 

Number of subjects 

after supplementation 

Diarrhoea 18 5 

Constipation 11 3 

 



 

Evaluation of the efficiency of probiotic supplementation in subjects suffering from diarrhoea 

was considered as successful if the frequency of defecations was reduced to a maximum of 2 

defecations per day. For the constipation, the evaluation of the effectiveness of the probiotic 

supplementation was based on the increase of the frequency of the defecation to at least once every 

two days. In subjects with other anamnesis, a detailed evaluation of the probiotic supplementation 

was not performed due to the difficult evaluation and especially difficult scoring of diseases 

manifestations (atopic dermatitis, gluten allergy, lactose allergy and recurrent respiratory and urinary 

tract infections). 

 

4. Discussion 

Demand for probiotic food and supplements has increased over the past few decades. The global 

probiotics market size was estimated at USD 48.38 billion in 2018 and is anticipated to expand at a 

CAGR of 6.9 % during the forecast period. It is driven by the growing consumer inclination towards 

preventive healthcare in conjunction with the development of efficient probiotic strains [24]. 

Unfortunately, there is little evidence about the ability of probiotics to influence the gut human 

microbiota composition and many factors can negatively influence conclusions drawn from different 

studies. Moreover, the administration of various probiotic species and strains, the duration of 

probiotics treatment, the use of monostrain or multistrain products and the presence of numerous 

variables related to the host´s lifestyle are the elements which can lead to different scientific 

conclusions [25] (Kristensen et al. 2016). However, in vivo experiments confirmed that the probiotic 

supplementation of mice can change the abundance of some groups of gut bacteria [26] (Hannah et al. 

2016). Result of our study confirmed, that the convenient specific probiotics supplementation can 

significantely increase the variability of human gut microbiota. 

As we know, this is a first study that takes into consideration the actual state of individual gut 

microbiota of host to prepare suitable mixture of probiotics. We consider this as crucial for the proper 

function of probiotics. In the present study, we analysed some representative bacterial groups from 

gut microbiota of 46 volunteers and consequently designed appropriate mixture of probiotics for each 

one. We did not observe any negative impact of probiotic on the general health status of the hosts 

(personal communication). Contrariwise, the individually prepared probiotics seemed to be able to 

exert a beneficial effect on the bacterial ecology of the gastrointestinal tract. 

Supplementation of individual prepared probiotics for 3 months led to significant increase of 

lactobacilli, bifidobacteria, actinobacteria and total number of species. The ability to adhere to and to 

colonize the gut is a fundamental feature for probiotic microorganisms to be effective on the host and 

is closely species- and strain-dependent [27]. We assumed that probiotic strains (lactobacilli, 

bifidobacteria) used in this study had a good colonization ability – an increase in bifidobacteria and 

lactobacilli fecal load was monitored in the majority of subjects analyzed after the probiotic 

supplementation. Strains of lactobacilli and bifidobacteria can also inhibit harmful bacteria, improve 

gastrointestinal barrier function and suppress proinflammatory cytokines [28]. Recent studies have 

demonstrated that Bifidobacterium alters the function of dendritic cells to regulate the intestinal 

immune homeostasis to harmless antigens and bacteria or initiate protective measures against 

pathogens [28]. It has been reported that L. acidophilus or L. casei increased lactic acid bacteria with a 

concomitant decrease of fecal coliforms and anaerobes. In addition, it has been found that probiotics 

caused shifts in the gut microbiota composition toward specific beneficial bacteria, i.e. Prevotella and 

Oscillibacter [29]. Reduction of bacterial groups Bacteroidetes, Proteobacteria and Verrucomicrobia was 

observed, but the decrease was not statistically significant. Proteobacteria is reported as a bacterial 

phylum often involved in the onset and progression of gastrointestinal diseases [30]. In particular, 

different microorganisms belonging to Proteobacteria, such as Campylobacter, enterohepatic Helicobacter 

and Escherichia coli are often associated with the pathogenesis of inflammatory bowel disease, being 

able to negatively influence the immune system and enhance intestinal inflammation [31]. High 

abundance of Firmicutes and has previously been related to obesity, and with a reduction of 



 

Bacteroidetes,as obese individuals often show an unbalanced ration of Firmicutes and Bacteroidetes in 

their intestinal microbiota [30]. 

The mixture of probiotics was composed from commonly used probiotic strains (Table 1). Besides 

lactobacilli and bifidobacteria, one strain from Bacillus and Streptococcus genus was included. Some of 

the Bacillus species are promising and particularly important probiotic supplement for an increasingly 

growing group of lactose-intolerant individuals. It is typically found in non-dairy fermented products 

as well as in drinks, juices and on raw and unprocesses fruits and vegetables [32]. Strain B. coagulans 

MTCC 5856 is clinically validated for its health benefits in human subjects [23]. Some strains of 

Streptococcus thermophilus have probiotic properties and play role in reduction of IBS [33]. Strain S. 

thermophilus CGMCC 10755 had a good production of folate (unpublished data). The use of folate-

producing probiotic strains can be regarded as a new perspective in the specific use of probiotics [34]. 

As we expected, experiments pointed to very interesting results regarding the effect of probiotic 

supplementation on increasing the overall variability of the intestinal microbiota. Supplementation 

with a relatively small amount of probiotic bacteria (35 billion CFU per dossage) and a relatively small 

amount of probiotic strains per on day dossage (25-35 strains) could practically increase the overall 

variability of the intestinal microbiota by up to hundreds of bacterial species (Table 4). 

Results clearly showed that the probiotic supplementation improved stool frequency in both 

cases – constipation and also diarrhoea (Table 5). Target modulation of gut microbiota by personified 

probiotic can provide effective solution of these health problems.  

In the future, we would like to continue in consequential study with exact monitoring of 

probiotic supplementation in subjects with atopic dermatitis, allergy, immunity disorders and obesity. 

In conclusion, our data confirmed the significance of individual approach in the probiotic 

supplementation. The individual prepared mixture of probiotics, based on individual anamnesis and 

stool sample analysis, highlighted the probiotic activity of selected strains which could better 

influence the intestinal environment (composition and variety of host gut microbiota). These mixtures 

of probiotics have been demonstrated to influence the gut microbiota composition, even if all bacterial 

changes detected after probiotic intake have not yet been well-characterized. Of course, we need 

further data and studies to demonstrate a clear application of this probiotics in the clinical field. 
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