
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

FAKULTA CHEMICKÁ 

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNLOGIÍ 

 

 

 

 

 

 

 

TVORBA BIOFILMU U PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ DO PEVNÉ LÉKOVÉ FORMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE:                      ING. MARIE GROSSOVÁ 

 

BRNO 2016 

 



 2 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

FAKULTA CHEMICKÁ  

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. MARIE GROSSOVÁ 

 

 

 

 

 

TVORBA BIOFILMU U PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ A 

JEJICH ZPRACOVÁNÍ DO PEVNÉ LÉKOVÉ FORMY 

 

 

 

 

Autoreferát dizertační práce k získání vědecké hodnosti „Doktor“ 

ve zkratce „Ph.D.“ 

 

 

 



 3 

BRNO 2016 

Dizertační práce byla sepsána v rámci doktorského studijního programu na 

Vysokém učení technickém v Brně na Ústavu chemie potravin a biotechnologií v 

kombinované formě studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeč:  Ing. Marie Grossová 

Ústav chemie potravin a biotechnologií  

FCH VUT v Brně 

 

 

 

 

Školitel:  prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.  

Ústav chemie potravin a biotechnologií  

FCH VUT v Brně 

 

 

Oponenti: 

 

 

 

 

 



 4 

 

Autoreferát byl odeslán dne: 

 

 

Obhajoba dizertační práce se koná dne ................ v  ..........hodin před komisí pro 

obhajoby dizertačních prací v zasedací místnosti číslo ............. na Fakultě chemické 

Vysokého učení technického v Brně. 

 

 

S dizertační prací je možné se obeznámit na děkanátu Fakulty chemické Vysokého 

učení technického v Brně.  

 

  



 5 

ABSTRAKT 

Cílem práce je kultivace probiotických bakterií L. acidophilus, B. breve a B. longum 

tak, aby kultura vytvářela shluky buněk nebo souvislý biofilm  na různých typech 

volných nosičů. Torba biofilmuL. acidophilus na oxidu křemičitém byla následně 

studována z hlediska vyšší odolnost vůči nízkému pH a koncentraci žlučových solí 

v zažívacím traktu. Zatímco počet živých buněk u planktonické formy při pH 1 klesl 

o 30%, života schopnost biofilmových buněk se udržela za stejných podmínek na 

90%. V případě působení žluči byla také sledována protektivní ochrana biofilmu 

před škodlivým prostředím žlučových solí.  

Dále byly studovány možnosti sušení tekutých biofilmových kultur komerčně 

užívanými technologiemi ve farmaceutickém průmyslu. Srovnání lyofilizace a 

fluidního sušení ukázalo, že lyofilizace je v závislosti na výběru vhodného 

kryoprotektivního média vhodnější sušící technikou zachovávající nejvyšší počty 

životaschopných buněk a ve srovnání s fluidním sušením byla získána o přibližně 

90% vyšší životaschopnost probiotických buněk.  

Závěrem bylo studováno velkoobjemové zpracování probiotických kmenů do pevné 

lékové formy. Tablety je vhodné vyrábět při pevnosti 70-90 N, přičemž vodní 

aktivita tabletoviny může být udržována pod 0,3. Následně musí být zajištěno sušení 

tablet v hermeticky uzavřeném prostoru s minimálně 10 % silikagelu, pak tablety i 

po 6 měsíčním skladování obsahují (5,4 ± 0,7)10
9
 životaschopných buněk. 

Technologie výroby kapslí nemá výrazný vliv na počty živých buněk během výroby. 

Pro následné primární balení byla vybrána triplexová blistrovací fólie, která má 

nízké hodnoty propustnosti vodní páry (0,07 g H2O / (m
2
 × den)) a kyslíku (0,01 

cm
3
/m

2
 x den). Blistrovací folie běžně užívané ve farmaceutickém průmyslu nejsou 

pro skladování probiotik vhodné. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Probiotika, biofilm, nosič, tolerance ke kyselému prostředí, tolerance ke žlučovým 

solím, Lactobacillus, Bifidobacterium, vodní aktivita, pevná léková forma, stabilita 

při skladování 
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The aim of present work is cultivation of probiotic bacteria L. acidophilus, B. breve 

and B. longum in such a way that the culture forms cells clusters or comprehensive 

biofilm on the variety of free carriers.  Biofilm formation of L. acidophilus on the 

silica from point of view bile and acid tolerance in gastrointestinal tract was studied.  

While the number of living cells in planktonic form (planktonic form) at pH 1 fell 

by 30 %, the viability of the biofilm cells was maintained to 90 % under the same 

environmental conditions. The biofilm culture showed also the protection against 

environment contained bile. 

Furthermore, the possibilities of drying procedures of biofilm cultures used as 

commercial technologies in pharmaceutical industry were studied. The comparison 

of freeze-drying and fluidization bed drying showed, that freeze-drying is more 

suitable method, which is able to achieve higher amount of viable cells after drying 

than fluidization bed drying. The effectivity of freeze-drying method is dependent 

on the selection of suitable cryprotective medium. In this case, about 90 % higher 

viability after freeze drying was achieved in comparison with fluidization bed 

drying.   

 Finally, the industrial processing of probiotic strains into the solid dosage form was 

studied. Tablets should be produced at hardness between 70 and 90 N and water 

activity of tablet mixture can be maintained below 0.3. Consequently, the drying 

step of the tablets in a hermetically closed space with at least 10 % of silica gel must 

be ensured. Thereafter, the tablets contain (5.4 ± 0.7)10
9
 viable cells after 6 months 

of drying process. Capsule production technology has no significant effect on the 

cell‘s viability during production. The triplex blistering foil for primary blistering of 

probiotic capsules was chosen. The triplex foil, which has low values of water 

vapour transition rate (0.07 g H2O / (m
2
 × day) and oxygen transition rate (0.01 

cm
3
/m

2
 × day), was chosen. Other studied blistering foils commonly used in the 

pharmaceutical industry are not suitable for long storage of solid dosage forms 

contained probiotics. 

 

 

 

KEYWORDS 

Probiotics, biofilm, carrier, bile tolerance, acid tolerance, Lactobacillus, 

Bifidobacterium, water activity, solid dosage form, storage stability 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

Užívání probiotických přípravků je široce rozšířený fenomén v populaci. Probiotika 

jsou doporučována lékaři nejen v době nemoci či při užívání antibiotických 

přípravků, ale i jako preventivní léčba. Lékárny nabízí nespočetnou řadu 

probiotických přípravků v různých pevných lékových formách, v různých baleních, 

od různých výrobců, s různým počtem probiotických buněk, ale bohužel i s různou 

kvalitou.  

Ačkoliv jsou probiotické přípravky řazeny do kategorie doplňků stravy a Evropská 

společnost EFSA neschválila zdravotní tvrzení na probiotické přípravky pro 

nedostatek vědeckých průkazů, v populaci jsou probiotika velice dobře známá a 

široce užívaná.  

Probiotikum je odvozeno z latinského a řeckého slova pro (= příznivý) a řeckého 

slova bios (= život). První koncept probiotik v podobě popisu a přisouzení 

zdravotního benefitu u bulharských pastevců byl zapsán již v roce 1907 ruským 

držitelem Nobelovy ceny Mečnikovem (1, 2). Dnes je probiotikum definováno dle 

Světové zdravotnické organizace jako živý organismus, který, je-li dodáván 

v dostatečných množstvích, má blahodárné účinky na organismus příjemce (3).  

Probiotika se vyskytují a působí zejména v zažívacím traktu savců. Nejvíce 

zastoupené bakterie u dospělého jedince jsou nesporulující anaerobní bakterie patřící 

zejména do tříd: Bacteroides spp., Bifidobacterium spp., Eubacterium spp., 

Clostridium spp., Lactobacillus spp., Fusobacterium spp. a různé grampozitivní 

koky (4, 5). Tato mikrobiální flóra vykazuje biologickou aktivitu, kterou lze dělit do 

dvou velkých kategorií: (i) prospěšná nebo (ii) potenciálně patogenní (6). Rody 

Bifidobacterium a Lactobacillus jsou obecně řazeny do kategorie prospěšných 

mikroorganismů vykazujících zejména imunostimulační efekt (7 – 11)), zvyšují 

obranou funkci sliznice při příjmu patogenů (12), zlepšují zažívání a absorpci (7, 

13), syntetizují metabolity nezbytné pro jedince – vitamíny (7, 11), redukují hladinu 

cholesterolu (7, 14), snižují tvorbu plynů (1, 4), působí jako prevence proti rakovině 

(15) a vzniku alergií (16) a zejména inhibují růst potenciálně patogenních 

mikroorganismů (4, 7, 11). 

2.1 TVORBA BAKTERIÁLNÍHO BIOFILMU 

Bakteriální biofilmy jsou husté agregáty neboli shluky vzájemně interagujících 

buněk nebo buněk interagujících s povrchem materiálu. Tyto buněčné shluky jsou 

obaleny hydratovanými extracelulárními polymerními substancemi produkovanými 

samotnými buňkami (17), kde jsou vysoce zastoupeny EPS, proteiny a DNA. 

Schopnost biofilmu byla důkladně studována u patogenních organismů, které díky 

tvorbě biofilmu vyvolávají trvalá chronická onemocnění. Tvorba biofilmu přináší 

vysoce sofistikovaný systém signalizace a rozpoznávání vnějších podnětů, který 
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s sebou nese celou řadu výhod. Příkladem je odolnost vůči antibiotikům a 

imunitnímu systému hostitele, která je zapříčiněna tvorbou difúzní bariéry (18). Tato 

bariéra neboli biofilm získává speciální biofilmový fenotyp jako důsledek 

zpomaleného metabolismu a mutace genů (17, 19).  

Základní podmínkou vzniku biofilmu je předpoklad vzniku vazeb mezi buňkou a 

povrchem. Zatímco adheze na abiotický povrch je organizována nespecifickými 

reakcemi (náboj povrchu a buňky, hydrofobicita) s extracelulárními molekulami 

(20), živé povrchy jsou adherovány přes specifická vazebná místa (receptory) 

obsažená na površích bakteriálních buněk (21). Na adhezi buňky k povrchu se může 

podílet celá řada fyzikálně chemických interakcí jako elektrostatické a hydrofobní 

interakce, sterické bránění, van der Waalsovy síly, teplota nebo hydrodynamické 

síly (20).  

Vaznost bakterií na povrch je dále ovlivněna povrchově aktivními látkami, které 

buňka sama tvoří. Tyto látky, tvořené především u patogenních mikroorganismů, 

dokáží například pozměnit smáčivost nebo náboj. Ačkoliv jejich přesná funkce není 

známa, byla prokázána jejich účinnost na oslabení vzniklého biofilmu (17, 22).  

Po prvním přichycení buňky na povrch a vytvoření vzájemné vazby přechází biofilm 

do fáze růstu trojrozměrné struktury, vytváří se mikrokolonie a startuje proces zrání. 

Organizace buněk do větších celků znamená potřebu jednotného řízení vznikající 

struktury (23). Vzájemná komunikace buněk je popsána procesem zvaným quorum 

sensing (24 - 26) Tato komunikace napomáhá buňkám sdílet informace o stavu 

biofilmu a regulovat genovou expresi v závislosti na okolních podmínkách. Za 

chemickou komunikaci zahrnující informace o produkci, uvolňování, detekci a 

odpovědi na vnější faktory v buněčném biofilmu jsou zodpovědné malé molekuly na 

bázi hormonů nazývané též autoinducery (24 - 26).  

Struktura a tvar biofilmu jsou značně proměnlivé a jsou ovlivněny zastoupením 

jednotlivých mikrobiálních druhů a podmínkami okolního prostředí (vlastnosti 

povrchu, dostupnost živin a kyslíku, pH, osmotický tlak nebo hydrodynamika 

prostředí). Prostředí s vysokým obsahem živin vede k tvorbě silné a relativně 

homogenní vrstvy biofilmu bez přítomnosti kanálků, kdežto v prostředí chudém na 

živiny se tvoří mozaiková nebo houbová struktura s dobře vyvinutým systémem 

kanálků a póry, které složí ke snadnějšímu transportu živin do hlubších vrstev 

biofilmu (20, 27).   

Posledním krokem v životě biofilmu je disperze - proces, který může být zapříčiněn 

jak samotnou biofilmovou strukturou, tak vnějším prostředím. Hydrodynamický tok 

tekutiny kolem a skrz biofilm může zapříčinit oddělení části biofilmu, který 

současně může začít růst a vegetovat na jiném místě (20, 22, 23). Maximální růst 

biofilmu je omezen dostupností živin a procesem odstraňování odpadních látek. Při 

nedostatku živin je růst omezen expresí quorum sensing genů, které jsou 

zodpovědné za udržování biofilmu v době strádání (20). 
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 Tlusté střevo je místem s nejvyšší kolonizací mikrobiální flórou 

v gastrointestinálním traktu. Pro snadnější pochopení se udává mikroflóra střeva 

jako jedna identita, ale opak je pravdou. Ve střevě existuje celá řada míst 

s oddělenými stanovišti a metabolickými výklenky, které se vzájemně liší a neustále 

se mění v závislosti na dostupných živinách nebo nových dostupných zdrojích (21). 

Mikroskopická pozorování prokázala, že probiotické buňky mohou v zažívacím 

traktu existovat samostatně, ale mnohem častěji jsou shlukovány do mikrokolonií 

nebo různorodých sdružení na povrchu částic přítomných v okolí. Biofilm 

zažívacího traktu je více druhové společenství, jehož kompozice je předurčena a 

ovlivněna prostředím, výživovými faktory, imunitní odpovědí v místě vzniku 

biofilmu nebo chemickou kompozicí substrátů (28). Studium biofilmu probiotického 

přípravku po orálním podání pak prokázalo schopnost adheze až 45% rodu 

L. rhamnosus GG a 30% B. lactis na intestinální povrch (29). 

2.2 ZPRACOVÁNÍPROBIOTICKÝCH KMENŮ DO DOPLŇKŮ STRAVY 

A JEJICH SEKUNDÁRNÍ BALENÍ 

Zpracování komerčně dostupných práškových probiotik do vhodné aplikační 

formule, která je přijatelná a snadno aplikovatelná pro koncového zákazníka a 

zároveň stabilní po celou dobu exspirace, je stále více studovanou částí 

farmaceutického vývoje.  

Probiotika jsou konzumenty přijímány perorálně, ať už ve formě tablet, kapslí nebo 

jako součást funkčních potravin či mléčných výrobků. Aby mohla takto přijatá 

probiotika kolonizovat zažívací trakt, musí přežít průchod kyselým prostředím 

žaludku (9). Literatura také uvádí, že takto přijímané kmeny se nestávají trvalou 

součástí střevní mikroflóry, ale žijí jen krátce po jejich užití (10). Právě vhodná 

kombinace probiotika s pomocnými látkami ve formulaci a výběr vhodné lékové 

formy s kombinací skladování za předepsaných podmínek může zajistit ochranu 

před škodlivým vlivem prostředí žaludku. 

Problematika probiotik z pohledu legislativy nám říká, že existuje několik možností, 

které mohou být využity při uvolnění probiotického přípravku na spotřebitelský trh. 

Probiotický přípravek může být uveden v kategorii léčiva, zdravotnického 

prostředku nebo doplňku stravy, pomineme-li však využití probiotik v potravinách a 

funkčních potravinách. 

Pro registraci a uvolnění na spotřebitelský trh byla zvolena kategorie doplňku stravy. 

Obecná legislativa doplňků stravy je harmonizována dle nařízení EU a je 

zapracována zejména do vyhlášky 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na 

doplňky stravy a obohacování potravin.  

Legislativa upravující konkrétně probiotické přípravky je ale skoupá. Světová 

zdravotnická organizace v roce 2001 na kongresu v Argentině si uvědomila absenci 

definice probiotik a zároveň nutnost regulace, a tak definovala probiotika jako „živé 

organismy, které, když jsou podávány v adekvátních množstvích, přispívají 

ke zdraví konzumenta“ (30). Pro docílení terapeutického efektu probiotik je nutné, 



 11 

aby denní dávka odpovídala minimálně 10
6
 cfu v čase konzumace. Vzhledem 

k poznatkům o snižování viability během zažívání je doporučován obsah 

10
6
 - 10

9
 cfu v denní dávce (31). Pozdější zásah evropské legislativy ale zamezil 

výrobcům doplňků stravy uvádět na obalech tzv. zdravotní tvrzení. Zdravotní tvrzení 

je seznam prokázaných účinků látky, sloučeniny, skupiny látek na zdraví 

spotřebitele ve specifikované dávce. Zdravotní tvrzení jsou kontrolována a 

aktualizována EFSA (vysvětlit zkratku) na základě dat a informací zejména 

z klinických zkoušek a praxe. Probiotické přípravky ale dle rozhodnutí  EFSA 

nejsou vhodně a uceleně dokumentovány, tak byla veškerá zdravotní tvrzení vážící 

se k probiotickým přípravkům zamítnuta (2).       

Probiotické produkty se nachází v celé řadě lékových forem – sáčky s granuláty, 

kapsle nebo tablety. Všechny tyto formy ale podléhají různému stupni degradace 

v žaludku při velmi nízkém pH, které je kritickým parametrem pro přežívání 

probiotik. Proto stále běží výzkum a vývoj se zaměřením na výběr vhodné 

formulace, která zajistí přežívání probiotik v prostředí žaludku (32). 

2.2.1 Tablety 

Tablety se dle lékopisu definují jako pevné přípravky s obsahem jedné nebo více 

aktivních látek v jedné tabletě. Získávají se lisováním stejných objemů částic nebo 

jiným vhodným výrobním postupem (vytlačování (=extruze), formování nebo 

lyofilizace). Tablety jsou obvykle válcovitého tvaru, ploché nebo čočky, hrany 

mohou být zkosené. Obvykle se tablety vyrábí lisováním. Při výrobě tablet je nutné 

zajistit vhodnou mechanickou pevnost, aby se při jejich zacházení zamezilo jejich 

drobení nebo lámání (33). U probiotických přípravků je tento parametr kritický, 

zejména při studiu přežívání probiotických přípravků během lisování a vliv 

lisovacích tlaků na životaschopnost buněk.  

Obecně jsou v technologii lékových forem zpracovávány nestabilní látky zejména ve 

formě tablet i z důvodů ochrany před nepříznivým prostředím žaludku a možností 

cíleného uvolnění aktivní látky v požadovaném místě (plnidla rozpustná v určitém 

pH, potahování tablet). Nespornou výhodou tablety je také přesná dávka, 

jednoduché podávání, dobrá akceptace ze strany pacienta a možnost velkoobjemové 

produkce s nízkými výrobními náklady (32).     

Další výhodou tablet je vysoká variabilita excipientů použitelných při technologii 

jejich výroby, kterými může být snadno kontrolováno uvolňování aktivní látky – 

probiotika a současně díky přítomnosti excipientů může být podpořena adheze na 

epiteliální mukózu. Excipienty s kontrolovaným uvolňováním jsou v poslední době 

studovány i pro probiotika. Pevné lékové formy s probiotiky, které jsou výsledkem 

mnoha studií, se zaměřují zejména na rezistence probiotika vůči kyselému prostředí 

žaludku, sledování viability po tabletování v závislosti na použitých parametrech 

tabletování a stabilitu probiotika obsaženého v získané pevné lékové formě (32, 

34 - 38). 



 12 

Hlavním faktorem při výrobě tablet je tedy lisovací tlak, který se odráží v parametru 

pevnosti tablet. Obvykle jsou tablety lisovány alespoň na 100 N. Silva a kolektiv 

(39) studovali vliv lisovací síly na přežívání probiotik. Při síle 9,8 kN byla získána 

pevnost tablety 314 N a byl sledován pokles probiotik ve formě mikrokapslí 

obalených syrovátkovým proteinem o jeden řád. Při dalším navyšování lisovací síly 

nadále nedocházelo k významnému poklesu probiotik v přípravku (39). Podobné 

výsledky byly publikovány při vyšších sílách (20 kN, 2,75 N/mm
2
) (32), kdy bylo 

docíleno vysoké pevnosti tablety s nízkým oděrem (40). Naopak pokles o 2 řády byl 

sledován při výrobě probiotických mikrotablet (Lactobacillus sp.) 

s mikrokrystalickou celulózou a inulinem navzdory tomu, že lisovací síly se 

pohybovaly v rozmezí od 1 do 5 kN (41). 

Právě při vysoké lisovací síle a nízkém procentu oděru (pod 1 %) bylo dosaženo 

téměř 90 % přežívání buněk po průchodu kyselým prostředím žaludku (40). Právě 

souvislost mezi nízkým oděrem a vysokou pevností je určující pro dobré přežívání, 

protože velká pevnost tablety nedovoluje kyselému prostředí proniknout do tablety 

po čas průchodu zažívacím traktem (32). 

Nejčastěji používaným excipientem pro cílené uvolnění v tlustém střevě je 

hydroxypropylmethyl-celulosaftalát (známý pod obchodním názvem Eudragit), 

který je nerozpustný v kyselém prostředí a je schopen v nezměněné podobě dojít do 

cíle určení. Studie kombinace hydroxypropylmethyl-celulosaftalátu a alginátu 

sodného prokázala minimální vliv žaludečních šťáv na probiotickou kulturu za 

současného zisku tablety vyhovující mechanickým parametrům - oděr <1%, při 

pevnosti 1,38 N/mm
2
 (32). 

Zatímco excipienty pro cílené uvolnění zvyšují životaschopnost během pasáže 

zažívacím traktem, přídavek sacharidických složek (sacharosa, inulin, manitol) 

udržuje životaschopnost během dlouhodobého skladování podobně jako u sušících 

technik (42).    

2.2.2 Tvrdá tobolka 

Perorální želatinové tobolky jsou tělíska různé velikosti, tvaru a objemu, naplněné 

jednou dávkou účinné látky. Pro probiotické přípravky se používají tvrdé tobolky. 

Ty jsou složeny ze dvou částí (těla a víčka). Základní složkou stěny je želatina. 

Standardní tobolky jsou rozpustné v žaludečních šťávách, pro enterosolventní 

použití jsou však dostupné i tobolky, které odolávají žaludečním šťávám (43).   

Odborná literatura uvádí možnosti využít i tobolky vyráběné 

z hydroxypropylmethylcelulosy (HPMC). HPMC je s výhodou užívána pro látky 

nestabilní ve vodném prostředí, protože sama má nízký obsah vody a neobsahuje 

chemicky reaktivní skupiny (44, 45). Zvýšení rezistence HPMC tobolek bylo ještě 

docíleno potažením tobolek polymerními látkami nerozpustnými v kyselém 

prostředí (Eudragit) (46).  

Obohacení HPMC o želatinizující látky (gelanová guma) vedlo k vývoji tobolek, 

které jsou rezistentní ke kyselému prostředí žaludku (tzv. DR tobolky). Testem bylo 
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prokázáno, že i 30-minutová přítomnost této tobolky v simulovaném prostředí 

žaludku nevedla k porušení její stěny a tobolka tak uchránila nesený obsah (47). 

Tento výsledek byl porovnán se standardní HPMC tobolkou a želatinovou tobolkou, 

zatímco HPMC kapsle vykazovala nižší rezistenci, želatinová kapsle se ihned po 

začátku působení kyselého prostředí rozpadla (44). Pro HPMC tobolku bylo testem 

prokázáno, že její použití vede k zisku 1700-násobku živých probiotických buněk ve 

srovnání s kontrolou (prosté rozpuštění buněk v 1% roztoku žlučových kyselin) (47).  

Kapsle nabízí možnosti plnění rozličných excipientů, které mohou více či méně 

ovlivňovat stabilitu probiotického přípravku, pomineme-li hodnotu vodní aktivity, 

která je pro přežívání probiotických přípravků kritická. Při procesu plnění kapsle je 

možné vybrat nejvhodnější excipienty, které mohou zvýšit viabilitu buněk během 

skladování nebo následném průchodu zažívacím traktem (47).  

Vliv pomocných látek na stabilitu Lactobacillus spp. byl studován se třemi 

vybranými excipienty -  laktosou, sušeným mlékem a kyselinou askorbovou, které 

byly přidány již během lyofilizace. Stabilita získaného lyofilizátu naplněného do 

želatinových kapslí byla sledována při 5°C po dobu 15 měsíců v uzavřených 

skleněných nádobách. Byla-li ve formulaci obsažena kyselina askorbová, byla 

udržena životaschopnost buněk více než 12 měsíců (48).    

2.2.3 Vliv kyslíku na skladování pevných lékových forem obsahujících 

probiotika 

 Vodní aktivita je kritickým parametrem ovlivňujícím stabilitu produktu během 

dlouhodobého skladování. Dalšími významnými faktory, které ovlivňující stabilitu 

během skladování produktu jsou (i) obsah kyslíku a (ii) redoxní potenciál (49). 

Molekulární kyslík je škodlivý pro život a růst probiotických bakterií, protože 

většina mikroorganismů patřících mezi probiotika, jsou z hlediska náročnosti na 

kyslík anaerobní mikroorganismy (50). Kyslík ovlivňuje probiotika třemi cestami: 

(i) je přímo toxický pro buňku, (ii) určité kultury produkují v přítomnosti kyslíku 

toxické peroxidy nebo (iii) volné radikály, které jsou produktem oxidace jiných látek 

(např. tuků) a jsou toxické pro probiotické mikroorganismy (51). Hladina kyslíku 

v balení probiotika během skladování probiotického produktu by měla být co 

nejnižší, aby bylo zamezeno úhynu buněk následkem toxicity peroxidu vodíku. 

Stupeň sensitivity ke kyslíku je závislý na kmenu a druhu probiotika (52).  

Kyslík je všudypřítomná molekula, která se vyskytuje nejen v samotném produktu, 

ale na základě bariérových vlastností obalového materiálu může procházet 

k produktu z okolního prostředí. Při kontaktu molekuly kyslíku s probiotickou 

buňkou dochází zejména k oxidačnímu stresu s následným poškozením 

membránových lipidů (53). Proto je cílem snížit co nejvíce přístup molekuly 

kyslíku, čímž se zamezí oxidačnímu stresu, což má za následek delší stabilitu 

produktu během skladování.  

Snížení přístupu kyslíku může být provedeno několika způsoby, např. uchováváním 

probiotických kultur pod vakuem, přídavkem antioxidantů a absorbérů kyslíku nebo 
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balením do obalových materiálů nepropustných nebo s omezenou propustností pro 

kyslík (aktivní balení) (54). Pro produkty v kategorii doplňků stravy může být 

využito balení do hliníkových sáčků (granuláty) nebo do blistrů či dóz obsahujících 

desikanty (kapsle, tablety). 

Navzdory velkému počtu již používaných probiotických kmenů, výrobci funkčních 

potravin a farmaceutické společnosti se snaží stále hledat nové kmeny, nové 

strategie pro jejich dlouhodobé skladování a udržitelnost a různé zdroje pro jejich 

izolaci, a to vše za současného snižování cen nákladů za současného zvýšení 

konkurenceschopnosti jejich výrobků. Tato strategie je částečně využita při řešení 

disertační práce. 
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3  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Téma disertační práce je zaměřeno na vývoj přípravku obsahujícího probiotickou 

kulturu v kombinaci s nosičem, přičemž probiotická kultura by měla být alespoň v 

minimální míře připevněna k nosiči ve formě biofilmu. V rámci tématu byla 

studována tvorba probiotického biofilmu, optimalizace kultivace se současným 

přenesením získaných znalostí do výroby humánních doplňků stravy. V této části 

byly ověřeny základní kultivační techniky pro produkci biofilmové kultury na 

anorganickém nosiči, zejména pak především statická vsádková kultivace doplněná 

o znalosti tvorby bakteriálního biofilmu. Dále byla provedena mikrobiologická 

stanovení počtu kolonií a testy stability biofilmové a planktonické formy kultury při 

vlivu nižšího pH či aplikace žlučových extraktů. Byla zařazena i mikroskopická 

pozorování s využitím vysoce sofistikovaných zařízení, mezi něž se řadí i 

elektronový mikroskop.  

Druhá část práce byla založena hlavně na aplikaci poznatků z odborné literatury a 

laboratorních testů při použití různých sušících technik pro získané bakteriální 

kultury. Zde byl sledován hlavně parametr vodní aktivity. Základní metodou byla 

lyofilizace, která byla srovnávána s ve farmacii standardně používanou technikou 

fluidního sušení. Fluidní sušení je levná, komerční a dobře dostupná metoda sušení. 

Zde byly odzkoušeny vhodné kombinace protektivních látek pro udržení co nejvyšší 

viability buněk během sušení a následné doby skladování. Dále byly testovány 

specifické parametry pro fluidní sušení (teplota sušení). 

Disertační práce je založena na myšlence přímé aplikace vědeckých poznatků v 

nezměněné a funkční formě do praxe se současnou snahou nabídnout koncovému 

uživateli bezpečný, funkční a zdraví prospěšný preparát. Za tímto účelem byly ze 

získaných mikrobiálních kultur připraveny vzorky základních lékových forem, které 

byly dokumentovány základními farmaceutickými zkouškami převážně dle 

požadavků Českého lékopisu v platném znění. Následně byly prověřeny materiály 

dostupné ve farmaceutickém průmyslu pro balení pevných lékových forem tak, aby 

zajistily maximální snížení nebo udržení dosažených parametrů nízké vodní aktivity 

a zamezily přístupu kyslíku po celou dobu skladování probiotického přípravku. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 LÁTKY POUŽITÉ KE KULTIVACI A SUŠENÍ MIKROORGANISMŮ 

A K VÝROBĚ PEVNÉ LÉKOVÉ FORMY 

V této práci byly ke kultivaci probiotických kmenů použity komerčně dostupné 

živné půdy (MRS a MRSC bujóny). Pro studium tvorby biofilmu byly použity 

následující volné nosiče poly (vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate), alginát sodný, 

karagenan, nanohedvábí, kukuřičný škrob, bramborová vláknina, ovesná vláknina, 

fosforečnan vápenatý,kaolín, oxid křemičitý a komplexní potravinové matrice 

(mouka, čočka, mák, kroupy, hrách, pohanka – potravinářská kvalita). V rámci 

výroby pevných lékových forem byly využity HPMC kapsle, stearan hořečnatý, 

isomalt, mikrokrystalická celulóza a silikagel.  

4.2 POUŽITÉ MIKROORGANISMY 

V předkládané práci byly použity bakteriální kmeny Lactobacillus acidophilus CCM 

4833, Bifidobacterium longum CCM 4990 a Bifidobacterium breve CCM 3763, 

které byly získány z České sbírky mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně. 

Dále byly používány komerčně dostupné bakteriální probiotické kmeny pro 

potravinářský a farmaceutický průmysl Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus 

paracasei vyrobené společností Lallemand (Francie). 

4.3 KULTIVACE PROBIOTICKÉ BIOFILMOVÉ KULTURY 

 V rámci sledování schopnosti adherence probiotických buněk byl kmen 

Lactobacillus kultivován na syntetickém MRS bujónu. Kmeny Bifidobacterium 

rostly na MRSC bujónu. Živné půdy byly vždy doplněny o 1,5% vybraného nosiče. 

Všechny kmeny byly kultivovány při 37°C po dobu 16-24 hodin. Vývoj tvorby 

biofilmu na nosičích byl podpořen statickou kultivací. Nosiče byly vybírány ze škály 

farmaceutických aktivních a pomocných látek - Copovidon, alginát sodný, 

nanohedvábí, bramborová a ovesná vláknina a kukuřičný škrob, fosforečnan 

vápenatý, kaolín a oxid křemičitý, mouka, kroupy, hrách, čočka, mák a pohanka. 

Nosiče, které obsahovaly velké částice, byly rozdrceny v třecí misce a přesáty přes 

sítko o velikosti 0,5 mm. 

Bakteriální buňky byly po kultivaci obarveny pomocí Gramova barvení a vytvořený 

biofilm byl pozorován pod optickým mikroskopem (NIKON Eclipse E 400) a za 

použití elektronového mikroskopu (MIRA3 TESCAN). 

Vliv roztoku kyselých solí na životaschopnost probiotických biofilmových buněk 

Lactobacillus acidophilusCCM483  byl prováděn v roztoku simulujícím kyselé 

prostředí žaludku. Roztok se skládal z NaCl (2,05 g/l), KH2PO4 (0,60 g/l), CaCl2 

(0,11 g/l) a KCl (0,37 g/l) (190) a následně bylo jeho pH upraveno (pH 1, 2 a 3) 

roztokem 1 M HCl. Čerstvé biofilmové kultury a planktonické kultury probiotik 

byly inkubovány s připravenými okyselenými roztoky (37°C, 120 minut). V 

předepsaných časech 30, 60 a 120 minut byly odebrány vzorky a neutralizovány 1M 
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NaHCO3. Počet životaschopných buněk v připravených vzorcích byl stanoven podle 

modifikované Miles-Misra metody (55, 56). Počet životaschopných buněk byl 

vyjádřen jako procento životaschopných buněk v čase vzorkování k počtu 

životaschopných buněk na počátku experimentu. Každý test byl proveden ve třech 

opakováních. 

Vliv žluči na životaschopnost probiotických biofilmových buněk Lactobacillus 

acidophilus CCM483  byl testován za přítomnosti 0,3% roztoku extraktu žluči 

(Porcine Bile Extract, Sigma). Vzorky biofilmové a planktonické formy probiotika 

byly inkubovány v připraveném roztoku při 37°C po dobu 4 hodin (57). V časech 1, 

2, 3 a 4 byly odebírány vzorky, u nichž byl stanoven počet životaschopných buněk. 

Počet životaschopných buněk byl následně vyjádřen jako procento životaschopných 

buněk v čase vzorkování k počtu životaschopných buněk na počátku experimentu. 

Každý test byl proveden ve třech opakováních 

4.4 ZPRACOVÁNÍ BIOFILMOVÝCH PROBIOTICKÝCH KULTUR 

PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY 

Biofilmová kultura L. acidophilus CCM 4833 byla použita pro testování účinnost 

sušení a výběr vhodného lyoprotektivního média. Kultura L. acidophilus byla 

zaočkována do připravených médií o následujícím složení: a) 10% sladké syrovátky 

nebo 5,5% komerčního MRS média. Připravené směsi byly doplněny o 1% oxidu 

křemičitého a o 1% bramborové vlákniny. Kultivace probíhala staticky 

v kultivačních termostatech při teplotě 37°C po dobu 20 - 24 hodin. Po ukončení 

kultivace byl odebrán vzorek na stanovení počtu cfu jednotek.  

Následně bylo pro lyofilizaci vždy 0,5 litrů připravené kultury smícháno se 0,125 kg 

mikrokrystalické celulózy a s lyoprotektivními látkami v tomto složení: 

i) 50 g hydroxypropylmethyl celulózy (HPMC), (ii) 50 g HPMC a 250 g manitolu a 

(iii) 50 g HPMC a 250 g inulinu a byla provedena lyofilizace (zamražení -20 °C, 18 

hodin, - 25 °C;10 hodin, -15 °C, 5 hodin, 15 °C). Pro fluidní sušení bylo vždy 1,3 

litrů připravené kultury smícháno se 3 kg mikrokrystalické celulózy a 

s protektivními látkami v tomto složení: i) 0,130 kg hydroxypropylmethyl celulózy 

(HPMC), (ii) 0,130 kg HPMC a 0,5 kg manitolu a (iii) 0,130 kg HPMC a 0,5 kg 

inulinu.Připravené směsi byly sušeny ve fluidní sušárně při 25°C po dobu 2 hodin. 

Po vysušení byl stanoven počet cfu jednotek v jednotlivých vzorcích. 

Životaschopnost buněk za různých podmínek skladování byla sledována u kultury 

Lactobacillus acidophilus CCM 4833 rostlé na směsi syntetického média (5,5%) a 

rekonstituovaného odtučněného mléka (7,5%) a lyofilizované s lyoprotektivní látkou 

(50% manitol). Vodní aktivita probiotické kultury byla poté upravena na 0,1 a 0,25 

volným stáním v exikátoru (25°C, 28% vlhkosti), zabalena do hliníkových sáčků 

(PET/AL/PE) a uložena do lednice (2-8°C) a do stabilitní komory (25°C; 60 % 

vlhkosti). U vzorků (odebraných v 0, 1, 3 a 6 měsících) byla stanovena vodní 

aktivita a počet životaschopných buněk. 

 



 18 

4.5 TECHNOLOGIE LÉKOVÝCH FOREM 

Pro studium vlivu technologie výroby tablet na životaschopnost buněk byly vybrány 

přípravky o složení: 80 % isomalt nebo mikrokrystalická celulóza, 3,27 % 

L. plantarum, 15,27 % L. paracasei, 1,46 % stearan hořečnatý. Odvážené a přesáté 

suroviny byly ručně zhomogenizovány, následně byl přidán stearan a znovu 

proběhla homogenizace. Připravená tabletovina byla na tabletovacím lisu lisována 

do formátu konvexní čočka 12 mm. Váha tablety byla 550 mg ± 5 %. 

Pro stanovení vlivu vodní aktivity během procesu tabletování na výslednou stabilitu 

probiotických tablet byla použita tabletovina s isomaltem, jejíž vodní aktivita byla 

upravena na 0,2 – 0,3 nebo 0,1. Tablety byly lisovány na 70 N, uloženy do ALU 

sáčků se silikagelem a skladovány při 25 °C a 60% vlhkosti po dobu 24 měsíců. 

Stanovení poklesu počtu buněk při výrobě (homogenizace, sítování, tabletování) 

bylo provedeno u tabletoviny s isomaltem. Vzorky jednotlivých vstupních 

probiotických kmenů a vzorky odebrané z jednotlivých kroků výroby byly 

laboratorně analyzovány na počty životaschopných buněk podle modifikované 

Miles-Misra metody. 

Hodnocení vlivu pevnosti tablet na počet živých buněk byl proveden u tablet 

s isomaltem i mikrokrystalickou celulózou. Připravená tabletovina o vodní aktivitě 

 0,3 byla tabletována na tabletovacím lisu JCMCO 16 II za různých lisovacích 

tlaků a výslednou pevností 70, 90 a 120 N. Tablety byly podrobeny standardním 

farmaceutickým zkouškám a byla stanovena životaschopnost probiotik v tabletách. 

Takto připravené tablety byly dále rozděleny do ALU sáčků s 10 % nebo 14 % 

vysoušedla (silikagel), neprodyšně uzavřeny a skladovány při 2 – 8 °C. V časech 0, 

3 a 6 dní byla stanovena vodní aktivita.   

Na závěr byly vyrobené tablety rozplněny do ALU sáčků s přídavkem 10% 

vysoušedla a bylo sledováno chování probiotických tablet v průběhu stability. Takto 

připravené vzorky byly uloženy do stabilitní komory při teplotě 25 °C a 60 % 

relativní vlhkosti. Ve zvolených časových intervalech 0, 3 a 6 měsíců byly vzorky 

odebrány a podrobeny stanovení počtu kolonie tvořících jednotek v tabletě. 

Současně byla stanovena i vodní aktivita tablet. 

Pro testování výroby probiotických kapslí byly nejprve vytipovány látky mající 

nízkou vodní aktivitu. Následně bylo navrženo následující složení: 85,57 % 

kukuřičného škrobu, 4,5 % L. plantarum, 9% L. paracasei,  0,93% stearanu 

hořečnatého. Odvážené a přesáté suroviny byly ručně zhomogenizovány, následně 

byl přidán stearan a znovu proběhla homogenizace. Výsledný homogenizát byl 

plněn do transparentních HPMC kapslí o velikosti 1. Kaple byly uzavřeny do ALU 

sáčků a uloženy do stabilitní komory při 25 °C a 60% relativní vlhkosti. 

V předepsaných intervalech byly odebírány vzorky a stanovení počtu cfu/cps a 

vodní aktivitu. 
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Probiotické kapsle připravené dle předešlého složení byly dále využity pro studium 

a výběr vhodných blistrovacích fólií. Pro test byly vybrány folie používané 

standardně ve farmacii (jednovrstevná PVC, duplexová PVC/PVDC) a dále i méně 

používané triplexové folie (PVC/PVDC/PVC a PVC/PE/PVDC). Blistrování 

produktu probíhalo na zařízení KWANG. Druhá část blistru byla tvořena hliníkovou 

fólií o tloušťce 0,025 mm. 

Připravené blistry byly označeny a uloženy do stabilitních komor pro dlouhodobou 

stabilitní studii, tj. při 25 °C a 60 % relativní vlhkosti (dle ČL 2009, doplněk 15). Po 

dobu 60 týdnů byly v předepsaných intervalech odebírány vzorky na stanovení 

vodní aktivity. V posledním stabilitním bodě byl stanoven počet životaschopných 

buněk.  
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5  VÝSLEDKY A DISKUZE 

Dizertační práce je zaměřena na vývoj a přípravu probiotického biofilmu na volném 

nosiči. Cílem práce bylo vyhledání vhodných nosičů nebo nosičových systémů, na 

kterých byl alespoň v minimální míře tvořena biofilmová struktura. Připravené 

biofilmové kultury byly studovány z hlediska přežívání při nízkém pH a působení 

roztoku solí. Dále byla práce zaměřena na výběr vhodné sušící techniky, která zajistí 

v kombinaci s vhodným protektivním médiem, vysoké počty životaschopných buněk 

po procesu sušení. Poslední část byla věnována zpracování probiotických kultur do 

pevné lékové formy. Lékové formy byly následně baleny do primárních obalů a byla 

sledována jejich stabilita při dlouhodobém skladování za definovaných podmínek. 

5.1 KULTIVACEPROBIOTICKÉ BIOFILMOVÉ KULTURY 

Disertační práce se nejprve zaměřila na potvrzení hypotézy, zda probiotické bakterie 

jsou schopny tvořit biofilm na volném nosiči. Volné nosiče byly vybírány dle svých 

fyzikálně chemických vlastností nebo rozpustnosti v kultivačním médiu. Největší 

důraz při výběru byl pak kladen na legislativu, která povoluje použití vybraných 

nosičů do potravin a doplňků stravy, popřípadě speciálních potravin. Vybrané 

nosiče, které jsou hojně používány ve farmaceutické výrobě, nebo se jedná o 

suroviny řadící se mezi potraviny, byly testovány za přítomnosti tří kmenů 

Lactobacillus acidophilusCCM 4833, Bifidobacterium longumCCM 4990 a 

Bifidobacterium breveCCM 3763. Přehled konkrétních vybraných nosičů pro 

studium tvorby biofilmu u vybraných probiotických kmenů a schopnost těchto 

kmenů tvořit biofilmovou vrstvu na nosiči je shrnut v tabulce (Tab. 1). 

Tab. 1: Tvorba probiotického biofilmu (L. acidophilus, B. longum a B. breve) 

na vybraných nosičích 

Vybraný nosič L. acidophilus 

(CCM 4833) 

B.longum 

(CCM 4990) 

B.breve 

(CCM 3763) 

Polymery 

Copovidon X X X 

Alginát sodný XX XX XX 

Nanohedvábí X X X 

Bramborová vláknina XX XX X 

Karagenan XX X X 

Ovesná vláknina XX XX XX 

Kukuřičný škrob X X X 

Zdroje minerálních látek 

Fosforečnan vápenatý X X X 

Kaolín X X X 
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Oxid křemičitý XXX XXX X 

Komplexní potravinové matrice 

Mouka hladká X X X 

Kroupy (jemně mleté) X X X 

Hrách (jemně mletý) XX X XX 

Čočka (jemně mletá) X X X 

Mák (jemně mletý) X X X 

Pohanka (jemně mletá) XX XX XX 

* Data jsou hodnocena jako míra adheze probiotických buněk na nosič, kde X 

znamená nepřilnavost buněk na povrch, XX vyjadřuje nízkou míru adheze a XXX 

značí částečnou nebo plnou adhezi probiotických buněk na nosič. 

Ze všech testovaných materiálů pouze oxid křemičitý je nosičem, který umožňuje na 

svém povrchu tvořit biofilmovou vrstvu probiotických buněk, a to jak v případě 

kmene Lactobacillus acidophilus CCM 4833, tak v případě Bifidobacterium longum 

CCM 4990 (Obr. 1). Kmen Bifidobacterium breve CCM 3763 netvořil biofilm na 

částicích oxidu křemičitého ani na jiných nosičích studovaných v této práci. Celá 

řada nosičů (alginát sodný, bramborová vláknina, ovesná vláknina a pohanka) 

vykazovala při prvotním sledování určitou míru adheze v přítomnosti L. acidophilus 

a B. longum. Tato adheze byla ale později identifikována spíše jako záchyt 

probiotických buněk do komplexní nebo polymerní struktury nosiče a adheze buněk 

byla vyloučena. Jev zachytávání buněk do struktury nosiče byl pozorován také 

v případě B. breve v kombinaci s alginátem sodným, ovesnou vlákninou, hrachem a 

jemně mletou pohankou.  

a)  
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b)  

Obr. 1: Fotografie biofilmu a) Lactobacillus acidophillus CCM 4833 a b) Bifidobacterium 

longum CCM 4990; pod elektronovým mikroskopem (MIRA3 Tescan) na částici oxidu 

křemičitého 

Celá řada nosičů ale naopak nevykazovala žádné znaky adherence probiotických 

buněk ani náznak zachytávání buněk do komplexní nebo polymerní struktury 

nosičů. Mezi takové nosiče patřil copovidon, nanohedvábí, kukuřičný škrob, 

fosforečnan vápenatý, kaolín, mouka, kroupy, mák nebo jemně mletá čočka. Na 

obrázku (Obr. 2) je patrný rozdíl mezi tvorbou biofilmu kmenu L. acidophilus na 

oxidu křemičitém a pozorování planktonické formy bakteriální kultury v přítomnosti 

kukuřičného škrobu, který se ukázal jako nevhodná částice pro tvorbu biofilmu.  

Disertační práce také potvrdila, že schopnost adheze buněk na nosič a následná 

tvorba biofilmu je kmenově specifická vlastnost bakteriálního kmene. Některé 

probiotické buňky pravděpodobně nemají genetickou výbavu na to, aby mohly 

přilnout k abiotickému povrchu a tvořit na něm souvislý biofilm. V průběhu 

testování se nepodařilo nalézt kmeny, které by vykazovaly stejné vlastnosti adheze 

na všech vybraných površích.  
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a)  

b)  

Obr. 2: Sledování tvorby biofilmu kmene L. acidophilus CCM 4833 v přítomnosti 

a) kukuřičného škrobu, b) oxidu křemičitého; pod optickým mikroskopem NIKON Eclipse 

E 400. Probiotické buňky byly vizualizovány barvením dle Grama. 
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5.1.1 Sledování životaschopnosti probiotických biofilmových buněk 

v simulovaném prostředí zažívacího traktu 

V první části dizertační práce byly dále studovány schopnosti probiotických buněk 

rostoucích v biofilmu přežívat podmínky, které jsou navozeny při průchodu 

probiotika zažívacím traktem. Biofilmová probiotika byla vystavena působení 

roztoku kyselých solí a dále roztoku žluči.  

V práci bylo prokázáno, že probiotické bakterie ve formě biofilmu mají vyšší 

toleranci ke kyselému solnému roztoku než planktonická forma buněk a to zejména 

v prostředí o pH 1, kdy byla vyšší životaschopnost biofilmových buněk sledována 

po celou dobu experimentu. Nejvyššího rozdílu v životaschopnosti bylo dosaženo po 

120 minutách, kdy počet životaschopných biofilmových buněk byl o 18 % vyšší než 

v případě planktonické formy. Výsledky srovnávacího testu jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 2).   

Při zvýšení pH (pH 2) byla zaznamenána určitá zvýšená tolerance planktonických 

buněk k prostředí. Tato adaptace planktonických buněk byla sledována po 30 

minutách inkubace vzorku. Výsledné hodnoty pro vzorek obohacený nosičem a bez 

něj se významně nelišily. Při delším působení kyselého prostředí již docházelo k 

poklesu počtu živých buněk v případě kultury bez nosiče, kdežto biofilmová kultura 

vykazovala resistenci vůči kyselému pH 2. Nejvyšší pokles buněk v kultuře bez 

nosiče byl sledován po 120 minutách inkubace, kdy počet živých buněk poklesl na 

75,5 ± 2,3 %, kdežto biofilmová kultura stále obsahovala 90,7 ± 0,4 % živých 

buněk. 

Tab. 2: Sledování životaschopnosti buněk po působení kyselého roztoku (pH 1, 2, 3) 

pH Doba 

[minuty] 

Změna viability buněk 

bez nosiče [%] 

Změna viability 

buněk s nosičem [%] 

1 

 

30 75,5 ± 1,8 95,7 ± 0,4 

60 71,9 ± 3,2 93,2 ± 0,2 

120 71,9 ± 3,2 90,5 ± 0,1 

2 30 (85,5 ± 3,2)
a 

(95,6 ± 2,6)
a 

60 86,5 ± 1,5 91,8 ± 0,3 

120 75,5 ± 2,3 90,7 ± 0,4 

3 30 84,7 ± 2,3 94,8 ± 0,3 

60 (88,4 ± 1,3)
b 

(94,8 ± 0,4)
b 

120 75,5 ± 1,8 93,8 ± 0,7 

* Hodnoty označené stejným písmenem nejsou statisticky odlišné na dané hladině 

významnosti (p>0,05). 
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Při dalším navýšení pH (pH 3) byla znovu sledována zvýšená odolnost 

k přítomnému prostředí. Po 60 minutách působení byla pozorována shoda 

v životaschopnosti obou sledovaných vzorků. Nevyšší rozdíl byl opět pozorován při 

působení kyselého prostředí po dobu 120 minut. 

Tímto testem byla potvrzena hypotéza, že probiotická kultura rostlá na volném 

nosiči může vykazovat vyšší počet živých buněk po působení kyselého prostředí než 

kultivace submerzní. Ve všech studovaných případech bylo u planktonických vzorků 

po 120 minutách kolem 72 % živých buněk, ale v biofilmových vzorcích 

přesahovala životaschopnost buněk 90 %. Rozdíl v počtu živých buněk mezi 

planktonickou a biofilmovou formou se pohyboval kolem 15 %. 

Test dále prokázal závislost přežívání buněk na pH okolního prostředí. Nebyla ale 

prokázána lineární závislost poklesu počtu živých buněk s poklesem pH ani u 

jednoho ze studovaných vzorků.  

Dále byla studována závislost životaschopnosti probiotických biofilmových buněk a 

planktonických buněk na působení žluči. Výsledky jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3: Sledování životaschopnosti buněk po působení 0,3% roztoku prasečí žluči 

Doba 

[minuty] 

Změna viability 

buněk bez nosiče [%] 

Změna viability 

buněk s nosičem 

[%] 

0 100,0 ± 1,6 100,0 ± 0,7 

60 78,9 ± 1,8 97,5 ± 1,0 

120 77,3 ± 0,7 95,6 ± 1,9 

180 74,2 ± 1,4 97,0 ± 1,2 

240 68,2 ± 1,1 98,2 ± 1,0 

V předložené práci přítomnost žluči významně ponížila počet životaschopných 

buněk. S přibývající dobou expozice se téměř lineárně snižovala životaschopnost 

planktonických buněk. Po 240 minutovém působení poklesl počet životaschopných 

buněk o více jak 30 %. Tento fenomén ale nebyl zaznamenán v případě biofilmové 

probiotické kultury. Kultura doplněná nosičem vykazovala po celou dobu hodnocení 

vysoké procento životaschopnosti buněk a procento živých buněk nekleslo pod 95 

%.  Zatímco úhyn planktonických buněk vykazoval lineární pokles, biofilmové 

buňky si udržovaly téměř konstantní míru poklesu po celou dobu sledování.  

Připravená biofilmová kultura na volném nosiči je tedy odolnější než planktonická 

kultura jak v případě působení roztoku solí o nízkém pH, tak v přítomnosti roztoku 

žluči. Tyto závěry potvrzují předpoklady o vyšší stabilitě a životaschopnosti 

bakteriálních probiotických buněk inkorporovaných v biofilmu a pokládají základy 

pro vývoj inovovaných doplňků stravy se zvýšenou stabilitou. 
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5.2 ZPRACOVÁNÍ BIOFILMOVÝCH PROBIOTICKÝCH KULTUR PRO 

FARMACEUTICKÉ ÚČELY 

Pro zpracování tekuté kultury lze použít celou řadu sušících technik. Pro dizertační 

práci byly vybrány dvě sušící techniky – lyofilizace a fluidní sušení. Tyto techniky 

byly vybrány na základě jejich dostupnosti ve farmaceutické výrobě.  Pro srovnání 

těchto metod byly připraveny kultivace bakteriální kultury L. acidophilus a následně 

byly sušeny v kombinaci s protektivními činidly. Lyofilizace je šetrnější technikou 

pro průmyslovou výrobu práškových probiotických směsí. Ovšem lyofilizace i 

fluidní sušení musí být provedeny za přítomnosti protektivních látek v médiu.  

Mezi vybranými kombinacemi protektivních látek nebyl sledován významný rozdíl 

při lyofilizačním sušení a výsledné hodnoty koncentrace živých buněk se 

pohybovaly kolem hodnoty 2,010
8 

cfu/g sušené směsi. Mírné rozdíly byly 

pozorovány mezi směsmi použitými pro fluidní sušení. V tomto případě byla 

nejvyšší životaschopnost buněk naměřena u kombinace MCC, HPMC a manitolu. 

Výběr vhodného protekčního média je ovšem kritický u obou metod.  

Při srovnání lyofilizace a fluidního sušení byly již patrné významné rozdíly. 

V případě sušení směsi doplněné o manitol dosahoval rozdíl počtu živých buněk po 

stanovení 91% mezi jednotlivými technikami, u směsi obsahující inositol byl 

sledován pokles živých buněk téměř o 94%. 

Podobné výsledky byly získány i v případě, že kultura L. acidophilus vyrůstala na 

syntetickém médiu. Zatímco při fluidním sušení byly jen patrné mírné rozdíly 

v počtu živých buněk u sledovaných protekční médií, u lyofilizace byl naměřen 

nejvyšší počet živých buněk u MCC a HPMC ((2,8 ± 0,5)10
7 
cfu/g).  

Dále byl pozorován vliv kultivačního média probiotického kmene (Tab. 4). 

Syntetické MRS médium negativně ovlivňuje fluidní sušení bakteriálního kmene. 

Dle předložených výsledků došlo k poklesu počtu živých buněk za přítomnosti MRS 

média při fluidním sušení až o 96% ve srovnání se sladkou syrovátkou ve směsi 

s MCC, HPMC a manitolem.  

Tab. 4: Srovnání viability probiotických buněk po sušení za použití různých protekčních a 

kultivačních médií 

proces sušení lyofilizace fluidní sušení 

Kult. médium MRS syrovátka MRS syrovátka 

MCC (3,0 ± 0,4)10
7
 (1,8 ± 0,3) 10

6
 (6,7 ± 0,2) 10

6
 (5,4 ± 0,7) 10

4
 

MCC, HPMC (1,2 ± 0,3) 10
8
 (1,9 ± 0,4) 10

8
 (1,6 ± 0,4) 10

6
 (1,5 ± 0,6) 10

7
 

MCC, HPMC, 

manitol 
(2,8 ± 0,5) 10

8
 (2,5 ± 0,5) 10

8
 (1,2 ± 0,4) 10

6
 (2,7 ± 0,5) 10

7
 

MCC, HPMC 

isomalt 
(1,7 ± 0,2) 10

8
 (1,9 ± 0,8) 10

8
 (1,2 ± 0,3) 10

6
 (1,2 ± 0,4) 10

7
 



 27 

Vyšší počet živých buněk v syrovátkovém médiu je pravděpodobně způsoben 

komplexností použitého média. Syrovátka obsahuje komplex přírodních látek, 

z nichž některé mohou plnit funkci doplňkového protektiva a tím se významně liší 

od nakupovaných syntetických médií (58). 

Při tomto testu byl obecně sledován nižší počet živých buněk po fluidním sušení. 

Pokles životaschopnosti buněk může být způsoben dlouhým procesem sušení při 

relativně vysoké teplotě v kombinaci s vysokou vlhkostí. Další nevýhodou metody 

je vysoká vodní aktivita, která po fluidním sušení zůstává v produktu a pro 

dlouhodobé skladování by bylo nutné volnou vodu z produktu dále vysušit.  

Pro fluidní sušení je ideální vysoká teplota. V případě probiotických přípravků, které 

jsou citlivé na vyšší teplotu, je nutné tento parametr důsledně kontrolovat, zejména 

pokud jsou probiotika vystaveny vyšší teplotě v kombinaci s vysokou vodní 

aktivitou. Za použití teploty 25°C nebyl pozorován významný rozdíl mezi počtem 

živých buněk v závislosti na použitém protektivním médiu. Vliv protekčního média 

byl zaznamenán při 35°C, kdy vzorek doplněný o manitol vykazoval o 61 % vyšší 

počet živých buněk než formulace bez manitolu.   

Ve formulaci obsahující manitol je mírně patrný vliv teploty na výslednou viabilitu 

buněk. Počet živých buněk po fluidním sušení při 25°C po dobu 3,5 hodiny byl (1,2 

± 0,4)10
8
 cfu/g, kdežto po 2 hodinovém fluidním sušení při teplotě 35°C by počet 

živých buněk mírně navýšen.  Teplota sušení zřejmě nemá takový význam a spíše se 

projevuje v kombinaci s vodní aktivitou a délkou sušení. Proto lze říci, že pro sušení 

probiotik je vhodnější vyšší teplota, která zajistí kratší čas sušení a zamezí tak 

dlouhodobější expozici bakteriálních buněk dostupné vodě v produktu. 

5.2.1 Srovnání vlivu teploty skladování a vodní aktivity na životaschopnost 

probiotických buněk 

Dílčím cílem při zpracování tekutých probiotických kultur do prachové podoby bylo 

ověření schopnosti přežívání probiotických buněk při různých skladovacích 

podmínkách a za různých podmínek vodní aktivity. Zatímco při udržování nízké 

teploty jsou probiotické buňky schopny v omezeném časovém úseku přežívat. 

Snížení vodní aktivity ve vzorku pak vede k dalšímu navýšení životaschopnosti 

probiotických buněk. Snížení vodní aktivity vzorku v kombinaci s navýšením 

teploty (25°C) následně výrazně zvýšilo rozdíly v životaschopnosti buněk mezi 

vzorky o různé vodní aktivitě (Graf 1).  
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Graf 1: Sledovaní počtu životaschopných buněk v probiotiku při různých vodních 

aktivitách směsí skladovaných v lednici (2-8°C) 

Pokud byl vzorek skladován při 25°C a nízké vodní aktivitě (0,1), poklesla 

životaschopnost buněk o 59 %. Jakmile byla vodní aktivita zvýšena na 0,25, 

uhynulo téměř 100% probiotických buněk. Kombinace nízké teploty a nízké vodní 

aktivity je nejvhodnější pro skladování probiotických přípravků. Při skladování 

v lednici a vodní aktivitě 0,1 byl po 6 měsících sledován pokles v životaschopnosti 

buněk pouze 3%. Při vodní aktivitě 0,25 byl sledován razantnější pokles (o 15%), 

ale ve srovnání se vzorky skladovanými při pokojové teplotě, je viabilita buněk 

vyšší.  

Získané výsledky dokládají, že pokud je nutné skladovat probiotické přípravky po 

delší časový úsek za pokojové teploty, je zároveň nutné snížit vodní aktivitu 

skladovaného produktu či vzorku. Tento fakt významně ovlivňuje výběr obalových 

materiálů pro probiotické přípravky zejména ve formě doplňků stravy. Při výběru 

primárních obalových materiálů je nutné tedy zajistit, aby probiotické přípravky 

měly na vstupu před balením nízkou vodní aktivitu (pod 0,15) a byly baleny do 

materiálů nepropustných pro vodní páru a kyslík.  

5.3 TECHNOLOGIE LÉKOVÝCH FOREM 

Farmaceutické zpracování probiotik do pevných lékových forem je jednou z variant, 

jak usnadnit užívání probiotických kultur pro konečného spotřebitele. Příprava a 

výroba probiotických přípravků ve formě pevných lékových forem je řízena celou 

řadou postupů, které následně zajišťují životaschopnost buněk ve finálním 

přípravku. Jak bylo diskutováno výše, pro dlouhodobé přežívání je nutné zajistit 

nízkou vodní aktivitu finálního přípravku. Procesů, kterými je tento parametr 

v průběhu výroby zajišťován, může být více a jedna z možností je dále studována.  
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5.3.1 Výroba probiotických tablet 

Při zpracování probiotických přípravků je doporučeno nakládat za definovaných 

podmínek prostředí. Ideální je, pokud prostředí, kde se nakládá s materiály tvořící 

pevnou lékovou formu, nepřekračuje relativní vlhkost 30 % a teplotu 25°C. Ačkoliv 

jsou tyto podmínky dodrženy, materiály tvořící matrix tablety často při daných 

podmínkách vážou přítomnou vzdušnou vlhkost a navyšují vodní aktivitu 

v materiálu. Rychlost vazby vody do struktury je charakteristická dle typu materiálu.  

Tato část práce byla zaměřena na stanovení vhodných parametrů tabletoviny pro 

komerční výrobu, vyjádřených jako počet životaschopných buněk po procesu. 

Nejprve byl vybrán vhodný postup pro tabletování tak, že byla sledována 

životaschopnost buněk v hotové tabletě vyrobené z předsušené tabletoviny (aw <0,1) 

a v tabletě, která měla v průběhu výroby vyšší vodní aktivitu (aw 0,2-0,3) a byla 

sušena ihned po výrobě. Získané výsledky počtů životaschopných buněk ve 

srovnávaných tabletách se významně nelišily a pro následnou práci byl vybrán 

postup, kdy má tabletovina vyšší vodní aktivitu. Takto upravená tabletovina usnadní 

nakládání při velkoobjemové výrobě probiotických přípravků, protože zajištění 

velmi nízké vodní aktivity po dobu kampaňovité výroby je velice nákladné pro 

standardní farmaceutický provoz a často nevhodné i z hlediska samotné technologie 

výroby. 

Dále bylo testováno, jak se změní počty živých buněk, podléhá-li probiotická 

kultura základnímu procesu technologického zpracování – sítování, homogenizace, 

tabletování a to zejména vlivem mechanického namáhání nebo teploty a přítomné 

vlhkosti. Ve studovaném případě byl zaznamenán úhyn živých probiotických buněk 

vlivem technologického zpracování až 80 %. Tento výsledek je pak významný 

z hlediska vývoje a návrhu tablety s obsahem probiotické kultury a proto je nutné 

s tímto poklesem počítat již od samotného počátku.   

Navazující část práce charakterizující výrobu probiotických tablet byla zaměřena na 

sledování změn technologických a mikrobiologických parametrů finálních tablet při 

různém nastavení tabletovacích lisů a různém složení tabletovin (Tab. 5 a Tab. 6). 

Obecně lze sledovat trend, kdy při aplikaci vyššího lisovacího tlaku dochází 

k vyššímu úhynu probiotických buněk. Nejlepších výsledků bylo dosaženo vždy 

v případě nejnižší lisovací síle. V případě tablet s isomaltovým plnidlem byl 

nejvyšší počet živých buněk naměřen u vzorku, který byl lisován silou 2,3 kN a 

výslednou pevností 69 ± 1 N, v případě mikrokrystalické celulózy byl vyhodnocen 

jako nejvhodnější lisovací tlak 2,1 kN, který odpovídal pevnosti tablety 74 ± 2 N. 
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Tab. 5: Parametry tablet s obsahem inositolu ihned po lisování 

Číslo 

vzorku 

pevnost 

[N] 

lisovací 

síla 

[kN] 

oděr 

[%] 

výška 

tablety 

[mm] 

aw před 

sušením 

aw po 

sušení 

Počet  

cfu/tbl. 

1a 69 ± 1 2,3 0,50 6,09 ± 0,01 0,15 0,05 (9,2 ± 0,3)10
9
 

2a 87 ± 2 2,8 0,37 5,98 ± 0,02 0,15 0,07 (4,9 ± 0,6)10
9
 

3a 121 ± 4 3,2 0,25 5,76 ± 0,01 0,15 0,05 (7,4 ± 0,3)10
9
 

Tab. 6Parametry tablet s obsahem mikrokrystalické celulózy ihned po lisování 

Číslo 

vzork

u 

pevnost 

[N] 

lisovací 

síla 

[kN] 

oděr 

[%] 

výška 

tablety 

[mm] 

aw před 

sušením 

aw po 

sušení 

Počet 

cfu/tbl. 

1b 74 ± 2 2,1 0,55 6,50 ± 0,02 0,15 0,10 (8,3±0,5)10
9
 

2b 93 ± 5 2,8 0,42 6,32 ± 0,04 0,15 0,11 (8,1±0,3)10
9
 

3b 126 ± 3 3,0 0,35 6,12 ± 0,02 0,15 0,10 (7,3±0,6)10
9
 

Vzhledem k získaným výsledkům byly na závěr testu navrženy následující 

parametry pro jednotlivé druhy tabletovin. Pro tabletoviny obsahující isomalt (nebo 

jinou cukernou složku) je doporučena pevnost tablet 70 – 80 N. Pro tablety, kdy je 

zvoleným plnidlem mikrokrystalická celulóza (nebo podobná vláknina), se může 

pevnost pohybovat v rozmezí 70 – 90 N. Pevnost nižší jak 70 N nebyla testována. 

Tablety o pevnosti nižší než 70 N jsou příliš křehké a současně nevyhovují 

stanoveným lékopisným parametrům. U takových tablet může při dalším nakládání 

(oprašování, blistrování) docházet k jejich rozbíjení či drolení, což vede ke 

znehodnocení tablet. Dále nebyla testována ani pevnost vyšší jak 120 N, kdy je již 

předpokládáno vysoké procento poklesu živých buněk vlivem lisování. 

Vzhledem k tomu, že pro produkci probiotických tablet byla zvolena výroba za 

vyšší vodní aktivity, je nutné ihned po tabletování zajistit snížení vodní aktivity na 

hodnotu < 0,1. Pro vysoušení tablet byla zvolena šetrná technika, kdy jsou 

nalisované tablety zavařeny do pro vzduch nepropustných hliníkových sáčků 

s přídavkem silikagelu. Takto připravené sáčky mohou být následně uloženy do 

prostředí v rozmezí teplot 2 – 8 °C (lednice). Ačkoliv vysoušení trvá přibližně týden, 

skladování za nižších teplot současně zajišťuje vyšší ochranu buněk před zvýšenou 

vodní aktivitou. 

Jako vhodnější plnidlo pro probiotické tablety z hlediska následného vysoušení byl 

zvolen isomalt. Mikrokrystalická celulóza se za stejných podmínek vysoušela 

dvakrát déle a i tak zůstala nad hranicí 0,1. Vyšší rychlost sušení isomaltu může být 

podpořena jednodušší molekulovou strukturou isomaltu. Isomalt je řazen mezi 

deriváty sacharózy na bázi alkoholů. Mikrokrystalická celulóza je komplexní 

polysacharid se složitou strukturou, která je schopna velice snadno ve struktuře 
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zachytávat vodu. Struktura isomaltu oproti mikrokrystalické celulóze nezachytává a 

nezadržuje ve své struktuře volnou vodu a lze ji snadněji z této jednoduché struktury 

odstranit. Vybraná množství silikagelu neměla rozdílný vliv na délku sušení u tablet 

se shodnými vstupními parametry a tedy 10% sušidla je dostatečných.  

Test vysoušení tablet dále prokázal, že rychlost vysoušení tablet v prostředí 

silikagelu je závislá na pevnosti tablety. Zatímco v isomaltových tabletách s 10 % 

obsahem silikagelu a pevností 70 N byla vodní aktivita 0,041 po sušení, tableta o 

pevnosti 120N skladovaná za stejných podmínek měla vodní aktivitu 0,056. Stejný 

trend byl pozorován i u tablet lisovaných z mikrokrystalické celulózy. Pro následnou 

práci ve výrobě probiotických tablet je proto doporučeno používat co možná nejnižší 

pevnosti finálních tablet.  

Na závěr byly získané tablety podrobeny stabilitní studii, kde byly hlavními sledovanými 

parametry vodní aktivita tablet a počet životaschopných buněk v tabletě. Získané výsledky 

ukazují (Tab. 7), že pevnost tablety má v průběhu skladování vliv na počet živých buněk. 

Menší úhyn živých buněk (51 %) byl zaznamenán v případě tablet o pevnosti 120 N, kdežto 

nejvyšší úhyn (62 %) byl pozorován u tablet o pevnosti 70 N. V případě tablet obsahujících 

mikrokrystalickou celulózu, byla sledována lineární závislost mezi pevností a počtem 

živých buněk v průběhu skladování ( 

 

 

Tab. 8). Nejnižší pokles živých buněk byl zaznamenán v případě tablet o pevnosti 

120 N a nejvyšší zase u tablet o pevnosti 70 N.  

Provedená stabilitní studie zároveň odhalila, že pevnost tablet může ovlivňovat 

vodní aktivitu zejména v případě použití isomaltu. Obecně bylo potvrzeno, že 

mikrokrystalická celulóza hůře uvolňuje volnou vodu ze struktury při sušení, ale 

zároveň ji hůře přijímá.  

 

Tab. 7: Životaschopnost buněk v tabletě s obsahem isomaltu a jejich vodní aktivita při 

skladování v závislosti na pevnosti tablety 

Pevnost 
tbl. [N] 

0. měsíců 3. měsíce 6. měsíců 

 cfu/tbl aw cfu/tbl aw cfu/tbl aw 

70 (9,2 ± 0,3)109 0,055 (5,7 ± 0,3)109 0,076 (3,5 ± 0,2)109 0,091 

90 (4,9 ± 0,6)109 0,073 (5,6 ± 0,5)109 0,063 (3,7 ± 0,3)109 0,087 

120 (7,4 ± 0,3)109 0,054 (5,1 ± 0,3)109 0,063 (3,6 ± 0,5)109 0,087 
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Tab. 8: Životaschopnost buněk v tabletě s obsahem mikrokrystalické celulózy a jejich vodní 

aktivita při skladování v závislosti na pevnosti tablety 

Pevnost 
tbl [N] 

0. měsíců 3. měsíce 6. měsíců 

 cfu/tbl aw cfu/tbl aw cfu/tbl aw 

70 (8,3 ± 0,5)109 0,106 (8,0 ± 0,6)109 0,090 (5,4 ± 0,7)109 0,102 

90 (8,1 ± 0,3)109 0,116 (6,9 ± 0,7)109 0,087 (5,6 ± 0,5)109 0,099 

120 (7,3 ± 0,5)109 0,102 (6,1 ± 0,4)109 0,090 (5,5 ± 0,4)109 0,116 

 

Dle stabilitní studie vychází pro rutinní výrobu jako nejhodnější pevnost tablet 

120 N, ačkoliv předešlé výsledky vykazují přesně opačný trend. Vyšší pevnost 

pravděpodobně brání jak transportu vlhkosti z tablety při vysoušení, tak zpomaluje 

distribuci vlhkosti z okolí do tablety.  

5.3.2 Výroba probiotických kapslí 

Kapsle jsou široce používanou lékovou formou pro doplňky stravy s obsahem 

probiotik. Oproti tabletám mají kapsle celou řadu výhod. Zabezpečují snadnější 

nakládání s probiotickými kmeny a současně zachovávají vysoký počet živých 

buněk ve finálním produktu. Výhodou je pak samotná technologie výroby, která ve 

srovnání s tabletováním má nižší vliv na úhyn živých buněk během procesu. 

Kapslování je obecně technologie, která využívá suroviny i s větším prachovým 

podílem částic. To nabízí celou řadu materiálů, které nelze využít pro tablety, ale 

jsou vhodné právě pro kapslování. Jednou z těchto surovin je speciálně upravený 

škrob, který má nízkou vodní aktivitu a zajišťuje tak vhodné prostředí pro látky 

citlivé na vlhkost. 

Formulace obsahující speciální škrob a probiotickou kulturu byla podrobena 

stabilitní zkoušce. Výsledky stability jsou zachyceny na grafu (Graf 2). 
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Graf 2: Vliv škrobu na stabilitu probiotického přípravku ve formě kapsle 

Získané výsledky potvrzují, že použitý škrob je skutečně vhodným materiálem pro 

produkci kapslí s probiotickou kulturou. Kapsle i po 24 měsících vykazují vysokou 

koncentraci živých buněk. V rámci 2 roční stability došlo k poklesu počtu živých 

buněk pouze o jeden řád.  

 

5.3.3 Primární balení probiotických přípravků 

Poslední část práce se zabývá srovnáním blistrovacích fólií běžně užívaných ve 

farmaceutickém průmyslu pro blistrování pevných lékových forem. Dle srovnání 

charakteristických parametrů (propustnost pro vzdušný kyslík a vodní páru) pro 

vybrané folie byla jako nejvhodnější vybrána Triplex PE folie.  

Více než roční sledování vodní aktivity v přípravcích balených do vybraných typů 

blistrovacích fólií následně potvrdilo, že folie Triplex PE je jediným vhodným 

materiálem pro balení probiotických přípravků (Graf 3). PVC, PVDC a Triplex PVD 

jsou z hlediska propustnosti vodní páry a kyslíku nevhodnými folie, což je doloženo 

rostoucí vodní aktivitou u produktů zablistrovaných v těchto typech fólií.  

 

 

Graf 3: Sledování parametru vodní aktivity náplně kapslí skladovaných v různých typech 

blistrovacích fólií podobu skladování (25°C; 60% vlhkost) 
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6  ZÁVĚR 

V rámci předložené práce byla studována schopnost probiotických bakteriálních 

buněk (Lactobacillus acidophillus CCM 4833, Bifidobacterium breve CCM 3763 a 

Bifidobacterium longum CCM 4990) tvořit biofilm na volných nosičích. Druhá část 

práce se zabývala srovnáním sušících technik pro uchovávání biofilmových kultur. 

Poslední část práce se zabývala technologickým zpracováním komerčních 

probiotických kultur, jejich primárním balením a následným stabilitním 

hodnocením. 

 První část práce se zabývá studiem vhodného volného nosiče pro probiotické 

kultury. Jako nejvhodnější nosič se z širokého spektra testovaných surovin 

byly určeny částice oxidu křemičitého, na nichž byl pod mikroskopem 

pozorován souvislý biofilm tvořený bakteriemi L. acidophilus a B. breve. 

Komplexní potravinové matrice vykazovaly nejprve částečnou adhezi, později 

bylo ale pozorováno spíše zachytávání buněk do struktury a tvorba biofilmu 

nebyla potvrzena. 

 Biofilmová kultura L. acidophilus vykazovala ve srovnání s planktonickou 

formou vyšší odolnost vůči nízkému pH. Například při pH 1 a po době 

působení 120 minut byl naměřen počet živých buněk nižší o 20% vůči vzorku 

s biofilmovou kulturou. Pouze ve dvou případech (pH 2, doba působení 30 

minut a pH 3, doba působení 60 minut) vykazovala planktonická forma 

probiotika určitou adaptaci na přítomné prostředí. Testem byl potvrzen 

předpoklad, že biofilmová kultura má vyšší odolnost vůči kyselému pH než 

standardní planktonická kultura. 

 Vyšší odolnost biofilmu byla zaznamenána také při působení žlučových solí. 

Po působení 0,3% roztoku žlučových solí po dobu 240 minut byl pozorován 

30% pokles životaschopných buněk u planktonické kultury, kdežto 

biofilmová vykazovala pokles v počtu živých buněk pouze 5%.  

 Testováním technologií sušení získaných biofilmových kultur byla potvrzena 

maximální výtěžnost živých buněk lyofilizačním sušením. Vzorky sušené 

lyofilizačně vykazovaly až o 90% vyšší životaschopnost buněk než kultury 

sušené fluidně. Jako nejvhodnější kryoprotektivní médium se ukázala 

kombinace MCC, HPM a manitolu.  

 Ačkoliv fluidní sušení není tak účinné, lze jej využít při sušení tekutých 

biofilmových kultur. Zde byla patrná závislost na protektivních látkách. 

Manitol byl stanoven jako nejvhodnější protektivní materiál. Pro fluidní 

sušení je následně vhodná vyšší teplota sušení (35 °C), která vyžaduje kratší 

čas namáhání buněk (rychlejší snížení vodní aktivity) a po ukončení sušení 

pak zajistí vyšší počet živých buněk ve směsi. 

 Vodní aktivita byla následně potvrzena jako jeden z hlavních parametrů pro 

přežívání probiotických buněk. Jestliže se hodnota vodní aktivity pohybuje 
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kolem 0,1, je zajištěna minimálně dvouletá životaschopnost buněk i při 25 °C. 

Pohybuje-li se aktivita vody mezi 0,2-0,3 nebo výše, je životaschopnost buněk 

značně omezena, a to na přibližně 6 měsíců, přičemž může být prodloužena 

pouze za udržení nízké teploty (2 - 8 °C). 

 Podmínky na zapracování probiotických kmenů do pevných lékových forem 

jsou dány jednotlivými druhy lékových forem. Bylo ověřeno, že příprava 

tablet a tabletoviny může probíhat za vyšší vodní aktivity (0,3), pokud je 

finální tableta v co nejmenším časovém rozsahu vysušena na požadovanou 

vodní aktivitu 0,1.   

 Sledováním životaschopnosti buněk během technologického zpracování tablet 

byl potvrzen významný pokles životaschopných buněk. Finální tableta 

vysušená na vodní aktivitu 0,1 obsahovala pouze 20% živých buněk. Proto je 

nutné při teoretickém návrhu tablet ve výrobě s tímto poklesem kalkulovat. 

 Významný vliv na životaschopnost buněk má i způsob tabletování. Minimální 

vliv na počet živých buněk byl prokázán při pevnosti 70 -90 N u tablet 

s obsahem MCC a 70 -80 N v případě tablet s obsahem isomaltu. Při 

následném sušení tablet s přídavkem silikagelu bylo pozorováno, že právě 

vyšší pevnost ovlivňuje i rychlost vysoušení tablet. Následné vyšší hodnoty 

vodní aktivity mají pak vliv na počet živých buněk v tabletách. Pro 

farmaceutickou produkci byla proto navržena pevnost tablet jako v testu, kde 

byl sledován vliv počtu živých buněk na tabletovací síle. 

 V průběhu skladování vycházely po 6 měsících překvapivě nevyšší počty 

živých buněk u tablet o pevnosti 120 N. Pravděpodobnou příčinou je fakt, že 

tablety o vyšší pevnosti nepřijímají tak snadno vodu do struktury, není 

navyšována jejich aktivita a tím pádem se v průběhu stability udržuje vyšší 

počet živých buněk v pevnějších tabletách. Příjem vody do matrix tablety je 

ovlivněn také složením tablety. Použití polymerních látek sice zabraňuje 

vysoušení, ale pokud je matrix důkladně vysušena, hůře přijímá vodu zpět do 

struktury.  

 Využití kapsle jako lékové formy pro doplňky stravy s probiotikem je velice 

výhodnou formou. Nejenže při technologickém zpracování není probiotická 

kultura vysoce namáhána jako například u tablety, výběrem vhodného plnidla 

lze navíc ovlivnit veškeré parametry a zajistit tak stabilní formulaci po celou 

dobu exspirace hotového produktu.   

 Poslední část práce se zabývá balením do primárních obalů nebo takzvaných 

blistrů. Nejlepší výsledky a nejdelší stabilita probiotických přípravků byla 

zaznamenána při balení do triplexové folie, která má nízké hodnoty pro 

propustnost vodní páry a kyslíku. Standardně užívané folie (např. PVC nebo 

PVDC) nejsou vhodným materiálem pro balení probiotik. 
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Projekty 

 2009/2012: Grant Ministerstva průmyslu a obchodu, r.č. FR-TI1/205 “Vývoj 

preparátu s obsahem protilátek IgY pro lokální terapii kožních infekcí”, Spoluřešitel. 

 2009/2013: Grant Ministerstva průmyslu a obchodu, r.č. FR-TI1/200 “Vývoj 

preparátu s obsahem anti-sense oligonukleotidů v nanopartikulích pro lokální léčbu 

herpesvirových infekcí způsobených viry HSV-1 a HSV-2”, Spoluřešitel 

 2012/2015: Výzkumně-vývojový projekt společnosti FAVEA: „Výzkum a vývoj 

doplňků stravy s obsahem biofilmových probiotických kultur“, Hlavní řešitel, interní 

projekt FAVEA a.s. 

 2012/2015: Výzkumně-vývojový projekt společnosti FAVEA: „Výzkum a vývoj 

tvrdých kapslí plněných oleji“, Spoluřešitel, interní projekt FAVEA a.s. 

 2015/2018: Výzkumně-vývojový projekt společnosti FAVEA: „Vývoj generických 

lékových forem, doplňků stravy a kosmetiky a vývoj procesů jejich přípravy“, Hlavní 

řešitel, interní projekt FAVEA a.s. 

Kurzy 

 10/2015 - 6/2016: „Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků podle 

zákona č. 378/2007 Sb., IPVZ, Praha 

 1/2016: „Správná výrobní praxe – GMP“ GxP Project, Kopřivnice 

 10/2015: Capsule academy „Innovative Technology for Drug Delivery“, Capsugel, 

Belgie 

 11/2013: „Problematika farmaceutické výroby” Contipro group, s.r.o., Dolní Dobrouč  

 5/2013: „Transportní a responsivní systémy” Contipro group, s.r.o., Dolní Dobrouč  

 4/2013: „Senzorická analýza a zkoušky pro získání Osvědčení pro vybraného 

posuzovatele“ Vysoké učení technické v Brně, Brno 

 3/2012: „Lyofilizace”, Biotrade, s.r.o., Praha 

Školení 

 05/2016: „Postupy posuzování shody zdravotnických prostředků podle nové 

legislativy“, ITC, Zlín 

 5/2015: „27. odborný seminář sdružení PROKOS“ Sdružení výrobců, dovozců, 

vývozců a prodejců kosmetických prostředků, Praha 

 3/2015: „Registrace zdravotnických prostředků“ Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha 

 12/2014: „Nová regulace zdravotnických prostředků“ Sdružení ERUDIKUM, Praha 

 11/2013: „Registrace zdravotnických prostředků” Sdružení ERUDIKUM, Praha  
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 11/2013: „Klinické zkoušky, hodnocení a registrace zdravotnických prostředků” 

ICRC FNUSA, Brno  

 2/2013: „Klinické zkoušky doplňků stravy” ICRC FNUSA, Brno  

 11/2012: „Volně přístupné databáze patentů USA“ Moravská zemská knihovna, Brno 

 11/2012: „Systém řízení kvality pro zdrav. prostředky dle ISO 13485” Systémy 

jakosti, s.r.o., Brno  

 8/2011: „Správná výrobní praxe – GMP“ IIR, Praha 

 3/2011: „ISO 9001“ Konfirm, Brno 

 3/2011: „HACCP a systémů jakosti pro potravinářství“ Konfirm, Brno 

Prezentace pro odbornou veřejnost 

 02/2016: Probiotika v lékarenské praxi. Přednáška pro distributora FAVEA Plus a.s. 

 01/2016: Bakteriální lyzáty, probiotika a jejich nakládání ve farmaceutické výrobě. 

Interní přednáška pro společnost FAVEA a.s.  

 12/2015: Společnost FAVEA a.s. a její vývojové aktivity. Přednáška pro studenty 5. 

ročníku Technologie pro medicínské aplikace, Fakulta chemická, VUT Brno 

 10/2015: Srovnání primárního balení probiotických přípravků. Přednáška pro 

zaměstnance společnosti Helvetia Pharma s.r.o., Pharmaceutical Biotechnology s.r.o. 

a externí konzultanty společnosti FAVEA 

 09/2015: Probiotika v lékarenské praxi. Přednáška pro klienty distributorské 

společnosti Helvetia Pharma spol. s r.o. 

 02/2016: Nakládání s probiotiky ve farmaceutické výrobě. Školení ve FAVEA a.s 

Spolupráce na patentech a užitných vzorech 

 Užitný vzor PUV 2012-27174: „Topický přípravek pro prevenci, léčbu bakteriální 

infekce nebo kosmetickou aplikaci“, Člen řešitelského týmu přípravy užitného vzoru. 

 Užitný vzor PUV 2013-27864: „Topický přípravek pro prevenci a léčbu herpesvirové 

infekce nebo kosmetickou aplikaci“, Spolupráce na přípravě užitného vzoru 

 Patent PUV 2011-631: „Přípravek obsahující probiotickou kulturu, způsob jeho 

výroby a použití“ Spolupráce na vývojových činnostech vedoucích k získání patentu 

Odborný konzultant / garant 

 2013/2015 Vedení diplomové práce Bc. Kateřiny Křivé na téma: „Probiotické 

bakterie jako producenti aktivní formy kyseliny listové“ Masarykova univerzita 

v Brně, Přírodovědecká fakulta, Obhájeno 06/2015. 
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 06/2013 - 04/2014 Odborný garant pro oblast „Biotechnologie a výroba pevných 

lékových forem“ v rámci projektu „ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné 

spolupráce“ financováno z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

 09/2012-09/2013 Monitor klinické zkoušky zdravotnického prostředku Liporal 

(topický přípravek na léčbu oparů), která probíhala ve zdravotnickém zařízení 

praktické lékařky pro MUDr. Hany Sýkorové v Rousínově. 

 

 

 

 


