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ABSTRAKT  

 

Soubor 68 kmenů izolovaných ze stolice plně kojených dětí a dalších zdrojů byl 

identifikován pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) s primery specifickými pro rod 

Lactobacillus, druhově specifickými primery včetně multiplexní PCR, pheS PCR,  rep-PCR, 

RAPD-PCR a srovnáním sekvencí genů pro 16SrRNA. Dále byla sledována produkce 

antimikrobiálních látek pomocí agarového kapkového testu a agarového difuzního testu. 

Antimikrobiální bílkovinné látky v dostatečné koncentraci v supernatantu produkovalo 

7 kmenů. U vybraných 3 kmenů byl sledován vliv teploty, pH a přítomnosti detergentů na 

inhibiční vlastnosti supernatantu. Uvedené kmeny produkovaly teplotně stabilní 

antimikrobiální bílkovinné látky, jejichž antimikrobiální vlastnosti neovlivňovaly testované 

detergenty s výjimkou SDS. 

Skríning DNA na přítomnost genů pro produkci bakteriocinů pomocí PCR a DNA/DNA 

hybridizace ukázal jejich přítomnost u 14 kmenů. U 3 kmenů byly identifikovány geny shodné 

s geny v genových klastrech pro gassericin K7A nebo gassericin K7B.  Specifické produkty PCR 

byly sekvenovány a analyzovány pomocí algoritmu BLAST a programu CLUSTAL W2. U 

2 kmenů byla nalezena v databázi GeneBank 100% shoda nukleotidových sekvencí se 

sekvencemi pro části genových klastrů gassericinu K7B, gassericinu T a acidocinu LF221B.  

Kmeny skupiny Lactobacillus acidophilus byly dále testovány na odolnost vůči 

podmínkám gastrointestinálního traktu, na adhezi na Caco-2 buňky a na rezistenci vůči 

antibiotikům.  

Skríningem DNA všech kmenů pomocí specifických primerů byla zjištěna přítomnost 

genu pro produkci histidin dekarboxylázy u 7 kmenů, gen pro produkci tyrosin dekarboxylázy 

byl detegován u 1 kmene a gen pro linoleát izomerázu u 4 kmenů.    

Pomocí optimalizovaného postupu imunomagnetické separace buněk s využitím 

biotinylované protilátky anti-Lactobacillus a magnetických nosičů s navázaným 

streptavidinem byly buňky kmene L. rhamnosus LOCK 0900 separovány z tekutého MRS 

media, UHT mléka a bílého jogurtu v dostatečném množství pro detekci pomocí PCR. 
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

Bakterie mléčného kvašení (BMK) osidlující lidský gastrointestinální trakt jsou úzce 

spojeny se zdravím. Jsou důležitým biologickým ochranným faktorem zabraňujícím kolonizaci 

a následovné proliferaci patogenních bakterií v lidském střevě. Probiotické bakterie 

mléčného kvašení jsou nyní součástí řady výrobků potravinářského průmyslu. Dříve byly tyto 

zdraví prospěšné bakterie přidávány pouze do mléčných výrobků (jogurty, jogurtová mléka či 

sýry). V současné době jsou využívány i v mnoha jiných potravinách a nápojích od cereálií až 

k ovocným džusům. „Probiotický průmysl“ zaujímá asi 10 % na světovém trhu s potravinami. 

Nedávno publikované studie ukazují, že množství produktů obsahujících probiotické bakterie 

mléčného kvašení každoročně vzrůstá napříč všemi kontinenty a „probiotický průmysl“ je tak 

velkým příslibem i do budoucna. Probiotické výrobky totiž užívají i konzumenti, kteří jsou 

zdraví. Konzumují je z důvodu, že chtějí redukovat potenciální riziko onemocnění střev, 

ledvin, respiračního traktu nebo srdce. Konzumace probiotických výrobků však nemůže 

nahradit zdravý životní styl a vyváženou stravu. 

Produkce antimikrobiálních látek probiotickými kmeny může být využívána pro 

konzervaci potravin, do kterých jsou probiotika přidávána. Především je tak inhibován výskyt 

nežádoucích a patogenních mikroorganismů, čímž dochází k prodloužení životnosti potravin 

a k zvýšení jejich bezpečnosti z hlediska konzumenta. Výhodou je, že se jedná o konzervaci 

potravin bez přidání exogenních chemických konzervantů a o způsob přijatelný pro stále 

náročnější spotřebitele. Mimo to lze také nahradit intenzivní zahřívání některých potravin, 

což má pozitivní vliv na organoleptické a nutriční vlastnosti potravinářských výrobků.   

Narůstající rezistence bakterií vůči antibiotikům je ve světě čím dál tím větším 

problémem, a to nejen v klinické mikrobiologii, ale také ve veterinární mikrobiologii a 

potravinářství. Obava z toho, že v budoucnu nebude možné inhibovat některé patogenní 

kmeny antibiotickými preparáty a léčit tak některé infekce, se stává velmi reálnou. Na 

nadužívání antibiotických preparátů či jejich nesprávné používání upozorňuje i Evropská 

Komise. Proto je nutné hledat účinné alternativy. Produkce bakteriocinů by mohlo být 

využito nejen v potravinářském průmyslu, ale především v klinické mikrobiologii jako 

alternativy k antibiotickým preparátům. Navzdory mnoha výsledkům vědy, nalezení efektivní 

léčby infekčních onemocnění zůstává globálním problémem, přičemž nedostatečné řešení 

způsobuje ztrátu miliónů životů každý rok.  

Z výše uvedených důvodů je velmi důležitá a žádaná izolace, identifikace a  studium 

vlastností u nových potenciálních probiotických kmenů bakterií mléčného kvašení, které 

produkují antimikrobiální substance.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Využití bakterií mléčného kvašení v potravinářském průmyslu 

Bakterie mléčného kvašení (BMK) netvoří jednotnou fylogenetickou skupinu, ale 

skupinu bakterií patřící do kmene Firmicutes, které mají podobné metabolické vlastnosti. Do 

této skupiny jsou řazeny rody Aerococcus, Alloiococcus, Atopobium, Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Paralactobacillus, 

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus a Weissella. Ke skupině BMK jsou 

často z historických důvodů na základě podobných biochemických a fyziologických vlastností 

řazeny i rody Bifidobacterium, Gardnerella, Scardovia a Parascardovia, ačkoliv fylogeneticky 

patří do kmene Actinobacteria (Pot a Tsakalidou 2009). 

Některé druhy BMK jsou po staletí používány k fermentaci nejrůznějších potravin. 

Proto jim byl přidělen status GRAS (Generally Recognized As Safe) tzn., že jsou považovány 

za zcela bezpečné. Řada druhů BMK je využívána v mlékárenském průmyslu při výrobě 

jogurtů jako startovací kultury (Streptococcus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus) nebo 

při výrobě a zrání sýrů (Lactococcus lactis, Lactobacillus helveticus, Streptococcus 

thermophilus a mnohé další). Svou přítomností a fermentací substrátu ovlivňují 

organoleptické a rheologické vlastnosti výsledného mléčného výrobku. Například během 

fermentačního procesu se v jogurtech zvyšuje koncentrace folátů (kyselina listová a její 

deriváty, které jsou důležité v mnoha metabolických drahách např. při biosyntéze 

nukleotidů).  Vybrané druhy BMK, které produkují zvýšené množství folátů, mohou být 

využity jako startovací kultury při fermentaci mléčných výrobků a tím zvýšit jejich nutriční 

hodnotu (Smid a Wood 2011). 

Vybrané druhy BMK jsou také používány při výrobě fermentovaných masných výrobků. 

Je využíváno vlastnosti BMK produkovat kyselinu mléčnou, která spolu s přítomnými solemi 

chrání čerstvé maso (především ryby) a masné výrobky před kažením. Nevýhodou jejich 

aplikace  je výsledná kyselá chuť masa. Při fermentaci klobás se především používají druhy 

Lactobacillus curvatus a Lactobacillus sakei. Ty sice sami o sobě neutvářejí typické 

organoleptické vlastnosti této potraviny, ale slouží k ochraně před nežádoucí bakteriální 

mikrobiotou. BMK jsou využívány i při fermentaci zelí, oliv či okurek a patří mezi dominantní 

mikroorganismy vyskytující se v těchto substrátech (Smid a Wood 2011). Výše popsané 

využití  BMK při zpracování různých fermentovaných potravin je jen malou ukázkou velké 

rozmanitosti v aplikacích druhů BMK a ani zdaleka není úplné. Vzhledem k bezpečnosti a 

schopnosti produkovat nejrůznější antimikrobiální látky lze na některé kmeny s příslibem 

pohlížet jako na potenciální probiotika. Pozornost je především zaměřena na kmeny různých 

druhů rodu Lactobacillus. 

 Bakterie rodu Lactobacillus se přirozeně nacházejí v lidském i zvířecím těle, na 

rostlinách, v rostlinných materiálech a ve fermentovaných potravinách (sýry, jogurty, 

fermentované mléko, maso, zelenina). Laktobacily patří k běžné mikroflóře 

gastrointestinálního traktu zdravého člověka; jsou přítomny v ústní dutině, v koncové části 
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tenkého střeva, v tlustém střevě a jsou dominantními mikroorganizmy ve vagině 

(Bernardeau a kol. 2008). Pouze vzácně jsou některé kmeny patogenní (Sedláček 2007). 

Z celkového množství bakterií detegovaných ve stolici dospělého člověka, je zastoupení 

bakterií rodu Lactobacillus velmi nízké (0,01  - 0,6 %)(Leeber a kol. 2008). Mají řadu 

vlastností, které pozitivně ovlivňují zdraví hostitele (Kirtzalidou a kol. 2011, Vesterlund a kol. 

2005). Druhy rodu Lactobacillus patří mezi jedny z nejvíce studovaných bakterií izolovaných 

z lidského těla.  

2.2 Probiotika 

Termín probiotika je odvozen z řeckého „pro bios“ což znamená „pro život“. Probiotika 

jsou definována jako živé organismy, které pokud jsou konzumovány v adekvátním množství, 

pozitivně ovlivňují zdraví hostitele (Quigley 2011). Ačkoliv bylo prokázáno, že mrtvé bakterie, 

části bakteriálních buněk, bakteriální DNA a uvolňované substance mají antibakteriální, 

protizánětlivý, imunomodulační a další efekty podobné těm, které vykazují živé bakteriální 

buňky, omezení termínu probiotický je dosud vyhrazeno výhradně pro živé buňky (Quigley 

2011). Otázka životnosti probiotických bakterií je však v současné době často diskutována. 

Mnoho prospěšných účinků bylo připsáno také UV-inaktivovaným nebo mrtvým 

probiotickým kmenům (Ishikawa a kol. 2010, Kataria a kol. 2009, Lopez a kol. 2008).  

Probiotika a jejich pozitivní účinek na lidské zdraví je znám již od počátku dvacátého 

století, přesto však jsou dosud málo prostudované. Bylo zjištěno, že probiotické druhy jsou 

schopny rozpoznávat, syntetizovat a uvolňovat nízkomolekulární bioaktivní látky různého 

chemického složení, které mohou penetrovat do intestinálního traktu, přilehlých tkání a 

buněk a modifikovat fyziologické nebo metabolické procesy v lidském těle vyúsťující 

ve zdraví prospěšný efekt. Probiotické kmeny mohou také spouštět kaskádu událostí 

spojenou s expresí různých genů, jejichž produkty mohou ovlivňovat interakce mezi 

bakteriemi navzájem nebo mezi bakteriemi a buňkami lidského těla. Mechanismus je odlišný 

u různých probiotických kmenů (Shenderov 2011).  

2.2.1 Identifikace probiotického bakteriálního kmene 

  Velký zájem o probiotika vyústil na počátku 21. století v obrovský počet nově 

popisovaných probiotických kmenů. Řada nově izolovaných kmenů BMK s potencionálními 

probiotickými vlastnosti byla izolována z GIT (Tulumoglu a kol. 2013). Z tohoto důvodu bylo 

nutné stanovit pravidla pro popis nových probiotických kmenů využívaných v potravinách a 

krmivech. Tato kritéria spolu s doporučenou metodikou byla sestavena a schválena pracovní 

skupinou při FAO  (2006) a dále rozšířena a upřesněna (Pineiro a Stanton 2007).  

Probiotické vlastnosti jsou kmenově specifické, a proto musí být molekulární výzkum 

laktobacilů a jejich probiotických vlastností zaměřen na kmen. To znamená, že výsledky 

dosažené pro jeden kmen nelze generalizovat a přisuzovat celému druhu. Pouze jeden určitý 

probiotický kmen určitého druhu rodu Lactobacillus může být spojován s daným efektem, s 

daným množstvím a expresí určité molekuly nebo se sekrecí určitého proteinu a metabolitu 
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přímo interagujícího s hostitelskou buňkou (Lebeer a kol. 2008).  Proto je k přiřazení 

specifických zdravotních efektů velmi důležitá identifikace kmene. Pro identifikaci 

probiotického kmene je třeba použít více metod, a to jak metod fenotypových 

(fyziologických a biochemických), tak metod genotypových – tzv. polyfázní přístup.  

Z fenotypových metod se využívá především biochemický test API50CH (Pot a 

Tsakalidou 2009). Ačkoliv rozsáhlá charakteristika fyziologických a biochemických vlastností 

má důležitý význam v praktických aplikacích těchto bakterií, je méně významná pro 

klasifikační a identifikační účely, zejména u blízce příbuzných druhů. K taxonomickým účelům  

se využívají především molekulárně-biologické metody (Ehrmann a Vogel 2005). Přesto je 

nutné zdůraznit, že existuje celá řada kultivačních medií, která jsou selektivní pro dané rody 

BMK (Rada a kol. 2000). 

Genotypové techniky se dělí na metody založené na polymerázové řetězové reakci 

(PCR) a metody nevyužívající PCR. Mezi molekulárně-biologické metody založené na PCR 

patří standardní PCR (rodově či druhově specifická), interrepetitivní polymerázová řetězová 

reakce (rep-PCR), náhodně amplifikovaná polymorfní DNA (RAPD), denaturační gradientová 

gelová elektroforéza produktů PCR (DGGE), teplotní gradientová gelová elektroforéza 

produktů PCR (TGGE), polymorfizmus délky amplifikovaných fragmentů (AFLP) nebo 

restrikční analýza amplifikované ribozomální DNA (ARDRA)(Ehrmann a Vogel 2005, 

McCartney 2002). Mezi molekulárně-biologické techniky nevyužívající PCR patří především 

ribotypizace, polymorfizmus délky restrikčních fragmentů (RFLP) a pulzní gelová 

elektroforéza (PFGE)(Singh a kol. 2009). 

Sekvenování genu pro 16S rRNA (asi 1500 párů bází) je v současné době jednou 

z nejpoužívanějších metod pro identifikaci mikroorganismů. Vzhledem k jeho univerzální 

přítomnosti ve všech buňkách a konzervativnímu složení je gen vhodný pro studium 

fylogenetických vztahů. Gen kódující 16S rRNA může být sekvenován přímo po amplifikaci 

v PCR s využitím univerzálních 16S primerů. Veřejně dostupné databáze obsahují relativně 

velké množství částečných sekvencí genu pro 16S rRNA (Pot a Tsakalidou 2009).  

V poslední době se rychle rozvíjí metoda sekvenování bakteriálních genomů (Singh a 

kol. 2009). Analýza genomu může poskytnout informace o vlastnostech daného 

mikroorganizmu, jeho metabolických funkcích, fyziologii, biochemických vlastnostech a 

schopnostech adaptace na různé podmínky a prostředí. Sekvenování celého genomu a 

srovnávání genomů jednotlivých kmenů umožňuje určit odlišnosti či podobnosti mezi  kmeny 

a objevení genových funkcí, unikátních pro daný kmen (Klaenhammer a kol. 2005). Vzhledem 

k tomu, že existuje velké množství molekulárně-biologických metod,  lze vybrat vhodnou 

metodu s ohledem na vybavení laboratoře, náročnost a rychlost metody (Wall a kol. 2007). 
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2.2.2 In vitro testování vlastností probiotických kmenů 

Využití probiotického kmene závisí mimo jiné na jeho schopnosti přežít v dostatečném 

množství průchod GIT. Všeobecně se udává, že 109 CFU/g je dostatečná dávka pro projevení 

probiotického efektu (Tannock 2003). Tyto testy jsou prováděny in vitro (Marianelli a kol. 

2010). Řada autorů se snažila simulovat co nejvěrohodněji podmínky GIT  použitím  reaktorů, 

ve kterých byla kontrolována teplota, doba průchodu, míchání, pH a koncentrace žlučových 

solí (Mainville a kol. 2005, Molly a kol. 1993).  

Kritickým krokem infekce je pro patogenní bakterie adheze na enterocyty, což jim 

umožní uvolnění enzymů a toxinů, které jsou nutné k započetí nekrotizujících procesů 

(Jankowska a kol. 2008). Jako experimentální model studií zabývajících se interakcí 

enterocytů a bakteriálních buněk lze využít linie epiteliálních Caco-2 buněk (human colon 

carcinoma cell line), které po třítýdenní diferenciaci v laboratorních podmínkách exprimují 

několik markerů charakteristických pro enterocyty. Důležitá je jejich  schopnost adheze na 

povrch epiteliálních buněk lidského gastrointestinálního traktu, které zabraňují adhezi 

patogenních mikroorganismů (Jepson a kol. 1996). 

  Navzdory vysoké vědecké hodnotě těchto in vitro testů je převedení výsledků na 

situaci in vivo značně obtížné, protože není zahrnuta komunikace mezi buňkami navzájem, 

komunikace mezi buňkami a hostitelem a vliv mikrobiální komunity jedince (Remus a kol. 

2011). Proto je snaha data z in vitro testů doplnit informacemi o chování probiotického 

kmene in vivo (Marianelli a kol. 2010). 

Existuje několik studií, které naznačují, že některé probiotické kmeny různých druhů 

rodu Lactobacillus mohou být potenciálně patogenní a zodpovědné za některé systémové 

infekce a nadměrné stimulace imunity u citlivých jedinců (Marteau 2001). Je však pouze 

několik zdokumentovaných případů a všechny byly pozorovány u jedinců dlouhodobě 

nemocných nebo u jedinců s oslabenou imunitou (FAO 2006).  

2.2.3 Využití probiotických kmenů BMK v potravinářském průmyslu  

Nejvýznamnějším zdrojem probiotických kmenů bakterií jsou pro spotřebitele mléčné 

výrobky (Champagne a kol. 2011). Pro samotnou fermentaci pasterizovaného mléka při 

přípravě fermentovaných mléčných výrobků nejsou tyto probiotické kmeny vyžadovány, ale 

jsou přidávány aby „kofermentovaly“ sacharidy spolu se startovacími kulturami (Ng a kol. 

2011). Ačkoliv se udává, že mléčné výrobky jsou nejlepší matrice, jejich nevýhodou je 

skutečnost, že nemohou být konzumovány osobami s laktózovou intolerancí (Heenan a kol. 

2004). Proto se pozornost obrací i na možnosti využití probiotických potravin vyrobených 

z jiných než mléčných matric. Jedná se o masné výrobky, cereálie, sóju, ovocné džusy, 

zeleninu a další)(Champagne a kol. 2011, Giraffa a kol. 2010, Rivera-Espinoza a kol. 2010).  

Ačkoliv nejdůležitější charakteristikou probiotických bakterií je jejich pozitivní efekt na 

zdraví hostitele, je také nesmírně důležité zhodnocení jejich technologických vlastností 

(Vinderola a kol. 2002). Mezi nejdůležitější vlastnosti patří schopnost probiotické kultury 

zachovat si životnost během zpracování a uchování potraviny (Kanmani a kol. 2011). 
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Životnost probiotických kmenů v potravní matrix závisí na celé řadě  faktorů (Kataria a kol. 

2009, Mattila-Sandholm a kol. 2002, Rivera-Espinoza a kol. 2010, Tannock 2003). 

2.3 Antimikrobiální látky produkované kmeny BMK 

Bakteriální antagonismus je znám již dlouhá staletí. Průkopníkem laboratorních studií 

bakteriálního antagonismu byl Louis Pasteur na konci devatenáctého století. Mezi 

nejvýznamnější antimikrobiální látky, produkované kmeny různých druhů rodu Lactobacillus, 

patří organické kyseliny, peroxid vodíku, antimikrobiální peptidy  - bakteriociny (Ghanbari a 

kol. 2013) a oxid uhličitý (Lebeer a kol. 2008). Produkce je závislá na kultivačních 

podmínkách, druhu metabolismu BMK a také na substrátu (Álvarez-Martín a kol. 2008). 

Zpočátku byla věnována pozornost především schopnosti bakteriálních buněk 

inhibovat patogeny. S nástupem antibiotik se dostaly další antimikrobiální látky do pozadí. 

V současné době se pozornost opět obrací na produkci antimikrobiálních látek BMK (Lacroix 

2011).   

2.3.1 Organické kyseliny 

Druhy rodu Lactobacillus produkují během fermentace substrátu různé typy 

organických kyselin. Kyselina mléčná je klíčová antimikrobiální sloučenina produkovaná 

všemi rody BMK a především pak druhy rodu Lactobacillus. Kyselina mléčná snižuje pH a v 

nedisociované formě způsobuje permeabilizaci vnější membrány gram-negativních bakterií a 

umožňuje tak přístup dalších antimikrobiálních látek k cytoplazmatické membráně 

bakteriální buňky. Kromě narušení membrány může kyselina mléčná porušovat homeostázu 

vnitřního prostředí bakteriální buňky (Salam a kol. 2008). Popsán byl i synergický efekt 

dalších antimikrobiálních sloučenin s kyselinou mléčnou. Kombinace kyseliny mléčné a 

medňatých iontů v určité koncentraci inhibuje růst potravinových patogenů (Salam a kol. 

2008).  Bylo zjištěno, že kmeny rodu Lactobacillus izolované z ústní dutiny produkují méně 

kyseliny mléčné než kmeny izolované ze stolice. Všeobecně bylo prokázáno, že kmeny 

produkují méně kyseliny mléčné pokud jsou kultivovány za přítomnosti kvasničného extraktu 

a sacharózy; více pak za přítomnosti glukózy, fruktózy a laktózy (Bosch a kol. 2012). 

Vždy je důležité zvážit budoucí aplikaci kmene. Produkce kyselin ve zvýšeném množství 

snižuje pH a tím může redukovat množství patogenů. Na druhou stranu při aplikaci 

probiotického kmene v ústní dutině (redukce výskytu onemocnění jako jsou periodontitida, 

gingivitida či zubní kaz) je vysoká produkce kyselin nežádoucí kvůli jejich vlivu na zubní 

sklovinu (Bosch a kol. 2012). 

2.3.2 Peroxid vodíku 

Peroxid vodíku je produkován v přítomnosti kyslíku jako výsledek činnosti 

flavoproteinových oxidáz nebo nikotinamidadenindinukleoidových peroxidáz. 

Antimikrobiální efekt peroxidu vodíku je založen na oxidaci sulfyhydrylových skupin 

způsobujících denaturaci mnoha enzymů (tvorba disulfidických skupin) a na peroxidaci 
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membránových lipidů, což vede k zvýšení membránové permeability (Kong a Davison 1980). 

Přesný molekulární mechanismus však není úplně znám (Lebeer a kol. 2008). Peroxid vodíku 

může být taktéž prekurzorem produkce superoxidových (O2
-) a hydroxylových (OH.) radikálů, 

které mohou poškozovat DNA (Byczkowski a Gessner 1988).  

Peroxid vodíku patří mezi klíčové antimikrobiální látky, které se tvoří především u 

bakterií rodu Lactobacillus ve vagině zdravých žen. Bylo prokázáno, že u zdravých žen 

v produktivním věku je procento producentů peroxidu vodíku velmi vysoké (96-98%) 

(Dimitonova a kol. 2007). Mnoho in vitro studií ukazuje, že laktobacily produkující peroxid 

vodíku mají toxický a inhibiční efekt na patogeny vyskytující se ve vagině jenž způsobují 

bakteriální vaginózy (Mijač a kol. 2006), vulvovaginální kandidózy nebo trichomoniázy 

(zodpovědné za více než 90% infekčních vaginitid). Inhibice patogenních kmenů kvasinek ve 

vagině žen však často není výsledkem pouze produkce peroxidu vodíku, ale jedná se o 

kombinovaný inhibiční efekt více antimikrobiálních látek (Tomás a kol. 2011). 

2.3.3 Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je produkován především heterofermentativními laktobacily a podílí se na 

tvorbě anaerobního prostředí, které inhibuje enzymy dekarboxylázy. Také akumulace oxidu 

uhličitého ve fosfolipidové dvojvrstvě může způsobit disfunkci v permeabilitě membrány 

(Eklund 1984). Oxid uhličitý může efektivně inhibovat růst mnoha patogenů v potravinách, 

hlavně gram-negativních bakterií. V koncentraci 10 % může snížit růst některých patogenů až 

o 50  %, a v koncentraci 20-50  % má silnou antifungální aktivitu (Lindgren a Dobrogosy 

1990). Kombinací bakteriocinu nisinu a 100 % atmosféry oxidu uhličitého byl zvýšen 

antilisteriální efekt bakteriocinu (Nilsson a kol. 1997). 

2.3.4 Antimikrobiální peptidy – bakteriociny 

V posledních dvou desetiletích vzrostl zájem o produkci antimikrobiálních peptidů a 

proteinů jako alternativy k chemickým konzervačním látkám a antibiotikům. Mezi 

nejstudovanější producenty antimikrobiálních peptidů patří především kmeny rodu 

Lactobacillus (Mkrtchyan a kol. 2010, Delavenne a kol. 2013). 

Bakteriociny jsou přírodní antimikrobiální peptidy nebo proteiny o velikosti 30 až 60 

aminokyselinových zbytků ribozomálně syntetizované některými bakteriemi. Jsou 

uvolňovány extracelulárně. Obvykle inhibují bakteriální druhy blízce příbuzné k producentovi 

(Arakawa a kol. 2009, Todorov 2009). Produkce bakteriocinů je důležitou charakteristikou 

pro probiotický kmen.  

 Pro některé antimikrobiální proteinové látky se používá termín bakteriocinům 

podobné substance. Tyto substance nejsou kompletně definované a neodpovídají kritériím 

pro bakteriociny, ale mají inhibiční vlastnosti a jsou bílkovinné povahy. Často jsou 

produkovány kmeny rodu Lactobacillus (Atanassova a kol. 2003).  
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2.3.4.1 Geny pro produkci bakteriocinů 

Geny pro produkci bakteriocinů u BMK jsou často lokalizovány na mobilních 

genetických elementech jako jsou plazmidy či konjugativní transpozóny. Mohou být 

horizontálně přenášeny mezi bakteriálními kmeny (O’Shea a kol. 2012). V případě lokalizace 

genu pro produkci bakteriocinu na plazmidu bývá na plazmidu umístěn i imunitní protein 

(Sabia a kol. 2014). Některé geny pro produkci bakteriocinů však byly detegovány také na 

chromozomu. Tak je tomu například u gassericinu K7A a gassericinu K7B produkovaných 

kmenem Lactobacillus gasseri K7 (Majhenič a kol. 2004, Peternel a kol. 2010). 

Bakteriociny gassericin K7A a gassericin K7B patří mezi jedny z prvních, dobře 

charakterizovaných bakteriocinů produkovaných  probiotickým kmenem lidského původu -  

L. gasseri K7. Jejich sekvence je dostupná v GenBank (Peternel a kol. 2010). Jedná se o 

bakteriociny s  širokým spektrem inhibičních účinků vůči gram-pozitivním bakteriím, včetně 

kmenů druhu Clostridium difficile a Clostridium perfringens (Matijašić a Rogelj 2000). Oba 

bakteriociny jsou klasifikovány jako dvoupeptidové bakteriociny a podle klasifikace jsou 

řazeny do podtřídy IIB bakteriocinů (Peternel a kol. 2010). 

Gen pro imunitní protein kóduje protein chránící producenta bakteriocinu před jeho 

účinkem (Todorov 2009).  Je známo mnoho variací tohoto genu včetně variací v expresi, 

velikosti (51-150 aminokyselin) a umístění v genomu BMK. Samotný mechanismus účinku 

imunitního proteinu je znám poměrně málo. Pravděpodobně interakce mezi imunitním 

proteinem a jeho receptorem na cytoplazmatické membráně chrání producenta vůči účinku 

bakteriocinu (Nes a Tagg 1996). 

Bakteriociny, podobně jako další molekuly, které jsou syntetizovány v cytoplazmě a 

sekretovány z buňky, musí být přeneseny přes cytoplazmatickou membránu do vnějšího 

prostoru (Nes a Tagg 1996). 

2.3.4.2 Mechanismus účinku bakteriocinů produkovaných BMK  

Všeobecně se udává, že bakteriociny BMK by měly být účinné především na blízce 

příbuzné druhy BMK (či další gram-pozitivní bakterie) a nejsou efektivní proti gram-

negativním bakteriím vzhledem k přítomnosti vnější membrány (Pascual a kol. 2008). 

Bakteriociny gram-pozitivních bakterií nejsou schopné rozpoznávat specifický receptor 

(OMR) ve vnější membráně a tím nemají žádný efekt vůči gram-negativním bakteriím. 

Mnoho z nich působí na cytoplazmatickou membránu cílových bakteriálních buněk tím, že 

narušují proton-motivní sílu tvorbou pórů ve fosfolipidové dvouvrstvě. Byly však popsány i 

další mechanismy účinku, např. inhibice proteosyntézy a interference s Na+/K+ transportem 

(Lacroix 2011). Pokud dojde k vystavení gram-negativní bakterie subletálním stresovým 

podmínkám, může se stát vnější membrána bakterií propustná pro bakteriociny BMK 

(Lacroix 2011). Je-li vnější membrána u gram-negativních bakterií narušena nějakým 

fyzikálním nebo chemickým zásahem, inhibují bakteriociny BMK i gram-negativní bakterie 

(Chalón a kol. 2012). Také byl prokázán synergický efekt bakteriocinu a EDTA, který byl 
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účinný pouze vůči gram-pozitivním bakteriím.  EDTA narušuje vnější membránu a umožňuje 

tak přístup bakteriocinu k cytoplazmatické membráně (Castro a kol. 2011).   

Mnoho z lantibiotik má společný způsob účinku - narušují v cílovém organismu přenos 

protonů vytvářením pórů v cytoplazmatické membráně (O’Shea a kol. 2012). Některé z 

těchto bakteriocinů užívají mechanismus, který nejprve vede k vazbě na prekurzor buněčné 

stěny - lipid II (O’Connor a kol. 2005). 

2.3.4.3 Využití bakteriocinů v potravinářském průmyslu 

V potravinářském průmyslu se s výhodou používají kmeny, které byly izolovány ze 

stejné potravinové matrice, protože jsou už na podmínky dané potraviny adaptovány (Castro 

a kol. 2011). Při procesu výroby potravinových produktů lze využít tři způsoby přidání 

bakteriocinů jako přírodních konzervantů: 

 inokulace potravinové matrice mikroorganismy definovanými jako ochranná kultura, 

která produkuje inhibiční antimikrobiální látky (Gálvez a kol. 2010), 

 přidat mikrobiální metabolity, především bakteriociny v semipurifikované nebo 

purifikované formě (Gálvez a kol. 2010), 

 pro výrobu daného potravinářského výrobku lze použít suroviny, které byly dříve 

fermentované bakteriální kulturou produkující bakteriocin (Castro a kol. 2011). 

 

Nevýhodou použití semipurifikovaných nebo purifikovaných bakteriocinů je 

skutečnost, že se mohou vázat na některé složky potravy (tuk, proteinové částice). Nicméně 

jeden z nejznámějších bakteriocinů – nisin (produkovaný Lactococcus lactis ssp. lactis) je 

používán jako přírodní konzervant ve formě bílkovinného preparátu (Gaggia a kol. 2011, 

Parisien a kol. 2007). Využití ochranné mikrobiální kultury je však výhodnější. Některé kmeny 

producentů bakteriocinů mohou mít probiotické vlastnosti, a tak mohou být prospěšné 

konzumentům potravinářského výrobku ve více směrech. Neméně důležitý je fakt, že 

mikroorganismy mohou ovlivňovat strukturu, senzorické vlastnosti a nutriční hodnotu 

potravin (Gaggia a kol. 2011).  

U mnoha bakteriocinů byl detegován synergický efekt s dalšími antimikrobiálními 

látkami využívanými v potravinářském průmyslu (např. přírodní fenolové sloučeniny a další 

antimikrobiální proteiny). Jako užitečné se jeví simultánní podání dvou a více bakteriocinů, 

protože lze použít bakteriociny v nižších dávkách. Také se vyhneme přerůstání bakteriocin-

rezistentních buněk nebo buněk adaptovaných (Gálvez a kol. 2007). Kombinace použití 

bakteriocinů a fyzikálního ošetření potraviny (vysoký tlak nebo pulzní elektrické pole) zvyšuje 

ochranu potraviny proti patogenním bakteriím, především proti bakteriálním endosporám 

(Arqués a kol. 2011, Gálvez a kol. 2007). 

I když  většina studií se týká aplikací antimikrobiálních peptidů jako konzervačních látek 

v potravinách, některé práce poukazují na potenciálně významnou roli bakteriocinů v 



Studium probiotických bakterií mléčného kvašení produkujících antimikrobiální látky 

 

14 

 

bakteriální kompetici při kontrole komplexních ekosystémů, jakými je například lidský GIT 

(Kleerebezem a kol. 2010, Parisien a kol. 2007).  

2.4 Imunomagnetická separace  

Magnetické částice jsou v biologických vědách (molekulární diagnostika, biochemie, 

lékařství apod.) využívány v následujících aplikacích (Liu a kol. 2004, Šafařík a Šafaříková 

1999): 

 jako nosiče enzymů pro katalytické účely ve vsádkových systémech nebo jako 

mikroreaktory  

  při  izolaci a purifikaci  cílových molekul (proteinů, nukleových kyselin apod.) a buněk 

 v senzorech a biosenzorech 

Jednou z výše uvedených aplikací je izolace cílových buněk s využitím interakce buňka – 

protilátka. Protilátky jsou specifické biologické rozpoznávací reagens a z tohoto důvodu jsou 

používány v mnoha analytických metodách (např. ELISA – enzyme-linked immunosorbent 

assays, imunosenzory aj.) (Pappert a kol. 2010).  Magnetický nosič je funkcionalizován 

protilátkou – s výhodou pomocí vazby streptavidin – biotin (konstanta asociace, Ka ≈ 10-15). 

Silná a specifická vazba mezi biotinem a streptavidinem,  je využívána v mnoha oblastech 

biotechnologie (Waner a Mascotti 2008, González a kol. 1997, Rittich a kol. 2009).  Na 

specifickou protilátku se naváže jen určitý typ buněk. Ze směsi je pak komplex odseparován 

pomocí magnetu (Chen a kol. 2006) (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1: Schéma imunomagnetické separace bakteriálních buněk ze směsi pomocí specifické protilátky 

(převzato a upraveno Chen a kol. 2006) 

 

S pomocí imunomagnetické separace (IMS) mohou být separovány cílové buňky přímo 

ze směsi buněk. Uvedeného postupu lze s výhodou použít při identifikaci mikroorganismů  
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pomocí molekulárně biologických metod založených na amplifikaci DNA. V některých 

případech buňky, ze kterých je izolovaná DNA, mohou být přítomny v matrici ve velmi nízké 

koncentraci. V tomto případě může být IMS použita k na jejich nabohacení místo kultivace, 

která navíc neumožňuje kvantifikaci buněk ve výchozí matrici.  Magnetické částice 

s navázaným komplexem protilátka-buňka  mohou být přímo použity v PCR (IMS-PCR) 

(Rittich a kol. 2009). Aplikace IMS pro izolaci bakterií mléčného kvašení jsou vzácné. 
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3. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem dizertační práce bylo studium baktérií mléčného kvašení rodu Lactobacillus 

produkujících antimikrobiální látky a charakterizace jejich probiotických vlastností. V rámci 

dizertační práce byla řešena následující problematika: 

 

1) Identifikace kmenů izolovaných ze stolice plně kojených dětí, siláže a mléčných 

výrobků deponovaných ve Sbírce mlékařských mikroorganismů Laktoflora (CCDM; 

Tábor, ČR) pomocí molekulárně biologických metod (rodově a druhově specifických 

PCR, včetně multiplexní PCR,  rep-PCR a RAPD-PCR) a sekvenování genu pro 16S rRNA. 

 

2) Kmeny identifikované do druhů byly testovány na produkci antimikrobiálních látek 

proti souboru indikátorových kmenů pomocí agarového kapkového testu a agarového 

difuzního testu.  

 

3) U vybraných kmenů byly  charakterizovány produkované antimikrobiální látky. Bylo 

zjišťováno, zda jde o bílkovinné antimikrobiální substance nebo antimikrobiální látky 

jiného původu (organické kyseliny, peroxid vodíku). Byl sledován vliv teploty, pH a 

přítomnosti EDTA a detergentů na inhibiční vlastnosti antimikrobiálních bílkovinných 

látek u vybraných kmenů. 

 

4) Pomocí PCR a DNA/DNA hybridizace byl proveden skríning DNA kmenů na přítomnost  

genů pro produkci bakteriocinů a genů kódujících probiotické a další vlastnosti. 

Vybrané produkty PCR byly sekvenovány a porovnány se sekvencemi v databázi 

GeneBank. 

 

5) Vybrané kmeny byly testovány na další probiotické vlastnosti - schopnost přežití při 

průchodu GIT (rezistence k nízkému pH, rezistence k žlučovým solím), kompetice o 

vazebná místa na střevním epitelu (Caco-2 buňky) a rezistence na antibiotika. 

 

6) Byla provedena imunomagnetická separace buněk Lactobacillus rhamnosus pomocí 

magnetických nosičů funkcionalizovaných streptavidinem a biotinylovanou protilátkou 

anti-Lactobacillus.  
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4. VYBRANÉ VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

4.1 Identifikace kmenů rodu Lactobacillus s využitím DNA amplifikačních metod 

DNA sbírkových a typových bakteriální kmenů a 68 analyzovaných bakteriálních kmenů 

rodu Lactobacillus byla izolována pomocí fenol-chloroformové extrakce. DNA bakteriálních 

kmenů identifikovaných do rodu Lactobacillus (67) byla amplifikována pomocí metod 

založených na amplifikaci DNA (druhově specifických PCR; multiplexní PCR; amplifikace genu 

pheS a fingerprintových metod rep-PCR a RAPD-PCR) a dále pomocí techniky sekvenování 

genu pro 16SrRNA.  Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 1.  

 
Tabulka 1: Druhová identifikace  kmenů rodu Lactobacillus izolovaných z různých zdrojů. 

Kmen 
Rodově 

specifická 
PCR 

Druhově 
specifická PCR  

Multiplexní 
PCR 

PCR pro 
pheS 

Rep-PCR + 
RAPD-PCR 

Druhová 
identifikace 

Lactobacillus 
RL1-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL2-P L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 
RL3-P L. rhamnosus rhamnosus - rhanomsus rhamnosus 
RL4-P L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 

RL4-bile7-5A L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
RL4-bile7-5B L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 

RL5-P L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 
RL6-P L. N - - gasseri N** 
RL7-P L. N - - N N*** 
RL8-P L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 
RL9-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 

RL10-P L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
RL10-bile7-5A L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
RL10-bile7-5B L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 

RL11-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL12-PA L. fermentum - - fermentum fermentum 
RL12-PB L. fermentum - - fermentum fermentum 
RL13-P L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 

RL13-57L3-7AP L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 
RL13-57L3-8AP L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 

RL14-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL15-P L. salivarius - - gasseri salivarius**** 
RL16-P L. fermentum - - salivarius fermentum**** 
RL17-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL18-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL19-P L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
RL20-P L. N - - rhamnosus N***** 
RL21-P L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
RL22-P L. gasseri - gasseri gasseri gasseri 
RL23-P L. fermentum - - fermentum fermentum 
RL24-P L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 
RL25-P L. fermentum - - fermentum fermentum 
RL26-P L. plantarum - - plantarum plantarum 
RL27-P L. N - - N N*** 

RL27-VGA-7A2 N - - - - N 
RL28-P L. N - - N N****** 
RL29-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL30-P L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 

RL1 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL2 L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 
RL3 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL4 L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
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Kmen 
Rodově 

specifická 
PCR 

Druhově 
specifická PCR  

Multiplexní 
PCR 

PCR pro 
pheS 

Rep-PCR + 
RAPD-PCR 

Druhová 
identifikace 

Lactobacillus 
RL5 L. johnsonii - johnsonii johnsonii johnsonii 
RL6 L. N - - N N** 
RL7 L. N - - N N*** 
RL8 L. johnsonii - johnsonii johnsonii johnsonii 
RL9 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 

RL10 L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
RL11 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL12 L. fermentum - - fermentum fermentum 
RL13 L. gasseri/johnsonii* - johnsonii gasseri gasseri/johnsonii 
RL14 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL15 L. salivarius - - salivarius salivarius 
RL16 L. fermentum - - fermentum fermentum 
RL17 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL18 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
RL19 L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 
RL20 L. N - - N N***** 
RL22 L. gasseri - gasseri gasseri gasseri 

CCDM 83/00 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
CCDM 148/00 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
CCDM 154/02 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
CCDM 158/00 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
CCDM 821/00 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
CCDM 963/00 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 

LOCK 0900 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
LOCK 0908 L. rhamnosus rhamnosus - rhamnosus rhamnosus 
LOCK 0919 L. paracasei paracasei - paracasei paracasei 

N neidentifikován; - PCR  neprovedena; L. Lactobacillus; * specifický produkt PCR byl detegován v PCR pro L. gasseri i v PCR 

pro L. johnsonii; ** identifikace do druhu L. vaginalis/panis/frumenti/pontis/oris/antri pomocí sekvenování genu pro 

16SrRNA; *** identifikace do druhu L. vaginalis pomocí MALDI-TOF ; **** druhová identifikace dle výsledků druhově 

specifické PCR; ***** identifikace do druhu L. helveticus pomocí sekvenování genu pro 16SrRNA ; ****** identifikace do 

druhu L. oris pomocí MALDI-TOF  

 

V současné době (červenec/2014) obsahuje rod Lactobacillus více než 150 druhů a 

poddruhů (podle http://www.bacterio.net).  Rod Lactobacillus je považován za nejvíce 

heterogenní rod mezi BMK a pro přesnou identifikaci druhů je nutné využít více 

identifikačních technik – tzv. polyfázní přístup (Bernardeau a kol. 2008).      

Laktobacily izolované ze stolice zdravých plně kojených dětí byly v této práci 

identifikovány do deseti druhů (L. paracasei, L. rhamnosus, L. johnsonii, L. salivarius, 

L. fermentum, L. plantarum, L. helveticus, L. gasseri, L. vaginalis, L. oris) a dvou skupin druhů 

L. gasseri/johnsonii a L. vaginalis/panis/frumenti/pontis/oris/antri pomocí několika 

molekulárně biologických technik (Tabulka 1). Všechny tyto druhy byly identifikovány 

v lidském gastrointestinálním traktu (Wall a kol. 2007, Mitsou a kol. 2008, Štšepetova a kol. 

2011, Rubio a kol. 2014). Autoři Wall a kol. (2007) zjistili, že lidské střevo je původně po 

narození osídleno jen několika kmeny jednoho či dvou druhů. Mitsou a kol. (2008) nalezli 

mezi laktobacily v prvních měsících života dominanci kmenů druhu L. rhamnosus a 

L. paracasei;  Rubio a kol. 2014 detegoval v prvním měsíci života nejvíce kmenů druhu 

L. gasseri, L. fermentum, L. casei/paracasei, L. oris a L. vaginalis. Po dvou měsících života již 

převládalo zastoupení kmenů L. casei/paracasei (Rubio a kol. 2014). Wall a kol. (2007) 

identifikovali kmeny druhu L. rhamnosus a L. casei/paracasei především u dospělých jedinců. 
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Kmeny L. gasseri  se vyskytují ve vagíně zdravých žen a během porodu tak mohou 

kolonizovat novorozence a být přítomny v jeho gastrointestinálním traktu (Matsumiya a kol. 

2012).  Ve studii autorů Martín a kol. 2003 bylo ukázáno, že RAPD-PCR fingerprintové profily 

kmenů izolovaných z dětské stolice se shodují s RAPD-PCR profily kmenů z mateřského 

mléka.     

 Všechny kmeny izolované z mléčných výrobků nebo ze siláže byly zařazeny do druhu 

L. rhamnosus. Kmeny druhu L. rhamnosus se často vyskytují v mlékárenských výrobcích, 

včetně různých druhů sýrů (Bernadeau a kol. 2006). Kmeny L. rhamnosus se také používají 

spolu s kmeny L. buchneri k fermentaci siláže (Li a Nishimo 2011). 

 

Část výsledků uvedených v kapitole 4.1 byla publikována v článku Turková K., Rittich, B., Španová, A.: 

Identification and determination of relatedness of lactobacilli using different DNA amplification 

methods. Chemical Papers, 2012,  66, 842-851 .   

4.2 Produkce antimikrobiálních látek kmeny rodu Lactobacillus 

Testování produkce antimikrobiálních látek bylo provedeno pomocí agarového 

kapkového testu (Obr.2). Použité indikátorové kmeny byly vybrány jak z rodu Lactobacillus, 

tak z dalších bakteriálních rodů gram-pozitivních i gram-negativních bakterií.  
 

 

 
Obr. 2: Agarový kapkový test Inhibiční zóny způsobené produkcí antimikrobiálních látek kmenů RL5, RL6, RL7 a 

RL8. Jako indikátorový kmen byl použit L. delbrueckii IM348. 

 

 

S výjimkou 14 kmenů (RL5-P, RL28-P, RL29-P, RL30-P, RL11, LOCK 0900, LOCK 0908, 

LOCK 0919, CCDM 83/00, CCDM 148/00, CCDM 154/02, CCDM 158/00, CCDM 821/00, CCDM 

963/00) inhibovaly testované kmeny rodu Lactobacillus nejméně jeden indikátorový kmen. 

Patnáct kmenů (RL2-P, RL9-P, RL11-P, RL13-P, RL15-P, RL22-P, RL26-P, RL2, RL5, RL6, RL7, 

RL8, RL14, RL15, RL19) produkovalo antimikrobiální bílkovinné substance, citlivé k proteináze 

K  anebo k trypsinu, inhibující nejméně jeden indikátorový kmen. Degradace 

antimikrobiálních látek bílkovinné povahy byla většinou shodná (zúžení inhibiční zóny z obou 

RL6 RL5 

RL8 
RL7 
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stran) pro proteinázu K i pro trypsin. Jako kontrola byl použit kmen L. gasseri K7, který je 

známým producentem bakteriocinů gassericinu K7A a gassericinu K7B (Treven a kol. 2013). 

Produkce antimikrobiálních bílkovinných látek účinných pouze vůči kmenům rodu 

Lactobacillus byla pozorována u patnácti testovaných kmenů. Z testovaného souboru kmenů 

pouze RL15P produkoval antimikrobiální bílkovinné substance účinné také vůči kmenům 

St. aureus IM353, En. faecalis IM435 a En. faecalis IM436. Bylo publikováno, že produkce 

antimikrobiálních bílkovinných látek je nejčastější vůči blízce příbuzným rodům (tzv. úzké 

spektrum inhibice) (Ghanbari a kol. 2013). U některých kmenů však byla prokázána produkce 

bakteriocinů účinných nejen vůči rodům blízkým k producentovi, ale i k vzdáleným 

bakteriálním rodům a druhům (tzv. široké spektrum inhibice) (Belguesmia a kol. 2011). 

Některé kmeny testované v této práci neprodukovaly žádné antimikrobiální látky. Tyto 

kmeny buď antimikrobiální látky neprodukují, nebo je produkují v nízké koncentraci. Jedním 

z dalších vysvětlení mohou být nevhodně zvolené indikátorové kmeny, které nejsou 

dostatečně citlivé. 

Patnáct kmenů rodu Lactobacillus, které v agarovém kapkovém testu vykazovaly 

inhibiční zóny citlivé k proteolytickým enzymům, bylo testováno v agarovém difuzním testu 

(Obr. 3).  
 

 
Obr. 3: Agarový difuzní test Testovaný supernatant kmene L. gasseri RL22P s antimikrobiální látkou bílkovinné 

povahy; indikátorový kmen L. fermentum IM351 

 

Pouze v supernatantech 7 kmenů (RL2-P, RL15-P, RL22-P, RL26-P, RL2, RL7, RL14) byly 

detegovány antimikrobiální látky citlivé k proteolytickému enzymu (proteináze K) na rozdíl 

od agarového kapkového testu, kde byla detegována produkce antimikrobiálních 

bílkovinných látek u 15 testovaných kmenů. Jedním vysvětlením rozdílu v detekci produkce 

antimikrobiálních bílkovinných látek mezi agarovým kapkovým testem a difuzním testem u 

stejných kmenů může být nedostatečná koncentrace antimikrobiální bílkovinné látky 

v supernatantu po 18 hodinové kultivaci v případě agarového difuzního testu. Bylo 

publikováno, že produkce antimikrobiálních bílkovinných látek může nastat jak 

1 neošetřený supernatant 
2 ošetřený katalázou (1mg/ml) 
3 ošetřený 1 M NaOH 
4 ošetřený katalázou (1 mg/ml)+ 1 M NaOH 
5 ošetřený proteinázou K (1 mg/ml)  

  

1 2 3 

5 4 
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v exponenciální fázi růstu, tak ve stacionární fázi růstu, a proto 18 hodinová kultivace nemusí 

být v případě některých kmenů dostatečná (Pringsulaka a kol. 2012, Jiang a kol. 2012). Na 

rozdíl od difuzního testu, při agarovém kapkovém testu je testovaný kmen kultivován na 

pevném mediu a antimikrobiální látky mohou difundovat do agarového media po celou dobu 

kultivace s indikátorovým kmenem.  

Pokud testovaný kmen produkuje více antimikrobiálních látek, je nutné difuzní test 

modifikovat a kombinovat ošetření katalázou + NaOH, katalázou + proteinázou K a NaOH + 

proteinázou K. Více antimikrobiálních látek v dostatečné koncentraci (vytvoření inhibiční 

zóny) bylo detegováno u kmenů RL7 a RL14. Tyto kmeny produkovaly antimikrobiální 

substance citlivé k proteolytickým enzymům a ke kataláze. Lze tedy usuzovat, že na 

antimikrobiální aktivitě se podílí více antimikrobiálních substancí, což je v souladu 

s informacemi uváděnými v literatuře (Dimitonova a kol. 2007). Citlivost antimikrobiálních 

substancí ke kataláze značí produkci peroxidu vodíku. Kmeny produkující peroxid vodíku jsou 

často využívány k potlačení nežádoucích bakteriálních kmenů ve vagině žen (Dasari a kol. 

2014). Kmen RL7 byl identifikován jako L. vaginalis (kapitola 5.1.3), tedy jako druh, u kterého 

je produkce peroxidu vodíku známá (Dimitonova a kol. 2007). 

V agarovém kapkovém testu produkoval kmen RL15-P antimikrobiální látky citlivé k 

proteolytickým enzymům a účinné proti St. aureus IM 353, En. faecalis IM 435 a En. faecalis 

IM 436. Produkce antimikrobiálních bílkovinných substancí však nebyla potvrzena v 

agarovém difuzním testu.  

V agarovém difuzním testu nebyl detegován inhibiční účinek vůči kmenům z jiných 

rodů, než je rod Lactobacillus. Bylo tím potvrzeno, že inhibice způsobená antimikrobiálními 

bílkovinnými látkami je nejčastější vůči blízce příbuzným bakteriálním rodům a druhům. 
 

4.2.1 Skríning přítomnosti genů pro produkci bakteriocinů pomocí DNA/DNA hybridizace a 

PCR  

  DNA všech kmenů byla amplifikována s primery pro produkci bakteriocinů, které byly 

nalezeny u kmenů skupiny L. acidophilus – gassericinu K7A, gassericinu K7B, acidocinu A, 

acidocinu B, gassericinu T, gassericinu A a laktacinu F. Specifické produkty PCR byly 

detegovány pomocí agarózové gelové elektroforézy.  

Podle předpokladu specifické produkty PCR byly detegovány u kmenů, které byly 

identifikovány do druhů L. gasseri, L. johnsonii nebo L. gasseri/johnsonii. Výjimkou byly 

kmeny L. paracasei RL10-bile7-5B a L. fermentum RL12-PB, u kterých byly detegovány 

specifické produkty PCR pro gassericin T (RL10-bile7-5B) a gassericin K7B (RL12-PB). 

Antimikrobiální aktivita způsobená bílkovinnými substancemi však nebyla u těchto kmenů 

detegována v agarovém kapkovém testu. 

Pro potvrzení přítomnosti genů pro bakteriociny byla provedena DNA/DNA hybridizace 

s různou stringencí. Jako pozitivní kontroly byly použity kmeny produkující gassericin K7A (L. 

gasseri K7), gassericin K7B (L. gasseri K7) a laktacin F (L. johnsonii CCM 2935). Z těchto 
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kmenů byly připraveny DNA sondy. Příklady DNA/DNA hybridizací provedených pomocí 

kapek se sondou DNA pro gassericin K7A jsou uvedeny na Obr. 4. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr.4: DNA/DNA hybridizace provedená pomocí dot blotů s imunologickou detekcí 

DNA sonda připravena z kmene L. gasseri K7 pomocí primerů LFA185/268 

 

Výsledky dosažené pomocí PCR se specifickými primery byly potvrzeny pomocí 

DNA/DNA hybridizace s vyšší stringencí. Při použití nižší stringence byly detegovány pozitivní 

výsledky i s DNA kmenů, u kterých nebyl detegován specifický produkt  PCR. Výjimkou byl 

kmen RL24-P, u kterého byl detegován specifický produkt PCR, který však nebyl potvrzen 

DNA/DNA hybridizací s vyšší stringencí. Potvrzen byl pouze DNA/DNA hybridizací s nízkou 

stringencí.  

Specifické produkty PCR získané pomocí primerů LFA185/268 pro gassericin K7A (84 

bp) a primerů K7B c.f. F/R pro  gassericin K7B (165 bp) u kmenů RL2-P, RL22-P a RL2 byly 

přečištěny pomocí purifikačního kitu (Quiagen Minielute PCR purification kit) a poslány na 

sekvenování. Pomocí algoritmu BLAST byla nalezena vysoká podobnost sekvence produktu 

PCR (84 bp) získaného s primery LFA185/268 a DNA izolované z kmene  RL2 se sekvencemi 

bakteriocinů gassericinu K7A a acidocinu LF221A. Vysoká podobnost byla také nalezena u 

sekvencí produktů PCR získaných s primery K7B c.f. F/R (165bp) a DNA izolované z kmenů 

RL2, RL2-P a RL22-P se sekvencemi genů bakteriocinů gassericinu K7B, gassericinu T a 

acidocinu LF221B.  

Pro funkční bakteriocin je potřeba, aby byl přepsán celý operon a byly syntetizovány 

všechny proteiny potřebné k inhibičnímu účinku. Přítomnost nekompletních genů 

RL8P 

RL13-57L3-8AP 

RL13 

RL13-57L3-7AP 

RL13P 

RL2 
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gassericinu K7A a gassericinu K7B byla prokázána v mnoha genomech laktobacilů stejně jako 

u dalších mikroorganismů v lidském gastrointestinálním traktu (Treven a kol. 2013).  

V DNA izolované z kmene RL2 jsou přítomny geny pro komplementární peptid, aktivní 

peptid a imunitní protein pro gassericin K7A. V DNA všech testovaných kmenů RL2, RL2-P a 

RL22-P jsou geny pro komplementární peptid, aktivní peptid a imunitní protein pro gassericin 

K7B. Získané specifické produkty PCR  byly přečištěny a sekvenovány. Sekvence nukleotidů 

byly analyzovány pomocí algoritmu BLAST a  databáze GeneBank. Z databáze byly staženy 

sekvence celých genů nebo klastru genů pro produkci bakteriocinů – gassericinu K7A, 

gassericinu K7B, gassericinu T, acidocinu LF221A a acidocinu LF221B.  

S použitím programu Clustal W2 bylo provedeno porovnání sekvencí pro genový klastr 

gassericin K7A a acidocin LF221A  se sekvencemi produktů PCR získaných amplifikací DNA z 

kmene RL2 pomocí primerů GasA1F/R, GasA2F/R a GasA3F/R. Dále byly porovnávány 

sekvence pro genový klastr gassericinu K7B, acidocinu LF221B a  gassericinu T se sekvencemi 

produktů PCR, získaných amplifikací DNA z kmenů RL2, RL2-P a RL22-P pomocí primerů 

GasB4F/R a GasB5F/R.  

Závěrem lze konstatovat, že tři kmeny RL2, RL2-P a RL22-P produkují antimikrobiální 

bílkovinné látky. V DNA izolované z kmene RL2 byla detegována přítomnost genů pro 

gassericin K7A a gassericin K7B. Po amplifikaci DNA tohoto kmene s použitím primerů pro 

jednotlivé geny genových klastrů gassericinu K7A a gassericinu K7B nebyla nalezena 100% 

shoda sekvencí specifických PCR produktů.  Naproti tomu v DNA kmenů RL2-P a RL22-P byla 

nalezena 100% podobnost nukleotidových sekvencí PCR produktů a sekvencí genů z 

genových klastrů pro produkci gassericinu K7B, gassericinu T a acidocinu LF221B.  

 

V rámci zahraniční stáže ve Slovinsku v laboratoři prof. I. Rogelj bylo spolupracováno při 

analýzách DNA kmenů skupiny L. acidophilus na přítomnost genů pro produkci bakteriocinů 

gassericinu K7A a gassericinu K7B. Výsledky byly publikovány v práci Treven P., Turková K., Trmčić A., 

Obermajer T., Rogelj I., Matijašić B.B. (2013): Detection and quantification of probiotic strain 

Lactobacillus gasseri K7 in faecal samples by targeting bacteriocin genes. Folia Microbiol.  58:  623-

630.  

 

4.3 Stanovení vybraných probiotických vlastností  

Bylo charakterizováno jedenáct kmenů rodu Lactobacillus patřících do skupiny druhů   

L. acidophilus  s cílem vybrat kmeny s probiotickými vlastnostmi. Tyto kmeny byly testovány 

na přežití v gastrointestinálním traktu, produkci antimikrobiálních látek a kompetici o 

vazebná místa na Caco-2 buňkách s netoxigenním kmenem Escherichia coli O157:H7.  

Ze souboru  testovaných kmenů byl u všech kmenů s výjimkou tří (L. gasseri CCDM 335, 

L. helveticus CCDM 81 a L. helveticus CCM 82) pozorován pokles počtů buněk (CFU/ml) 

během tříhodinové inkubace v žaludeční šťávě s pH 3,0. Žádný z testovaných kmenů nepřežil 

tříhodinovou kultivaci v žaludeční šťávě o pH 2,0. Takto nízkému pH však nejsou kmeny 

v žaludku vystaveny, protože je třeba brát v úvahu pufrovací kapacitu potraviny, se kterou 
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jsou příslušné kmeny konzumovány (Mainville a kol. 2005). Následná tříhodinová inkubace 

ve střevní šťávě způsobila pokles počtu buněk (CFU/ml) u všech kmenů s výjimkou L. gasseri 

CCDM 335. U některých kmenů rodu Lactobacillus byla popsána tolerance nebo schopnost 

růstu v prostředí s 0,3% roztokem žlučových solí (Jacobsen a kol. 1999, Hacin a kol. 2008). 

V simulovaných podmínkách gastrointestinálního traktu nejlépe přežívaly kmeny                       

L. acidophilus CCDM 109, L. gasseri CCDM 332 a L. gasseri CCDM 335. Byly zjištěny rozdílné 

výchozí koncentrace bakteriálních kmenů, které jsou zřejmě způsobeny rozdílnou rychlostí 

růstu jednotlivých kmenů v MRS mediu (Pitino a kol. 2010).  

Produkce antimikrobiálních látek byla testována pomocí agarového kapkového testu 

s připipetovanými proteolytickými enzymy za účelem zjištění bílkovinné povahy 

antimikrobiální látky.  Produkce antimikrobiálních bílkovinných látek degradovaných 

proteolytickými enzymy byla detekována u všech testovaných kmenů s výjimkou L. gasseri 

CCDM 332, L. gasseri CCDM 335, L. helveticus CCDM 81 a L. helveticus CCDM 102.  

Produkce antimikrobiálních bílkovinných látek byla detegována u 7 kmenů proti 

indikátorovým kmenům rodů Lactobacillus a Clostridium, ale ne proti indikátorovým 

kmenům patřícím k jiným bakteriálním rodům.  Z literatury je patrné, že by se mohlo jednat 

o bakteriociny nebo bakteriocinům podobné substance (Nespolo a Brandelli 2010).  

V kompetiční studii bylo porovnáváno množství adherovaných buněk  netoxigenního 

kmene E. coli O157:H7  na povrchu Caco-2 buněk v přítomnosti (koinkubaci) s vybranými 

kmeny rodu Lactobacillus (kapitola 4.2.9).  Koinkubace buněk kmene E.coli O157:H7 s kmeny 

rodu Lactobacillus po dobu 30 minut snížila adhezi E. coli O157:H7 na povrch Caco-2 buněk. 

Významný pokles v počtu E. coli O157:H7 adherovaných na Caco-2 buňky byl pozorován u 

všech kombinací se všemi kmeny rodu Lactobacillus. Pokles byl kmenově specifický, což je ve 

shodě s výsledky uváděnými v literatuře (Jankowska a kol. 2008).   

Nejvhodnějšíí probiotické charakteristiky u testovaných CCDM kmenů (přežití 

v podmínkách gastrointestinálního traktu a test kompetice) byly nalezeny u kmene 

L. acidophilus CCDM 109. Nicméně L. acidophilus CCDM 109 inhiboval růst pouze čtyř 

indikátorových kmenů (produkce antimikrobiálních bílkovinných látek pouze vůči dvěma). Na 

druhou stranu kmen L. gasseri CCDM 215 a kmen L. acidophilus CCDM 149 nevykazovaly 

dobré přežití v podmínkách gastrointestinálního traktu a v kompetiční studii (v porovnání 

s L. acidophilus CCDM 109), ale produkovaly antimikrobiální substance aktivní vůči nejméně 

třinácti indikátorovým kmenům. Také kmen L. helveticus CCDM 82 produkoval 

antimikrobiální bílkovinné substance proti pěti indikátorovým kmenům a úspěšně inhiboval 

adhezi E. coli O157:H7 v kompetiční studii.  

 

Výše uvedené experimenty  byly publikovány v práci Turková K., Mavrič A., Narat M., Rittich B., 

Španová A., Rogelj I., Matijašić B.B.: Evaluation of Lactobacillus strains for selected probiotic 

properties 2013. Folia Microbiol 58: 231-267.  
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4.3.1 Stanovení minimální inhibiční koncentrace u vybraných antibiotik 

Stanovení minimální inhibiční koncentrace antibiotik (MIC) je velmi důležité pro 

praktické použití probiotického kmene v potravinářském průmyslu.  Pokud jsou v jejich 

genomu přítomny geny rezistence na určitá antibiotika, mohou se prospěšné probiotické 

kmeny stát zdrojem přenosu takovýchto genů do kmenů patogenních (Bernardeau a kol. 

2008).  

Vrozené rezistence jsou typické pro všechny kmeny daného druhu a jsou obvykle 

nepřenosné horizontálním přenosem na jiné kmeny. Získané rezistence jsou přenosné na 

další kmeny a jsou tak nebezpečným zdrojem šíření rezistence na antibiotika u patogenních 

kmenů (FEEDAP 2012). V literatuře se uvádí, že rezistence například k rifampicinu je často 

způsobená mutací genu lokalizovaného na chromozomu a není přenosná mezi kmeny 

(Ezekiel a Hutchins 1968). U námi analyzovaných  kmenů byla rezistence k rifampicinu 

detegována u sedmi kmenů (>32µg/ml).  

U kmene L. gasseri CCDM 340 byla detegována rezistence k vysokým koncentracím 

aminoglykosidů (streptomycin >1024µg/ml a gentamicin >1024µg/ml). Rezistence k vysokým 

koncentracím aminoglykosidů byla pozorována u většiny testovaných kmenů (streptomycin – 

12-128 µg/ml, gentamicin – 16-64 µg/ml). V literatuře bylo popsáno velké množství 

spontánních mutací  zapříčiňujících rezistenci kmene na streptomycin, které ale nejsou 

přenosné mezi kmeny a tak neslouží k šíření rezistence v bakteriálním společenství (Curragh 

a Collins 1992).  

Oba panely FEEDAP 2012 a SCAN 2003 se v některých případech rozcházejí v hraničních 

koncentracích. V této práci byla rezistence na chloramfenikol detegována u 5 kmenů 

s využitím hraničních koncentrací uvedených ve zprávě  FEEDAP 2012. Naopak pokud bylo 

využito hraničních koncentrací ve zprávě SCAN (2003), rezistentní kmeny nebyly detegovány. 

Rezistence vůči antibiotikům se liší v rámci rodu Lactobacillus a to podle druhů. V publikaci 

Danielson a Wind (2003) jsou hodnoty koncentrací u klindamycinu uváděny odděleně pro 

kmeny druhů L. acidophilus/L. johnsonii a L. gasseri. Naopak FEEDAP (2012) uvádí hodnoty 

hraničních koncentrací pro klindamycin pro celou skupinu L. acidophilus shodné. 

Rezistence na erythromycin a tetracyklin jsou snadno a nejčastěji přenositelné mezi 

kmeny rodu Lactobacillus, protože geny jsou lokalizovány na plazmidech. Vůči těmto dvěma 

antibiotikům jsou tak kmeny rodu Lactobacillus nejčastěji rezistentní (Bernadeau a kol. 

2008). V námi analyzovaném souboru kmenů nebyly detegovány kmeny rezistentní na výše 

uvedená antibiotika.   
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4.4 Imunomagnetická separace  

Imunomagnetická separace byla provedena pomocí komerčních magnetických nosičů 

s navázaným streptavidinem (MPG-STV). Funkcionalizace magnetických nosičů byla 

provedena pomocí biotinylované protilátky anti-Lactobacillus. Silná a specifická vazba mezi 

biotinem a streptavidinem, stejně jako vliv účinku vazby biotinu na stabilitu a strukturu 

streptavidinu, byla sledována v mnoha studijích a je známá a využívaná v mnoha oblastech 

biotechnologie (Waner a Mascotti 2008, González a kol. 1997, Rittich a kol. 2009).  

Při optimalizaci imunomagnetické separace pro kmeny rodu Lactobacillus byla v prvé 

řadě stanovena citlivost PCR pro doménu Bacteria, rod Lactobacillus a druh Lactobacillus 

rhamnosus a zhodnocena interference magnetického nosiče v PCR. Testován byl vliv 

množství přidaných buněk, množství přidaných magnetických částic a množství přidané 

protilátky na počet imunomagneticky separovaných buněk. Optimalizována byla doba 

inkubace v jednotlivých krocích. Optimalizace postupu imunomagnetické separace byla 

provedena nejdříve s čistou kulturou a poté s UHT mlékem a mléčnými výrobky do kterých 

byla přidána čistá kultura kmene L. rhamnosus LOCK 0900.  

Při využití imunomagnetické separace buněk lze izolovat buňky přítomné v matrici ve 

velmi nízké koncentraci. V tomto případě může být IMS použita k jejich nabohacení. 

Vzhledem k dosaženým výsledkům je potřebné postup dále optimalizovat. 
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5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  

Probiotické bakterie mléčného kvašení jsou běžnou součástí řady výrobků 

potravinářského průmyslu. Významné postavení mezi bakteriemi mléčného kvašení mají 

druhy rodu Lactobacillus.  Řada kmenů z různých druhů rodu Lactobacillus je pro člověka 

zdraví prospěšná a je hodnocena jako potencionální probiotikum. Identifikace probiotického 

kmene je velmi důležitá, pokud chceme využít jeho probiotické vlastnosti. 

  Druhové identifikaci a charakterizaci kmenů uvedeného rodu je věnována první část 

práce. Byl analyzován soubor 68 kmenů. Kmeny byly identifikovány pomocí PCR pro rod 

Lactobacillus, druhově specifických PCR, včetně multiplexní PCR,  rep-PCR, RAPD-PCR a 

porovnání sekvencí genu pro 16S rRNA. Výše uvedená škála technik umožnila zařazení 

analyzovaných kmenů do 10 druhů a 2 skupin druhů: 24 kmenů bylo identifikováno do druhu 

L. rhamnosus, 12 kmenů do L. paracasei, 7 kmenů do L. fermentum, 3 kmeny do druhu 

L. vaginalis, 2 kmeny do L. helveticus, 2 kmeny do L. johnsonii, 2 kmeny do L. gasseri, 

2 kmeny do L. salivarius, 1 kmen do druhu L. oris, 1 kmen do L. plantarum, 9 kmenů do 

skupiny druhů L. gasseri/johnsonii; 3 kmeny nebyly druhově identifikovány a z nich jeden 

nebyl zařazen do rodu Lactobacillus.  

Všechny kmeny byly testovány na produkci antimikrobiálních látek proti vybranému 

souboru indikátorových kmenů v agarovém kapkovém testu. Z celého souboru produkovalo 

antimikrobiální bílkovinné látky v dostatečné koncentraci v supernatantu (agarový difuzní 

test) 7 kmenů (RL2-P, RL15-P, RL22-P, RL26-P, RL2, RL7 a RL14). Pro podrobnou 

charakteristiku antimikrobiální bílkovinných látek v supernatantu byly zvoleny tři kmeny RL2-

P, RL22-P a RL2, u kterých byl sledován vliv teploty, pH a přítomnosti detergentů a EDTA na 

inhibiční vlastnosti. Uvedené kmeny produkovaly teplotně stabilní antimikrobiální bílkovinné 

látky, jejichž antimikrobiální vlastnosti neovlivňovaly testované detergenty s výjimkou SDS.  

Dále bylo zjištěno, že 7 CCDM kmenů produkovalo antimikrobiální látky citlivé 

k proteolytickým enzymům, které byly účinné proti indikátorovým kmenům rodu 

Lactobacillus a Clostridium. Kmen L. acidophilus CCDM 109 produkoval antimikrobiální 

bílkovinné látky účinné pouze vůči dvěma indikátorovým kmenům. Kmeny L. gasseri CCDM 

215 a L. acidophilus CCDM 149 produkovaly antimikrobiální substance aktivní vůči 13 

indikátorovým kmenům, ale nevykazovaly dobré přežití v podmínkách gastrointestinálního 

traktu a v kompetiční studii (v porovnání s L. acidophilus CCDM 109). Kmen L. helveticus 

CCDM 82 v kompetiční studii produkoval antimikrobiální bílkovinné substance proti 5 

indikátorovým kmenům a úspěšně inhiboval adhezi E. coli O157:H7.  

Pomocí specifických primerů pro geny kódující produkci bakteriocinů (acidocin A, 

acidocin B, laktacin F, gassericin A, gassericin B, gassericin K7A a gassericin K7B) byla 

amplifikována DNA izolovaná ze všech kmenů. Specifické produkty PCR pro geny kódující 

produkci bakteriocinů byly detegovány u 14 kmenů. Výsledky byly potvrzeny DNA/DNA 

hybridizací s vysokou stringencí s výjimkou jednoho kmene. 

   U tří kmenů (RL2, RL2-P a RL22-P) byly pomocí PCR hledány jednotlivé geny v 

genových klastrech gassericinu K7A a gassericinu K7B. Získané produkty PCR byly 
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sekvenovány a analyzovány pomocí algoritmu BLAST a programu CLUSTAL W2. Byla nalezena 

100% shoda sekvencí pro části genových klastrů gassericinu K7B, acidocinu LF221B a 

gassericinu T v DNA kmenů RL2-P a RL22-P. Propojení produkce antimikrobiálních 

bílkovinných látek v agarovém kapkovém testu a agarovém difuzním testu s molekulárně 

biologickou analýzou nebylo v našem případě jednoznačné.  

Všechny analyzované kmeny byly podrobeny skríningu na přítomnost genů pro 

produkci dekarboxyláz, které jsou zodpovědné za vznik biogenních aminů. Provedený 

skríning DNA všech kmenů pomocí specifických primerů ukázal přítomnost genu pro 

produkci histidin dekarboxylázy u 7 kmenů (RL7, RL12, RL16, RL7-P, RL12-PA, RL12-PB a 

RL16-P). Gen pro produkci tyrosin dekarboxylázy byl detegován pouze u kmene RL6P. Dále 

byly kmeny testovány na přítomnost genu pro linoleát izomerázu (LI), která je zodpovědná za 

tvorbu konjugovaných linoleových kyselin (CLA). Specifický produkt PCR pro LI byl detegován 

u 4 kmenů (RL5, RL8, RL20 a RL20-P).   

Třináct kmenů skupiny Lactobacillus acidophilus bylo testováno na resistenci vůči 12 

antibiotikům pomocí E-testu. Z testovaných kmenů byly 4 kmeny resistentní k 4 antibiotikům 

a 1 kmen k 3 antibiotikům. Zbylé kmeny byly rezistentní ke 2 a méně antibiotikům. 

V poslední části práce byl testován postup imunomagnetické separace buněk kmene 

Lactobacillus rhamnosus LOCK 0900 pomocí biotinylované protilátky anti-Lactobacillus 

navázané na magnetické nosiče funkcionalizované streptavidinem (MPG-STV). Buňky kmene 

L. rhamnosus LOCK 0900 byly pomocí imunomagnetické separace izolovány z kultivačního 

média, UHT mléka a bílého jogurtu v dostatečném množství pro detekci pomocí kultivační 

metody a PCR. 
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