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ABSTRAKT 

Probiotické výrobky jsou nedílnou součástí současného trhu. Mezi výrobky obsahující 

přidané probiotické kultury se řadí také kosmetické výrobky. 

První část práce se zabývá testy na schopnost přežití bakterií v prostředí prezervačních 

látek, které jsou v kosmetických výrobcích obsaženy. Pro tyto testy byly použity sbírkové 

kmeny bakterií rodu Lactobacillus. Další část práce se zabývá izolací bakteriální DNA z 

probiotických kosmetických výrobků Ryor, Yoghurt of Bulgaria, FeminaMed a Lactovit 

Activit, a to v kvalitě vhodné pro amplifikaci v PCR. DNA byla izolována metodou fenolové 

extrakce a magnetickými nosiči. Přítomnost bakterií byla prokázána rodově a druhově 

specifickými PCR Lactobacillus. Byla provedena optimalizace druhově specifické PCR pro 

identifikaci Lactobacillus pentosus. Druhová identifikace byla v souladu s údaji 

deklarovanými výrobci. 

ABSTRACT 

Probiotics products are an integral part of the current market. Products containing probiotics 

cultures are also cosmetic products. 

 The first part of the study focuses on testing of bacterial survival abilities in the 

environment of preservatives presented in cosmetic products. Collection strains of genus 

Lactobacillus were used for these tests. Another part of the study focuses on isolation of 

bacterial DNA from probiotic cosmetic products Ryor, Yoghurt of Bulgaria, FeminaMed and 

Lactovit Activit in PCR-ready quality. DNA was isolated by fenol extraction and with 

magnetic particles. Presence of bacteria was proved by genus and species specific PCRs 

Lactobacillus. Species specific PCR for identification of Lactobacillus pentosus was 

optimalized. Species identification was in accord with data declared by producers. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kosmetické výrobky, probiotika, přežívání, izolace DNA, PCR 

KEYWORDS 

Cosmetic products, probiotics,surviving, DNA isolation, PCR  
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1  ÚVOD 

Probiotika nacházejí uplatnění v různých výrobcích na trhu. Tradičně se probiotické bakterie 

nacházejí v mléčných výrobcích, ale běžně se vyskytují i v doplňcích stravy a dalších 

potravinových výrobcích jako jsou např. sójové nápoje, čokoláda, ústní pastilky apod.  

 V současné době se objevují snahy o rozšíření využití probiotik i v dalších odvětvích, která 

nespadají do potravinářského průmyslu. Mezi takové výrobky na trhu patří kosmetické 

výrobky s obsahem probiotických bakterií. Jedná se zejména o krémy, gely a pomůcky pro 

intimní hygienu, do nichž byly přidány probiotické bakterie v živé formě. Předpokládá se, že 

tyto bakterie mají příznivě ovlivňovat mikroflóru přirozeně přítomnou na kůži a případně 

inhibují mikroflóru nežádoucí. Konzervační látky, které jsou běžně přidávány do 

kosmetických výrobků za účelem inhibice růstu nežádoucí mikroflóry, by však mohly 

nepříznivě ovlivňovat schopnost růstu přidaných probiotických bakterií. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kosmetika a kosmetologie 

Slovo kosmetika pochází z řeckého „kosmétiké“ neboli umění krášlit. Umění krášlit se je 

známo více než 15 000 let a naznalo největšího rozvoje ve Starověku a to především v Číně, 

Persii, Řecku, Římě a Egyptě. Často byly používány masti, oleje a rostlinné výtažky. 

V období středověku došlo k významnému úpadku éry kosmetiky v důsledku církevní askeze. 

V období renesance (14. – 17. stol. n.l.) došlo k rozvoji výroby parfémů a vonných látek. 

K rozvoji moderní kosmetiky došlo až s nástupem průmyslové revoluce v 19. století. 

Ve 30. letech 20. století vznikla kosmetologie jako samostatná vědní disciplína [1]. 

 Kosmetologie je věda, která se zabývá výzkumem a přípravou kosmetických přípravků, 

jakož i ověřováním jejich vlastností a způsobů jejich aplikace. Kosmetika je činnost, která 

uvádí poznatky kosmetologie do praxe. V kosmetologii se využívá poznatků z oblasti 

dermatologie i dalších lékařských disciplín, ale také z disciplín přírodovědných a to zejména 

z chemie [1]. 

2.1.1 Legislativní ustanovení v ČR a EU 

Základním právním předpisem, který reguluje přijímání nových kosmetických výrobků na 

evropský trh je Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických 

přípravcích. Toto nařízení nahradilo původní směrnici 76/768/ES z roku 1976. Nařízení 

zohlednilo nástup nových technologií např. nanomateriálů, ale také zavedlo nová pravidla pro 

jejich využití. Hlavní změnou bylo zpřísnění bezpečnostních požadavků na kosmetické 

přípravky, které musí výrobci splnit před jejich uvedením na trh. Výrobci jsou také povinni 

informovat o možných nežádoucích účincích látek přítomných ve výrobku. Barviva, UV-filtry 

a konzervační látky musí být výslovně povoleny EU, jinak není možné je do výrobků 

přidávat. Osoba nebo společnost, která umístí kosmetický přípravek na trh je zodpovědná za 

daný produkt. To znamená, že výrobci jsou povinni zajistit bezpečnost výrobku a splnění 

všech požadavků nařízení o kosmetických výrobcích. Všechny fáze vývoje kosmetického 

přípravku jsou upraveny nařízením o kosmetických výrobcích, od výběru surovin až po 

uvedení produktu na trh [2] [3]. 

 Česká Republika se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009. Toto 

nařízení je jen částečně doplněno Zákonem č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného 

zdraví), § 27 Kosmetické přípravky, kde je požadováno uvedení údajů v českém jazyce při 

dodávání výrobků na český trh [4]. 

2.1.2 Kosmetické suroviny 

Mezi hlavní a nejčastěji používané kosmetické suroviny se řadí voda, mastné kyseliny, 

alkoholy, estery, oleje, vosky, parafíny, kyseliny, zásady, soli, emulgátory, jíly, bílkoviny, 

škroby, pryskyřice, gumy, hydratační látky, pigmenty, konzervační látka, antioxidanty, vůně a 

esenciální oleje [5]. 
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 Voda je velmi důležitá surovina a je velmi citlivá z hlediska kontaminace mikroorganismy. 

Vodní prostředí je pro růst mikroorganismů nezbytné. Voda může být zdrojem kontaminace 

kosmetických výrobků. Častými kontaminanty jsou zástupci rodů Pseudomonas, Klebsiella a 

Alcaligenes. Pro ochranu před vysycháním emulzí se do kosmetických výrobků často 

přidávají tzv. humektanty. Jedná se o hygroskopické látky např. glycerol, propylenglykol 

nebo sorbitol. Humektanty váží vodu v emulzi a činí ji méně dostupnou pro mikroorganismy, 

čímž zabraňují jejich růstu [1]. 

 Kyseliny a zásady jsou důležité z hlediska hodnoty pH. Neutrální pH je vhodné z hlediska 

růstu pro většinu mikroorganismů. Kyselé pH je vhodné pro růst bakterií mléčného kvašení  

[1] . 

 Většina kosmetických výrobků je emulzního charakteru. Pro udržení emulze ve stabilním 

stavu je nutné použít povrchově aktivní látky, které vytváří monomolekulární vrstvu na 

rozhraní fází (tuková fáze – označována jako olej, vodní fáze). Mezi látky povrchově aktivní 

se řadí např. tenzidy. Molekula tenzidů je tvořena lipofilní a hydrofilní částí, a proto se mohou 

rozpouštět ve vodné i olejové fázi emulze. Mezi tenzidy patří například karboxylové kyseliny 

a jejich soli, sulfáty, sulfonany, alkylbetainy, sulfobetainy, polyethylenglykol, sorbitol a 

glycerol [1]. 

2.2 Kůže 

Kůže je největším orgánem těla a tvoří ochranou bariéru těla proti vnějšímu prostředí. Sestává 

z několika vrstev a na jejím povrchu se nachází kožní film. Schéma vrstev kůže je uvedeno na 

Obrázku 1. Neporušená kůže brání vstupu mikroorganismů do těla. Sliznice jsou proto 

pokryty vrstvou hlenu [6] [7]. 

2.2.1 Kožní film 

Kožní film je tvořen mazem a potem, který produkují mazové a potní žlázy, ale také 

odlupujícími se zrohovatělými buňkami. Tento kožní film nacházející se na povrchu 

epidermis má pH, které se pohybuje mezi 4,5 – 5,5. Z hlediska chemického je tvořen 

aminokyselinami, volnými mastnými kyselinami a dalšími látkami, včetně kyseliny mléčné. 

Z důvodu vysokého obsahu látek lipidického charakteru je tento film označován i jako 

lipoidní film. Optimální hodnota pH je důležitá z hlediska zachování izoelektrického bodu 

rohoviny. Když dojde k odchýlení od optima, lze pozorovat bobtnání rohoviny a další efekty, 

a to včetně množení nežádoucích mikroorganismů (MO) na povrchu pokožky. Tento film 

z hlediska svého složení zabraňuje vyplavování hydrofilních komplexů z pokožky, zajišťuje 

její mechanickou odolnost i její vzhled [1]. 

2.2.2 Vrstvy kůže 

Kůže sestává ze tří různých typů buněčných vrstev. Na povrchu se nachází pokožka 

(epidermis), na ni bezprostředně navazuje škára (korium). Na škáru navazuje podkožní vazivo 

prostoupené tukovými lalůčky.  
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Obrázek 1: Schéma vrstev kůže (převzato z [1]) 

Mazové žlázy ústí do vlasových folikul nebo přímo na kožní povrch. Jejich zastoupení je 

různé, na ploskách a dlaních se např. vůbec nenachází. Malých potních žláz je 4 až 5 milionů. 

Velké potní žlázy produkují specifické aromatické látky a lze je najít pouze v perianální a 

perigenitální oblasti a v oblasti podpaží [1]. 

2.2.2.1 Pokožka 

Bazální vrstva, která bezprostředně navazuje na škáru je tvořena živými buňkami schopnými 

dělení. Společně s vrstvou buněk ostnitých tvoří vrstvu zárodečných buněk, které zajišťují 

trvalou obnovu epidermis. Jsou vyživovány přestupem látek ze škáry do mezibuněčných 

prostor. Z důvodu zajištění dostatečného přísunu živin je toto rozhraní tvořeno papilami 

škáry, které se včleňují do epidermis. Následují vrstvy zrnitá a rohová, kde nastává proces 

odumírání a rohovatění buněk. Životní cyklus buněk pokožky trvá asi 26 dní, během něhož 

dochází ke ztrátě vnitřního objemu buňky a jejímu smršťování, až do vzniku zploštělých 

keratinocytů [1]. 

2.2.2.2 Škára 

Škára (korium) navazuje na pokožku zvlněnou papilární hranicí a na druhé straně navazuje na 

vnitřní vrstvu kůže, podkožní vazivo. Rozlišujeme tak vrstvu papilární a vrstvu vláknitou 

tvořenou vazivem. Vazivová vrstva je tvořena snopci kolagenních vláken, které jsou většinou 
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orientovány rovnoběžně s povrchem kůže. Dále se zde nachází retikulární síť s vysokým 

podílem elastických vláken. Základní hmota škáry sestává z kyseliny hyaluronové, která 

vyplňuje prostory mezi buňkami a vlákny. Škára je prostoupena krevními a mízními cévami, 

které zajišťují přívod a odvod živin a metabolitů. Jsou zde zakotveny potní i mazové žlázy, 

ale také vlasy a nehty. Škára zajišťuje turgor a elasticitu kůže, proto se podílí na zevním 

vzhledu kůže i na procesu stárnutí [1]. 

2.2.2.3 Podkožní vazivo 

Jedná se o pojivovou tkáň prostoupenou tukovými lalůčky. Plní ochranou funkci před 

chladem, mechanickým poškozením orgánů a slouží jako rezervoár energie v podobě 

tukových zásob [1]. 

2.2.3 Mikroflóra kůže 

Hlavní úlohou přirozené kožní mikroflóry je ochrana kůže před přemnožením patogeních 

mikroorganismů, které mohou způsobit nežádoucí kožní změny. Přirozená mikroflóra využívá 

kompetice o živiny, produkci bakteriocinů, produkci inhibičních látek, udržování vhodného 

pH pokožky a obsazování buněčných receptorů. Přirozená mikroflóra adheruje na receptory 

eukaryotních buněk sliznic [6]. 

 Složení přirozené kožní mikroflóry je závislé na vlhkosti, teplotě, množství mazových a 

potních žláz a na vlastnostech hostitele (hormonální rovnováha, imunitní systém, užívání 

antibiotik). Žádný z přirozeně se vyskytujících mikrobiálních druhů není primárním 

patogenem, může však být patogenem podmíněným v jiných oblastech kůže. Největší 

množství mikroorganismů se vyskytuje v oblastech podpaří, mezi prsty, na nohou a 

na poševní hrázi [6]. 

 Nejvíce zastoupeným bakteriálním rodem je rod Staphylococcus, především druhy 

Staphylococcus epidermis, Staphylococcus hominis a Staphylococcus aureus, které se 

vyskytují ve vlhkém prostředí (např. nosní sliznice). Oblasti s větším zastoupením mazových 

žláz jsou vhodné pro rody Corynebacterium, Propionibacterium (P. acnes, P. granulosum, P. 

avidium), Brevibacterium, Acinetobacter. Přirozeně se vyskytují i některé houby 

např. Candida, Torulopsis a Pityrosporum [6]. 

 Mikrobiální kontaminace kosmetických výrobků může vést k infekcím a onemocněním. 

Mezi rody, které vykazují zdravotní riziko, se mimo jiné řadí např. rody Pseudomonas, 

Bacillus, Proteus, Streptococcus, Penicillium, anebo Candida. Mikroorganismy jsou 

patogenní, pokud vyvolají infekci nebo onemocnění hostitele, podmíněně patogenní 

mikroogranismy vyvolávají symptomy jen u oslabených osob. Inhibovat růst mikroorganismů 

je nezbytné už během výroby kosmetických produktů. Problémy s mikrobiální kontaminací 

jsou úzce spjaty s mikrobiální jakostí surovin. Kosmetické suroviny jsou vhodným substrátem 

pro mikroorganismy z hlediska obsahu sacharidů, proteinů, aminokyselin, vitamínů, lipidů a 

dalších látek. Patogenní bakterie produkují látky, které jsou schopny negativně ovlivnit 

imunitní systém kůže a způsobit zánětlivá onemocnění. K zabránění mikrobiální kontaminace 
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výrobků jsou využívány principy konzervace (např. přidávání konzervačních látek)[5]. 

Některé bakterie, které náleží rodům Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoccocus a 

Streptococcus, jsou schopny produkovat látky, které působí inhibičně až baktericidně vůči 

nežádoucí mikroflóře. Mezi tyto látky patří organické kyseliny (především kyselina mléčná) a 

bakteriociny [8]. 

2.3 Probiotické mikroorganismy 

Termín probiotika je odvozen z řeckého výrazu „pro-život“. Všeobecně uznávanou definicí 

probiotik je definice Organizace pro výživu a zemědělství a Světové zdravotnické organizace 

(FAO/WHO,2001), která říká, že ,,probiotika jsou živé organismy, které při podání v 

dostatečném množství, přináší zdravotní výhody hostiteli,, [9]. Probiotika musí být bezpečná 

pro uživatele a pozitivně modulovat jeho zdraví, tyto vlastnosti musí být neměnné po celou 

dobu trvanlivosti výrobku. Probiotika také musí splňovat požadavky na odolnost vůči 

podmínkám trávicího traktu (kyselé prostředí žaludku, žluč). V neposlední řadě by měly být 

probiotické bakterie schopny množení a kolonizace trávicího traktu [10]. 

 Probiotika, která se nekonzumují, ale aplikují se na kůži, poskytují ochranou funkci. Zvlášť 

v případě hygienických pomůcek a kosmetických výrobků pro intimní hygienu mohou 

vykazovat příznivé účinky na mikroflóru hostitele. Mohou působit kompetičně vůči 

nežádoucí mikroflóře a podporovat mikroflóru přirozenou [11]. 

2.3.1 Druhy probiotických mikroorganismů 

Mezi probiotické bakterie se řadí zejména bakterie náležející rodům Lactobacillus a 

Bifidobacterium. Laktobacily se vyskytují přirozeně v gastrointestinálním traktu a 

v pohlavním ústrojí člověka a je jich popsáno více než 120 druhů, z nichž některé druhy jsou 

známy jako probiotické. Mezi nejstudovanější z nich patří druhy Lactobacillus acidophilus, 

ale také L. brevis, L. casei, L. bulgaricus, L. gasseri, L. johnsonii, L. rhamnosus, L. paracasei 

a další. Z bifidobakterií je pozornost věnována druhům B. animalis, B. infantis, B. bifidum a 

dalším. Probíhají studie zaměřující se na probiotické bakterié náležející např. rodům 

Enterococcus, Streptocooccus, Lactococcus, Leuconostoc.  Mezi mikroorganismy vykazující 

vlastnosti probiotik se také řadí kvasinky Saccharomyces cerevisiae a Saccharomyces 

boulardi [10] [12]. 

 Výzkum v oblasti střevní mikroflóry novorozenců prokázal, že střevo novorozenců je po 

narození sterilní. Jakými mikroorganismy je střevo kolonizováno závisí na prostředí, způsobu 

výživy a typu porodu [13]. U kojených dětí jako první střevo osidlují zpravidla bifidobakterie, 

které podporují funkci střeva a přináší pozitivní účinky hostiteli. Jako další kolonizují střevo 

peptokoky, streptokoky, klostridie a laktobacily. Jejich zastoupení je závislé na způsobu 

výživy, věku a prostředí. Plochu střevní slinice, která je asi 250 m2 postupně kolonizuje asi 

500 druhů mikroorganismů. Z nich je 97 % anaerobních a asi 3 % fakultativních anaerobů 

[14] [15]. 
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2.3.2 Probiotika a jejich účinky na zdraví  

Příznivé účinky probiotik na zdraví hostitele je nutno prokázat in vivo testy, in vitro testy a 

klinickými studiemi. Střevní mikroflóra i samotná sliznice gastrointestinálního traktu (GIT) 

interaguje s probiotiky. Probiotické bakterie adherují na střevní stěnu, zabraňují tak 

kolonizaci střevní stěny patogenními bakteriemi nebo produkují inhibiční látky (kyselina 

mléčná apod.), které činí prostředí nevhodným pro růst a množení patogenů. Jsou testovány 

při zmírňování příznaků Crohnovy choroby, syndromu dráždivého tračníku, průjmových 

onemocnění a dalších onemocnění trávicího traktu (např. nekrotizující enterokolitidy). 

Probiotika ovlivňují imunitní systém hostitele a zlepšují jeho funkce. V závislosti na druhu 

probiotických bakterií přítomných v GIT dochází k různému ovlivňování tvorby cytokinů a 

dalších látek schopných ovlivňovat záněty a alergické reakce [10] [16] [17].  

2.3.3  Využití probiotik v kosmetologii 

Probiotika mohou vykazovat protizánětlivé a protirakovinné účinky. V několika studiích byly 

zkoumány příznivé účinky laktobacilů na zmírnění alergických reakcí a atopických ekzémů 

pomocí modulace imunitního systému u dětí s predispozicemi k těmto onemocněním [18] 

[19]. Studie potvrdily nižší hladinu imunoglobulin E (IgE) v krvi při užívání probiotik 

obsahující lactobacily a bifidobakterie, které napomáhaly udržet jejich optimální zastoupení 

ve střevní mikroflóře. IgE jsou protilátky zodpovědné za vyplavování mediátorů zánětu (např. 

histamin) a způsobují reakce časné přecitlivělosti [20]. 

 Probiotické bakterie jsou schopny produkovat širokou škálu antimikrobiálních sloučenin, 

jako jsou například organické kyseliny (mléčná, mravenčí, propionová). Jejich schopnosti 

produkovat bakteriociny (biokonzervační látky) se tradičně využívá v potravinářském 

průmyslu a při výrobě krmiv. V kosmetologii se však využívá i přímé aplikace probiotických 

bakterií na kůži a sliznice. Nově jsou probiotika přidávána také do kosmetických výrobků a 

hygienických potřeb, kde by měly vykazovat konzervační účinky společně s přítomnými 

konzervačními látkami. Přítomné probiotické bakterie mohou v neposlední řadě také příznivě 

ovlivňovat zdravotní stav pokožky a sliznic. Běžně dostupné na trhu jsou gely pro intimní 

hygienu, krémy, tampony, ústní pastilky apod [21] [22]. 

2.3.4 Kosmetické výrobky s probiotickými bakteriemi 

Probiotické krémy májí příznivě ovlivňovat zdravotní stav pokožky po aplikaci na kůži 

vytvořením ochranné bariéry, a to zejména u velmi citlivé až atopické pleti [23]. Měly by také 

poskytovat ochranu před vnějšími vlivy a stimulovat regenerační procesy v kůži [24]. Při 

vystavení pokožky nepříznivým vnějším vlivům jako je např. stres, fyzická zátěž, sluneční 

paprsky, chlad, znečištění nebo při působení chemických látek napomáhají obnově přirozené 

kožní mikroflóry, rehydrataci dehydrované pokožky a aktivizaci obranných kožních 

mechanismů. Ochranná bariéra napomáhá pokožce udržet její optimální hydtrataci [25]. Gely 

pro intimní hygienu s obsahem probiotik společně s kyselinou mléčnou napomáhají obnově a 

udržování přitrozeného pH v intimní oblasti. Podporují a stimulují obnovu přirozené 

mikroflóry a brání růstu patogenních mikroorganismů. Dochází také ke snížení rizika infekcí 

způsobených bakteriemi a plísněmi a potlačení projevů infekce (svědění, pálení, neutralizace 
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zápachu). Pravidelné používání slibuje zabránění růstu nežádoucích mikroorganismů 

v důsledku osídlení intimní oblasti probiotickými bakteriemi [11].  

2.4 Metody identifikace probiotických bakterií 

Probiotické kmeny lze v reálných vzorcích analyzovat pomocí mikrobiologických metod a 

molekulárně diagnostických technik.  

2.4.1 Mikrobiologické kultivační metody 

Nejběžnějšími mikrobiologickými metodami jsou kultivace v tekutých a na pevných živných 

médiích. Složení každého média je úzce spjato s požadavky mikroorganismu na živiny. Tyto 

požadavky se mohou velmi lišit v závislosti na mikroorganismu. 

2.4.1.1 Živná média 

Existuje široká škála kultivačních médií, které se liší svým složením. Ideální médium pro 

kultivaci musí mít optimální složení (zdroj uhlíku, dusíku, energie), dostatečný obsah vody, 

optimální pH, přítomnost růstových faktorů a vhodný osmotický tlak. Z hlediska kultivace je 

důležitá také optimální teplota a přítomnost nebo nepřítomnost kyslíku. Média mohou být 

z hlediska složení univerzální, na médiích tohoto typu jsou schopny prosperovat velké 

skupiny fyziologicky odlišných mokroorganismů. Selektivní média obsahují jednu nebo více 

inhibičních látek, které umožňují potlačení růstu některých skupin mikroorganismů a naopak 

podporují růst jiných skupin. Na médiích selektivně diagnostických je schopna růst jen velmi 

malá skupina mikroogganismů. Dle konzistence rozlišujeme média tekutá, polotekutá a tuhá. 

Liší se obsahem ztužovacích látek [26]. 

 Z hlediska obsahu živin je důležitý obsah uhlíku, dusíku, růstových faktorů a minerálních 

látek. Voda je důležitou složkou všech médií, protože se úzce pojí s růstem, vývojem a 

rozmnožováním mikroorganismů. Důležitou složkou médií je pepton, různé hydrolyzáty nebo 

extrakty [26]. 

 Pepton jsou řetězce polypeptidů, které jsou enzymaticky štěpeny hydrolýzou na kratší 

rozpustné úseky za pomocí enzymů. Jako výchozí bílkovina může být použita sója, svalová 

bílkovina nebo i kasein. Kromě peptidů se v peptonu nachází i aminokyseliny, cukry, 

vitamíny, soli a další látky [26]. 

 Hydrolyzáty jsou bílkoviny, které jsou kysele hydrolyzovány na směs aminokyselin, 

nízkomolekulárních peptidů a vysokomolekulárních peptidů [26]. 

 Extrakty jsou vysušené substráty po varu substrátu ve vodě. Jako substrát jsou využívány 

kvasinky, libové maso, ječmenný slad, kukuřice nebo sójová mouka [26]. 
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2.4.2 Molekulárně diagnostické metody 

Z molekulárně diagnostických metod se nejčastěji využívá technika polymerázové řetězové 

reakce (PCR), která splňuje nároky na citlivost a přesnost stanovení. Vedle konvenční PCR se 

využívá také PCR v reálném čase, která umožňuje sledovat průběh amplifikace měřením 

intenzity fluorescenčního záření. Umožňuje také přímou kvantifikaci DNA. V neposlední řadě 

je také možné využít vysokorozlišovací analýzu křivek tání (HRM) produktů PCR. 

2.4.2.1 Konvenční polymerázová řetězová reakce 

Metoda analýzy s využitím polymerázové řetězové reakce byla poprvé koncipována na 

počátku 70. let 20. století, uvedena do praxe byla však až v 80. letech Kary B. Mulisem. Dnes 

je tato metoda široce využívána pro svou vysokou citlivost např. k identifikaci probiotických 

bakterií a dalších mikroorganismů a při různých diagnostických vyšetřeních. Používá se jak 

ve své klasické formě tak i v různých variantách [27]. 

 Podstatou PCR analýzy je cyklicky se opakující syntéza vybraného úseku DNA ve směru 

od 5´→ 3´ konci. Primery (syntetické oligonukleotidy) se naváží na komplementární úseky 

denaturovaného DNA řetězce a po přidání DNA polymerázy a dNTP (stavební kameny DNA) 

dochází k syntéze nového řetězce DNA. K syntéze nového řetězce je nutná teplotně 

rezistentní DNA–polymeráza. Proces je opakován v několika na sebe navazujících cyklech a 

je závislý na teplotě. Cykly sestávají ze tří kroků (denaturace, připojení primerů, syntéza 

řetězců). Při denaturaci se rozrušují vodíkové můstky dvoušroubovice DNA, k čemuž dochází 

při teplotě asi 94 °C. Po tepelné denaturaci DNA, je snížena teplota asi na 50 – 65 °C. Tato 

teplota závisí na teplotě tání primerů. Při dosažení požadované teploty se vytvoří vhodné 

podmínky pro navázání (hybridizaci) primerů. Samotná syntéza komplementárních úseků 

DNA je katalyzována DNA polymerázou a probíhá za teploty 72 °C. V posledním cyklu je 

elongace prodloužena z důvodu úplného dosyntetizování vznikajících produktů PCR 

(Obrázek 2). Celý děj probíhá v termocykleru, kde lze nastavit program v závislosti na 

specifitě reakce, zejména pak použitých primerech. Optimální počet cyklů je asi 25 – 35. 

Opakováním může vzniknout až 109 kopií (amplikonů) daného úseku DNA o definovaném 

počtu bází (bp). Komponenty PCR směsi jsou uvedeny v Tabulce 1. Výsledný produkt PCR je 

detekován gelovou agarósovou elektroforézou [27]. 

Tabulka 1: Komponenty reakční směsi pro PCR a jejich funkce [27] 

Matrice DNA (templát) makromolekula DNA pro syntézu nových řetězců DNA, 

obsahuje cílová místa pro primery 

Oligonukleotidové primery komplementární k templátu DNA, sekvenčně specifické, 

nesmí být vůči sobě komplementární, obsahují 18 – 30 

nukleotidů 

DNA–polymeráza termostabilní izolovaná např. z Thermus aquaticus, 

syntetizuje novou DNA ve směru od 5‘ konce k 3‘ od 

místa navázání primeru 
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Pokračování Tabulky 1:… 

2’deoxynukleosid –5‘– trifostáty 

(dNTP) 

stavební jednotky pro stavbu nové DNA  

dATP, dCTP, dGTP, dTTP 

Ionty Mg2+ napomáhají udržení enzymatické aktivity DNA 

polymerázy 

Pufr pro PCR optimální prostředí pro DNA – polymerázu, obsahuje 

Tris – HCl, KCl a MgCl2 

Voda pro PCR voda o odporu 18 mΩ nebo voda pro injekce ČSL 4 slouží 

k doplnění na vhodný objem 

 Vizualizace amplikonů probíhá po použití barviva interkalujícího do DNA. Při izolaci 

DNA z reálných vzorků je třeba eliminovat látky inhibující PCR. Může se jednat o 

kontaminanty nebo o látky obsažené přímo ve zpracovávaných vzorcích (např. Ca2+ ionty 

v mléčných výrobcích). Falešně negativní výsledky obdržíme v případě, kdy amplifikace 

neproběhla. PCR je citlivá metoda a je nutné pracovat ve sterilních podmínkách a zamezit 

kontaminaci, která může způsobit falešně pozitivní výsledky [27] [28]. 

 

Obrázek 2: Cyklicky se opakující syntéza specifického úseku DNA v PCR (upraveno dle [29]) 
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2.4.2.2 Polymerázová řetězová reakce v reálném čase  

PCR v reálném čase principiálně vychází z konvenční PCR, vyžaduje však přidání další 

složky (fluorescenčního barviva, flurescenčně značené sondy nebo fluorescenčně značených 

primerů). Na rozdíl od klasické konvenční PCR (End-point PCR), metodou PCR v reálném 

čase lze stanovit přesnou koncentraci DNA v analyzovaném vzorku pomocí interpolace 

kalibrační křivky standardů o známé koncentraci DNA [28] [30]. 

 Interkalační barviv emituje záření po začlenění do dvoušroubovice DNA. Intenzita 

fluorescenčního záření po navázání do dvoušroubovice DNA je asi 1000 × silnější, než je 

tomu v případě nenavázané formy barviva. Fluorescenční signál se zvyšuje s narůstajícím 

množstvím produktu PCR a je měřen na konci syntézy řetězců. Nevýhodou interkalačních 

barviv je, že nelze odlišit nespecifické produkty PCR od specifických. Jedním 

z nejpoužívanějších fluorescenčních barviv je SYBR Green I [28] [30]. 

 Fluorescenčně značené sondy jsou jednořetězcové DNA o délce asi 30 bází. Tato DNA je 

komplementární k části templátu DNA, která se nachází mezi primery. Na jeden její konec 

(5‘– konec) je navázán fluorochrom. Na druhém konci (3‘– konec) pak zhášeč, který pohlcuje 

fluorescenční záření. V průběhu amplifikace dochází k odbourání sondy specifickou DNA 

polymerázou, fluorescenční signál fluoroforu není zhášen a lze ho měřit. Intenzita signálu je 

úměrná množství DNA, která je v danou chvíli amplifikována. Schéma reakce je uvedeno na 

Obrázku 3 [30]. 

 

Obrázek 3: PCR v reálném čase s flurescenčně značenou sondou (upraveno dle [28]) 

 Flourescenčně značené primery fungují na podobném principu jako fluorescenčně zhášené 

sondy. Fluorescenční signál je měřen po hybridizaci primeru na denaturovanou DNA 

potřebné pro syntézu DNA [31]. 
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 Samotná kvantifikace se provádí analýzou tzv. amplifikačních křivek, které sestávají ze 

třech částí (fáze pozadí, exponenciální fáze, plató fáze). Důležitou veličinou je pak hodnota 

CT (treshold cycle), která odpovídá cyklu, při kterém byl překročen práh měřitelné 

fluorescence. CT hodnoty kalibračních standardů se využívají při absolutní kvantifikaci [30]. 

2.4.2.3 Vysokorozlišovací analýza křivek tání amplikonů (HRM)  

Tato metoda vychází z analýzy křivky tání amplikonů. Po skončení posledního 

amplifikačního kroku PCR (s použitím interkalačního barviva) je PCR produkt zchlazen a je 

zvyšována teplota o 0,1 °C/2 s. HRM analýza je založena na snímání poklesu flourescence při 

tepelné denaturaci amplikonů. Důležitá je hodnota teploty tání Tm, při které dojde 

k denaturaci 50 % molekul DNA na jednořetězcovou DNA. Hodnota Tm je závislá především 

na množství vodíkových vazeb mezi nukleotidy guaninu a cytosinu (G-C) přítomných 

v amplikonech a na délce amplikonů. G-C vazby jsou tepelně stabilnější než vazby adeninu 

a thyminu (A-T). HRM analýza umožňuje rovněž rozlišení specifických produktů PCR od 

nespecifických, ale i specifických produktů vzájemně. Pro analýzu je nutno použít saturační 

interkalační barviva (plně obsazující všechna místa na vznikajících dvoušroubovicích) [32] 

[33]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo otestovat odolnost probiotických bakterií vůči konzervačním látkám 

obsaženým v kosmetických výrobcích a kultivačně prokázat přítomnost vegetativních forem 

mikroorganismů. Dalším cílem bylo prokázat probiotické mikroorganismy ve čtyřech 

probiotických kosmetických výrobcích (Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit Activit, 

FeminaMed). K tomu bylo třeba připravit hrubé lyzáty buněk a izolovat DNA metodou 

fenolové extrakce a pomocí magnetických částic, včetně stanovení kvantity a kvality 

izolované DNA. Optimalizovat metodu PCR pro identifikaci druhu Lactobacillus pentosus. 

Pomocí metod PCR s rodově a druhově specifickými primery prokázat ve výrobcích 

přítomnost DNA bakterií rodu Lactobacillus a druhů deklarovaných výrobci.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Měření byla provedena dle upravených postupů ze skript Španové a Ritticha (2010) [27]. 

4.1 Materiál 

4.1.1 Analyzované kosmetické výrobky obsahující probiotické bakterie 

Byly použity běžně dostupné kosmetické výrobky zakoupené v komerční síti. 

4.1.1.1 RYOR krém proti zarudnutí a rozšířeným žilkám 

Kosmetický výrobek  

Krém 

Výrobce: Ryor a.s. 

 Pod Spiritkou 4, 150 00 Praha 5, Czech Republic 

 www.ryor.cz 

Distributor: RYOR Bratislava s.r.o., Novomestského 42,  

902 01 Pezinok, Slovenská Republika 

www.ryor.cz 

Šarže: 0926 

Datum spotřeby: 06/2018 

 

Obrázek 4: Výrobek Ryor 

Charakteristika:  

 

Vysoce účinný krém na bázi tekutých  

krystalů s výrazným zklidňujícím účinkem  

vhodný pro všechny typy podrážděné  

pokožky. Působí proti zarudnutí, pleť  

hydratuje, zklidňuje a vytváří na pokožce  

ochranou bariéru. Obsahuje extrakt z dubu korkového a mořských řas, 

probiotickou kulturu Lactobacillus pentosus, komplex vitamínů A, C a E. 

Složení: voda, avokádový olej, triglycerid kyseliny kapronové, cetearylolivát,  

sorbitanolivát, hydrogenovaný polyisobuten, glycerin, cetearylalkohol,  

cetylpalmitát, sorbitanpalmitát, sorbitanoleát, Lactobacillus fermentační lyzát*,  

kaproylprolinát sodný, oleylerukát, olej z kokosovníku ořechoplodého, extrakt  

z kořenu dubu korkového, extrakt z mořských řas, tokoferol acetát, jojobový olej,  

pentylenglykol, lacitin, alkohol, askorbylpalmitát, tokoferol, retinol, polysorbát  

20, fenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben,  

parfém, alfa-isomethylionon, benzylsalicylát, butylfenylmethylpropional,  

citronellol, geraniol, hexylcinnamal, linalol. 

Objem balení: 50 ml. 
(*Jedná se o extrakt látek vyprodukovaných živými buňkami Lactobacillus pentosus, kultivovanými 
za specifických podmínek. Takto extrahované látky mají příznivý vliv na pokožku.) 
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4.1.1.2 Probiotický denní krém pro citlivou pleť Yoghurt of Bulgaria 

Kosmetický výrobek 

Krém 

Výrobce: BIO FRESH LTD 36, Polk. Sava  

Moutkourov St., Plovdiv,  

Bulharsko 

E-mail: sales@biofresh-bg.com 

Dovozce: VITOŠA SK s.r.o., Bádice 7,  

Nitra 

www.kosmetikarose.cz 

Šarže: L7970 

Datum spotřeby: 02/2018 (do 12 měsíců  

po otevření) 

 

Obrázek 5: Výrobek denní krém Yoghurt of 
Bulgaria 

Charakteristika: Obsahuje probiotika z jogurtu a přírodní olej z bulharské růže. 

Složení: voda, cyklopentasiloxan, glycerin, glyceryl stearát-citrát, cetearyl alkohol,  

glycerylstearát, máslo z máslovníku afrického, makadamový olej, dikaprylyl  

karbonát, cetearylethylhexanoát, ethylhexylmethoxycinamát, fermentační filtrát*  

Lactobacillus bulgaricus, stearová kyselina, fenoxyethanol, kaprylylglykol,  

kopolymer hydroxyethyl akrylátu a akryloyldimethyltaurátu sodného, kreatin,  

benyofenon-3, hydrolyzovaný protein z jogurtu, parfém, methyllisothiazolinon,  

BHT, citronellol, alfa-isomethyl ionone, geraniol, hydroxycitronelal,  

butylfenylmethylpropional,  linalol. 

Objem balení: 50 ml. 
(*Jedná se o extrakt látek vyprodukovaných živými buňkami Lactobacillus bulgaricus, 
kultivovanými za specifických podmínek. Tyto látky příznivě ovlivňují pokožku. Zejména stimulací 
růstového faktoru TGF-α, který stimuluje tvorbu kolagenu.) 

4.1.1.3 Lactovit Activit 

Kosmetický výrobek  

Sprchový gel 

 

Obrázek 6: Výrobek 
Lactovit Activit 

Výrobce: Laboratorios Genesse 

 Avda. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet-Spain,  

Španělsko 

Dovozce: MARCA CZ s.r.o., Přišimasy 124, 282 01 Český Brod¨ 

 Tel: 312 301 311 

 IČO: 63668262 

 www.lactovit.cz 

Šarže: 2431515 

Datum spotřeby: 18 měsíců od otevření 

Charakteristika: Sprchový gel je obohacen o Lactobacillus Casei F,  

který pomáhá obnovit přirozenou kožní mikroflóru  

narušenou vnějšími vlivy. Aktivuje obranné kožní  

mechanismy. Udržuje buněčnou vitalitu a lokální 
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imunitu pokožky. Jeho složení s mléčnými proteiny  

a vitamíny chrání a obnovuje pokožku do hloubky.  

Pleť si udrží přirozené zdraví, je chráněná a  

hydratovaná. 

 

Složení: voda, síran sodný lauretát, chlorid sodný, kokamidopropyl betain, glycerin,  

polyquaternium-39, hydrolyzovaný mléčný protein, lauret-2, EDTA sodný,  

Lactobacillus ferment*, arginin, glycin, methionin, tokoferol acetát, kopolymer  

styrenu a akrylátu, hydrolyzovaný pšeničný protein, decyl glukosid, parfém  

(fragrance), kyselina mléčná, benzoát sodný, sorbát draselný,  

methylisothiazolinon, fenoxyethanol, hexyl cinnamal, linalool,  

butylfenylmethylpropional, hydroxyisohexyl-3-cyklohexankarboxaldehyd. 

Objem balení: 300 ml. 
(*Jedná se o extrakt látek vyprodukovaných živými buňkami Lactobacillus casei F, kultivovanými 
za specifických podmínek.) 

4.1.1.4 Perfecta Pharmacy Femina Med Fresh 

Kosmetický výrobek  

Gel pro intimní hygienu 

Výrobce: DAX COSMETICS, Polsko 

 ROHT PHARMACEUTICALS GROUP, JAPAN 

Dax Cosmetics Sp. Z o.o., Duchnów, ul. Spacerowa 18,  

05-462 Wiazowna 

www.kosmetykiperfecta.pl 

Dovozce: S.C. INTERNATIONAL – CZ, s.r.o., Komárovská 27,  

617 00 Brno 

 Tel: 545 234 044 

 www.sc-cz.net 

Šarže: 15236600 

Datum spotřeby: 08/2018 (9 měsíců po otevření) 

Charakteristika: Gel pro intimní hygienu s probiotiky a prebiotiky. 

Složení: voda, lauretsulfát sodný, kokamidopropyl betain, coco- 

glukosid, glycerin, chlorid sodný, glycerit oleát,  

undecylenamidopropyltrimonium, methosulfát, extrakt  

z brusinky kanadské, oligosacharid alfa-glukan,  

extrakt z jakonu, maltodextrin, Lactobacillus (L. casei  

a L. acidophilus), panthenol, kyselina mléčná, EDTA  

disodný, DMDM hydantoin, iodopropynylbutylkarbamát,  

methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon, parfém. 

Objem balení: 300 ml. 

 

Obrázek 7: Výrobek 
Perfecta Pharmacy 
Femina Med Fresh 

 



24 
 

4.1.2 Bakteriální DNA použitá pro pozitivní kontroly 

Použitá bakteriální DNA pro pozitivní kontroly byla poskytnuta paní doc.RNDr. Alenou 

Španovou, CSc. DNA byla získána izolací ze sbírkových kmenů získaných z České sbírky 

mikroorganismů (CCM) nebo zakoupena v komerční síti. DNA byla izolována metodou 

fenolové extrakce a vyředěna na koncentraci 10 ng∙μl-1. 

 Lactobacillus casei CCM 7089 

 Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7088T 

 Lactobacillus acidophilus CCM 4833T 

 Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus CCM 7190T 

 Escherichia coli strain B (ultra pure, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

4.1.3 Bakteriální kmeny pro kultivace 

Použitá bakteriální kmeny pro kultivace byly poskytnuty doc.RNDr. Alenou Španovou, CSc. 

Sbírkové kmeny byly získány z České sbírky mikroorganismů (CCM). 

 Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7088T 

 Lactobacillus acidophilus CCM 4833T 

 Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus CCM 7190T 

 Lactobacillus pentosus CCM 4619 

4.1.4 Přístroje a pomůcky 

 Minicentrifuga SPECTRAFUGE MINI 

 Centrifuga miniSpin plus 14 500 ot ∙ min-1 (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

 Mikropipety Discovery HTL (PZ HTL, Varšava, Polsko) 

 Eppendorfovy zkumavky (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

 NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Wilmington, USA) 

 Laboratorní váhy OHAUS CS 200 (Ohaus, New jersey, USA) 

 Analytické váhy OHAUS Pioneer (Ohaus, New jersey, USA) 

 Mikrovlnná trouba PROLINE SM117 

 MiniInkubator Labnet (Labnet international Inc., New Jersey, USA) 

 Zařízení pro elektroforézu OWL D2, (OWL Separation Systems, Inc., Portsmouth, NH 

USA) 

 Zdroj elektrického napětí pro elektroforézu Enduro 300 V (Labnet International, 

Woodbridge, USA) 

 Transilluminátor TVR- 3121 (Spectroline, Albany, USA) 

 Thermal cycler DNA Engine (BIO-RAD Lab., USA) 

 Rotor-Gene 6000 (Corbett Research UK Ltd, Cambridge, United Kingdom) 

 MiniIncubator Labnet (Labnet International, Inc., New Jersey, USA) 

 Personal Microwave Autoclave Microjet (Enbio Technology Sp. z o.o., Suchy Dwór , 

Polsko) 

 Biological thermostat BT120 (Laboratorní přístroje Praha) 

 Magnetický separátor (Dynal, Oslo, Norsko) 
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 Exsikátor  

 Laboratorní sklo 

 Špičky z umělé hmoty 

 Další laboratorní pomůcky (špachtle, lžička, buničina...) 

4.1.5 Chemikálie 

 Agarosa pro elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Nanášecí pufr Yeallow  load (Top-Bio, Praha, ČR) 

 Destilovaná voda (FCH VUT, Brno, ČR) 

 DNA standard  (Malamité, Moravské Prusy, ČR) 

 Dodecylsulfát sodný (SDS) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

 Ethanol p.a. (Penta, Chrudim, ČR) 

 Ethidium bromid (5 mg∙ml-1) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

 Ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Fenol (Lachema, Brno, ČR)  

 Fluorescenční barvivo GoldView (Ecoli, Bratislava, SR) 

 GoldView (Ecoli, Bratislava, Slovensko) 

 Chlorid sodný (Lachema, Brno, ČR) 

 Chloroform (Penta, Chrudim, ČR) 

 Isoamylalkohol (Lachema, Brno, ČR) 

 Kyselina boritá (Penta, Chrudim, ČR) 

 Kyselina chlorovodíková (Lachema, Brno, ČR) 

 Lysozym (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Octan sodný (Lachema, Brno, ČR) 

 Polyethylen glykol (PEG 6000) (FLUKA BioChemika, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

 Proteináza K (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Tris-báze (Tris-hydroxymethyl-aminomethan) (Serva, Heidelberg, SRN) 

4.1.5.1 Konzervační látky 

 Komerčně dostupné konzervační látky použité pro semikvantitativní testy mikrobiálního 

růstu v kosmetických výrobcích jsou uvedeny v Tabulce 2.  

Tabulka 2: Komerčně dostupné konzervační látky 

Název konzervantu Obsažené konzervační látky Doporučená koncentrace 

Euxyl K 300 

Phenoxyethanol 

Methylparaben 

Ethylparaben 

Propylparaben 

Butylparaben 

Isobutylparaben 

0,50 – 1,00 % 
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Pokračování Tabulky 2:… 

Euxyl K 500 

Benzoát sodný 

Sorbát draselný 

Diazolidinyl Urea 

0,50 – 1,50 % (emulze) 

0,20 – 1,00 % (roztoky) 

Euxyl K 510 

DMDM hydantoin 

Methylisothiazolinon 

Methylchloroisothiazolinon 

0,05 – 0,15 % 

Phenoxyethanol Phenoxyethanol 0,50 – 1,00 % 

Isothiazolinone 
Methylisothiazolinon 

Methylchloroisothiazolinon 

0,05 % (emulze) 

0,03 – 0,10 % (roztoky) 

4.1.6 Roztoky 

 0,5 mM EDTA, pH 8,0 

 Lyzační pufr (10 mM Tris-HCl, pH 7,8;  5 mM EDTA, pH 8,0; lysozym 3 mg∙ml-1, 

5 mg∙ml-1 nebo 10 mg∙ml-1  ) 

 Tris-HCl (1M, Tris-báze (121 g∙l-1), destilovaná voda, koncentrovaná HCl pro úpravu pH) 

 TE pufr (0,01M Tris-HCl (pH 7,8), 0,001M EDTA (pH 8)) 

 CIZ (směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24:1) 

 5 × TBE pufr (Tris-base (54 g∙l-1), kyselina boritá (27,5 g∙l-1), 0,5 M EDTA (20 ml) a 

destilovaná voda do 1 l) 

4.1.7 Komponenty pro PCR 

 PCR voda (PCR Ultra H2O) (Top-Bio, Praha, ČR) 

 PCR pufr s Mg+ ionty (10x PCR blue buffer complete (750 mM Tris-HCl; pH 8,8; 

200 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20; 25 mM MgCl2)) (Top-Bio, Praha, ČR) 

 směs dNTP (PCR dNTP mix, 10 mM) (Top-Bio, Praha, ČR) 

 DNA-polymerasa (Taq DNA pol. 1.1, 500 U, 1 U∙μl-1) (Top-Bio, Praha, ČR) 

 PCR voda (Top-Bio, Praha, ČR) 

 qPCR 2x SYTO-9 Master Mix (2x koncentrovaný: 150mM Tris-HCl; pH 8,8; 40mM 

(NH4)2SO4; 5mM MgCl2; 400µM dATP; 400µM dCTP; 400µM dGTP; 400µM dTTP; 

Taq DNA polymeráza (50 U/ml); monoklonální protilátka anti-Taq; SYTO-9; stabilizátory 

a aditiva) (Top-Bio, Praha, ČR) 

 Primery specifické pro doménu Bacteria  [34] 

 Primery specifické pro rod Lactobacillus [34] 

 Primery specifické pro druh Lactobacillus pentosus [35] 

 Primery specifické pro druh Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus [34] [36] 

 Primery specifické pro druh Lactobacillus casei [34] 

 Primery specifické pro druh Lactobacillus acidophilus [37] 
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4.1.8 Magnetické nosiče 

Pro izolaci DNA byly použity magnetické nosiče F-kol 77 ox (2 mg∙ml-1) funkcionalizované 

COOH skupinami. Jedná se o P(HEMA-co-GMA) – kopolymer hydroxyethylmethakrylátu a 

glycidylmethakrylátu. Byly připraveny Ing. Danielem Horákem CSc. na Ústavu 

makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze. Vlastnosti těchto částic jsou uvedeny 

v Tabulce 3.  

Tabulka 3: Vlastnosti magnetických polymerních nosičů  

polymer Fe [%hm] průměr nosiče [μm] PDI -COOH [mM∙g-1] 

P(HEMA-co-GMA) 10,0 2,2 1,09 0,764 

(PDI – index polydisperzity (poměr hmotnosti a počtu nosičů o průměrné velikosti)) 

4.1.9 Kultivační média 

Složení médií použitých pro kultivace bakteriálních buněk je uvedeno v Tabulce 4. Pro 

kultivaci laktobacilů bylo použito médium de Man, Rogosa, Sharpe (MRS); tryptonsójový 

agar (TSA); masopeptonový agar (MPA) a masopeptonový bujón (MPB). 

Tabulka 4: Složení médií 

Médium pH Složení (g·l-1) 

MRS agar 6,5 ± 0,2 

Proteasový extrakt 10,00 

Masový extrakt 10,00 

Kvasničný extrakt 5,00 

Dextróza 20,00 

Polysorbát 80 1,00 

Citrát amonný 2,00 

Acetát sodný 5,00 

Síran hořečnatý 0,10 

Síran manganatý 0,05 

Fosfát draselný 2,00 

Agar 15,00 

TSA agar 7,3 ± 0,2 

Trypton 15,00 

Sojový pepton 5,00 

Chlorid sodný 5,00 

Agar 15,00 

MPA agar 7,3 ± 0,2 

Peptický digest zvířecí tkáně 5,00 

Masový extrakt 3,00 

Agar 15,00 

MPB 7,0 

Pepton 2,00 

Chlorid sodný 1,20 

Masový extrakt 1,20 
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4.2 Metody 

4.2.1 Mikrobiologické kultivační metody 

Z mikrobiologických metod byly aplikovány metody kultivace v tekutém živném médiu a na 

pevném živném médiu (kultivace na agarových plotnách).  

4.2.1.1 Příprava živných médií 

 Byly připraveny tři druhy pevných živných médií a dva druhy tekutých živných médií. 

Média byla připravena navážením příslušného množství komerčního média (uvedeno 

v Tabulce 5) v práškové formě a rozpuštěna v destilované vodě o objemu 400 ml. 

Z pevných médií se jednalo o TSA (Tryptone Soya Agar), MPA (masopeptonový agar) a 

MRS agar (de Man, Rogosa, Sharpe). Z tekutých médií se jednalo o tekuté MRS médium a 

MPB (masopeptonový bujón).  

Tabulka 5:Příprava médií 

Výrobce Médium Navážené množství [g] 

HiMedia Laboratories TSA (tryptonsójový agar) 16,00 

HiMedia Laboratories MPA (masopeptonový agar) 9,20 

OXOID CZ s.r.o. MRS agar (de Mann, Rogosa, Sharpe) 24,80 

HiMedia Laboratories Tekuté MRS 22,06 

OXOID CZ s.r.o. Pepton 
Tekuté 

MPB 

2,00 

Lach-Ner, s.r.o. Chlorid sodný 1,20 

OXOID CZ s.r.o. Masový extrakt 1,20 

 Všechna připravená média s agarem byla vyautoklávována a rozlita do Petriho misek asi 

po 20 ml. 

 MRS tekuté médium bylo připraveno stejným způsobem jako médium pevné, ale bez 

obsahu agaru. Tekutá média byla po autoklávování rozlita po 50 ml do erlemeyerových 

baněk. 

4.2.1.1 Kultivace bakterií ve výrobcích na pevných médiích 

 Bylo napipetováno 0,5 ml každého výrobku do sterilních zkumavek. 

 Z každého výrobku byly ředěním sterilní vodou připraveny vzorky o ředění 100, 10-3 a 10-5.  

 Na agarové plotny s TSA, MPA, MRS médii bylo rozetřeno 100 μl vzorku sterilní 

hokejkou ve třech paralelách. Růst při 37 °C byl kontrolován každých 24 hodin.  

 Po třech dnech kultivace byly kolonie narostlé na MPA médiu (všechny v ředění 10-3 a  

10-5) přeočkovány křížovým roztěrem na tuhé MRS médium a kultivovány dalších 48 

hodin. 

 Následně byly kolonie setřeny očkovací kličkou a přeneseny do 50 μl PCR vody a 

povařeny 20 minut pro PCR z jedné kolonie. 
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 Byl proveden stěr nárůstu kolonií očkovací kličkou a jejich resuspendování v 1 ml sterilní 

destilované vody. 

4.2.1.2 Kultivace v tekutém živném médiu 

 Navážka 0,5 g a 1 g každého výrobku byla zaočkována do 50 ml tekutého MRS média a 

MPB média. Byla provedena kultivace při 37 °C po dobu 3 dnů.  

 Růst bakterií byl kontrolován každých 24 hodin. 

4.2.1.3 Semikvantitativní test mikrobiálního růstu 

 Celý postup byl proveden dle produktových listů Euxyl poskytnutých výrobcem Schülke & 

Mayr GmbH. 

 Byly připraveny vodné roztoky konzervačních látek o objemu 25 ml, o nulové, minimální 

a maximální koncentraci doporučené výrobcem Schülke & Mayr GmbH. (Tabulka 2) 

 Takto připravené roztoky byly zaočkovány 0,1 ml čerstvě narostlé suspenze 

mikroorganismů tak, aby výchozí počet mikroorganismů činil přibližně 108 KTJ·ml-1 

(počet kolonií tvořící jednotku na 1 ml).  

 K zaočkování byly použity sbírkové kmeny bakterií rodu Lactobacillus dle Tabulky 6. 

 Konzervační směsi ve vodných roztocích byly připraveny tak, aby odpovídaly složení 

konzervačních látek deklarovaných ve výrobcích Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit 

Activit a Perfecta Pharmacy Femina Med Fresh. 

Tabulka 6: Konzervační látky deklarované ve vybraných kosmetických výrobcích s probiotiky 

Výrobek Konzervační látky Deklarované probiotikum 

Ryor Phenoxyethanol 

Methylparaben 

Ethylparaben 

Propylparaben 

Butylparaben 

Lactobacillus pentosus 

Yoghurt of Bulgaria Phenoxyethanol 

Methylisothiazolinone 

Lactobacillus bulgaricus 

Lactovit Activit Sodium Benzoate 

Potassium Sorbate 

Methylisothiazolinone 

Phenoxyethanol 

Lactobacillus casei 

Perfecta Pharmacy Femina 

Med Fresh 

DMDM hydantoin 

Methylisothiazolinone 

Methylchloroisothiazolinone 

Lactobacillus casei, 

Lactobacillus acidophilus 

 

 Roztoky byly promíchány a 0,1 ml směsi bylo rozetřeno sterilní hokejkou na tři různá 

média (MRS, TSA, MPA) ve dvou opakováních.  

 Nanášení bylo provedeno v časových intervalech 0, 3, 6, 24, 48 a 72 hodin po působení 

konzervantů. 
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 Kultury byly inkubovány 48 hodin při teplotě 37 °C. 

 Byl vyhodnocen nárůst kolonií na médiích. 

4.2.2 Příprava hrubých lyzátů bakteriálních buněk z výrobků a z narostlých kolonií 

 Byly připraveny hrubé lyzáty buněk z krémů (Ryor a Yoghurt of Bulgaria) a gelů (Femina 

a Lactovit) ve třech opakováních (a, b, c) dle následující tabulky (Tabulka 7). Lyzační pufr 

obsahoval různé množství lysozymu (3, 5 nebo 10 mg∙ml-1 (1, 2, 3)) 

Tabulka 7:Příprava hrubých lyzátů buněk z výrobků 

Výrobek 
Koncentrace lysozymu 

[mg∙ml-1] 

Množství lyzačního 

pufru [ml] 
Navážka [g] 

Ryor 

1a, 1b, 1c 3 0,5 0,5 

2a, 2b, 2c 5 0,5 0,5 

3a, 3b, 3c 10 0,5 0,5 

Yoghurt 

1a, 1b, 1c 3 0,5 0,5 

2a, 2b, 2c 5 0,5 0,5 

3a, 3b, 3c 10 0,5 0,5 

Lactovit 

1a, 1b, 1c 3 0,5 0,5 

2a, 2b, 2c 5 0,5 0,5 

3a, 3b, 3c 10 0,5 0,5 

Femina 

1a, 1b, 1c 3 0,5 0,5 

2a, 2b, 2c 5 0,5 0,5 

3a, 3b, 3c 10 0,5 0,5 

 K naváženému množství kosmetického výrobku (0,5 g) byl přidán lyzační pufr (0,5 ml) 

s lysozymem (o koncentraci 3, 5 nebo 10 mg∙ml-1). Vzorek byl důkladně resuspendován.  

 Rozsuspendovaný vzorek byl inkubován 1 hodinu při laboratorní teplotě. 

 Do každé Eppendorfovy zkumavky (celkem 36 vzorků) bylo přidáno 25 μl 10% SDS a 5 μl 

proteinasy K (0,1 mg∙ml-1). 

 Vzorky byly inkubovány v inkubátoru při teplotě 55 °C do druhého dne. 

 Z hrubých lyzátů buněk byla izolována DNA. 

4.2.2.1 Lyze bakteriálních buněk získaných kultivací na tuhém médiu 

 V případě kolonií buněk rostoucích na agarových plotnách s MPA médiem, byly 

Eppendorfovy zkumavky obsahující 1 ml destilované sterilní vody s rozsuspendovanými 

buňkami centrifugovány při 14 500 ot∙min-1 po dobu 5 minut.  

 Sediment buněk byl resuspendován v 1 ml lyzačního pufru bez lysozymu. Po promíchání 

byla suspenze promíchána a opět centrifugována při 14 500 ot∙min-1 po dobu 5 minut.  

 Po odstranění supernatantu bylo k sedimentu přidáno 500 μl lyzačního roztoku 

s lysozymem (o koncentraci 3, 5 a 10 mg∙ml-1). Vzorky byly inkubovány 1 hodinu při 

laboratorní teplotě. 

 Do každé Eppendorfovy zkumavky bylo přidáno 25 μl 10% SDS a 5 μl proteinasy K 

(0,1 mg∙ml-1). 
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 Vzorky byly inkubovány v inkubátoru při teplotě 55 °C do druhého dne. 

 Z hrubých lyzátů buněk byla izolována DNA. 

4.2.2.2 PCR z jedné kolonie 

 Bakteriální kolonie získaná po kultivaci bakteriálních buněk obsažených ve výrobcích na 

agarových plotnách s MPA médiem byla resuspendována v 50 μl PCR vody. 

 Suspenze buněk byla povařena 20 minut. 

 Získané hrubé lyzáty buněk byly dále používány jako DNA matrice do směsi pro PCR.  

4.2.3 Izolace DNA fenolovou extrakcí 

 K 500 μl lyzátu buněk bylo přidáno 500 μl fenolu (předestilovaný, pH 7,8). Směs byla 

kývavým pohybem míchána 4 minuty. Po té byla směs centrifugována 5 minut při 

14 500 ot∙min-1. 

 Do čisté Eppendorfovy zkumavky byla odebrána vodní fáze obsahující DNA a byla 

doplněna TE pufrem na objem 500 μl.  

 Do každé zkumavky bylo následně přidáno 700 μl roztoku CIZ 

(chloroform:isoamylalkohol, 24:1) a směs byla opět kývavým pohybem promíchávána 

po dobu 4 minut. 

 Směs byla opět centrifugována při 14 500 ot∙min-1 po dobu 5 minut a poté byla odebrána 

vodní fáze do čisté Eppendorfovy zkumavky. 

 Extrakce DNA byla provedena z hrubých lyzátů buněk výrobků Ryor, Yoghurt, Lactovit a 

Femina (celkem 36) a z lyzátů buněk záskyných kultivací na tuhém médiu (celkem 24) 

(4.2.2). 

4.2.4 Přesrážení DNA ethanolem 

 Objem vzorků DNA získaných fenolovou extrakcí byl upraven TE pufrem na celkový 

objem 400 μl. 

 Následně bylo do každé zkumavky přidáno 20 μl 3 M octanu sodného a roztok byl 

promíchán. 

 Ke každému vzorku bylo přidáno po 1 ml vychlazeného 96% ethanolu (–20 °C), směs byla 

poté promíchána a ponechána inkubovat při –20 °C po dobu 20 minut. 

 Po ukončení inkubace byla směs centrifugována při 14 500 ot∙min-1 po dobu 15 minut.  

 Supernatant byl odlit a sediment DNA byl vysušen v exsikátoru (15 minut) a byl rozpuštěn 

ve 100 μl  TE pufru. 

 Takto přečištěná DNA byla uchovávána při teplotě 4 °C. 

4.2.5 Izolace DNA z hrubých lyzátů buněk pomocí magnetických mikročástic 

 Byla izolována DNA z hrubých lyzátů buněk z výrobků. Byla namíchána separační směs 

za použití magnetických mikročástic Fkol 77 ox v přesném pořadí dle Tabulky 8.  
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Tabulka 8: Separační směs pro izolaci DNA magnetickými mikročásticemi 

Krok Složka Objem [μl] 

1 NaCl (5 M) 400 

2 DNA (lyzát buněk) 100 

3 PEG 6000 (40%) 400 

4 Magnetické mikročástice (2 mg∙ml-1) 100 

celkem 1 000 

 Výsledná koncentrace PEG 6000 je 16 % hm, NaCl 2 M. 

 Směs všech složek v Eppendorfově zkumavce byla inkubována 10 minut při laboratorní 

teplotě. Poté byla krátce stočena na minicentrifuze a umístěna do magnetického separátoru. 

Magnetické částice byly separovány 5 minut při laboratorní teplotě. 

 Po odebrání supernatantu bylo do zkumavky přidáno 1 000 μl 70% etanolu, vzorek byl 

promíchán a magnetické částice byly separovány pomocí magnetického separátoru. 

Ethanol byl odebrán a DNA navázaná na magnetické nosiče byla znovu promyta 

ethanolem (70%, 500 μl). 

 Zbylý etanol byl odpařen v exsikátoru a DNA adsorbovaná na magnetické nosiče byla 

eluována do 50 μl TE pufru (2x zakoncentrováno). 

 Druhý den byly magnetické částice odseparovány pomocí magnetického separátoru a eluát 

obsahující DNA byl odebrán do čistých Eppendorfových zkumavek. 

4.2.6 Stanovení koncentrace a čistoty DNA spektrofotometricky 

 Pomocí přístroje NanoDrop 2000 byla proměřena absorbance izolované DNA v TE pufru 

proti čistému TE pufru. Objem roztoku DNA použitého k měření byl 2 μl vzorku. 

 Absorbance byla odečtena pro vlnové délky 230 nm (minimum absorbance pro DNA), 

260 nm (maximum absorbance pro DNA), 280 nm (maximum absorbance pro proteiny). 

 Z hodnoty absorbance pro 260 nm byla stanovena koncentrace DNA ve vzorku. 

 Z hodnoty A260 nm/A280 nm byla určena čistota vzorku DNA. 

4.2.7 Provedení polymerázových řetězových reakcí 

Byly připraveny směsi pro PCR, byly provedeny PCR a detekovány produkty PCR. 

Jednotlivé reakce se odlišovaly použitými primery. 

4.2.7.1 Primery pro PCR 

 Pro přípravu PCR směsí byly použity primery specifické pro doménu Bacteria (F_eub, 

R_eub) [34] a pro rod Lactobacillus (F_all lact, R_all lact) [34]. 

 Pro druhově specifickou PCR byly použity primery pro Lactobacillus pentosus (pentF, 

pREV) [35], Lactobacillus delbrueckii (R_delb, F_delb a LB1, LLB1) [34] [36], 

Lactobacillus casei (R_caseIS, F_caseIS) [34] a Lactobacillus acidophillus (Aci 16S, Aci 

16SII) [35]. 

 Sekvence primerů specifických pro doménu Bacteria, pro rod Lactobacillus a druhově 

specifické PCR se nachází v Tabulce 9. 
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Tabulka 9: Specifické primery pro doménu Bacteria, rod Lactobacillus a druhově specifické PCR [5] 

Primery 
Sekvence primeru (5´- 3´) 

Velikost 

produktů PCR 

Doména Bacteria [34] 

1 F_eub TCC TAC GGG AGG CAG CAG T 
466 bp 

2 R_eub GGA CTA CCA GGG TAT CTA ATC CTG TT 

Rod Lactobacillus [34] 

1 F_alllact TGG ATG CCT TGG CAC TAG GA 
92 bp 

2 R_alllact AAA TCT CCG GAT CAA AGC TTA CTT AT 

Lactobacillus pentosus [35] 

1 pentF CAG TGG CGC GGT TGA TAT C 
218 bp 

2 pREV TCG GGA TTA CCA AAC ATC AC 

Lactobacillus delbrueckii [34] 

1 R_delb CAC TTG TAC GTT GAA AAC TGA ATA TCT TAA 
94 bp 

2 F_delb CGA ACT CTC TCG GTC GCT TT 

Lactobacillus delbrueckii [36] 

1 LB1 AAA AAT GAA GTT GTT TAA AGT AGG TA 
1065 bp 

2 LLB1 AAG TCT GTC CTC TGG CTG G 

Lactobacillus casei [34] 

1 F_caseIS CTA TAA GTA AGC TTT GAT CCG GAG ATT T 
132 bp 

2 R_caseIS CTT CCT GCG GGT ACT GAG ATG T 

Lactobacillus acidophilus [35] 

1 Aci16SI AGC TGA ACC AAC AGA TTC AC 
800 bp 

2 16SII ACT ACC AGG GTA TCT AAT CC 

4.2.7.2 Příprava směsí pro PCR 

 Všechny komponenty PCR byly před použitím rozmraženy, promíchány a krátce 

zcentrifugovány. 

 Byly připraveny směsi pro konvenční PCR o celkovém objemu 25 µl. Komponenty byly 

přidávány v pořadí uvedeném v Tabulce 10, 11, 12 nebo 13. 

Tabulka 10: Příprava směsi pro konvenční PCR pro doménu Bacteria (primery F_eub, R_eub) a rod 
Lactobacillus (primery F_all lact, R_all lact) 

Krok Komponenta Objem [μl] 

1 Voda pro PCR 18,0 

2 10x reakční pufr kompletní  2,5 

3 Směs dNTP (10 mM) 0,5 

4 Primer č. 1 (10 µM) 1,0 

5 Primer č. 2 (10 µM) 1,0 

6 Taq DNA-polymerasa (1 U∙µl-1) 1,0 

7 Matrice DNA 1,0 

Celkem 25,0 
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Tabulka 11: Příprava směsi pro PCR v reálném čase dle doporučení výrobce Master Mix 

Krok Komponenta Objem [μl] 

1 Voda pro PCR 9,5 

2 qPCR 2x SYTO-9 Master Mix 12,5 

3 Primer 1 (10 pmol∙µl-1) 1,0 

4 Primer 2 (10 pmol∙µl-1) 1,0 

5 Matrice DNA 1,0 

Celkem 25,0 

Tabulka 12: Příprava směsi pro PCR v reálném čase pro druh Lactobacillus pentosus (primery pentF, 
pREV) 

Krok Komponenta Objem [μl] 

1 Voda pro PCR 7,5 

2 qPCR 2x SYTO-9 Master Mix 12,5 

3 Primer 1 (10 pmol∙µl-1) 1,0 

4 Primer 2 (10 pmol∙µl-1) 1,0 

5 Matrice DNA 3,0 

Celkem 25,0 

Tabulka 13: Příprava směsi pro konvenční druhově specifickou PCR (primery pentF, pREV; R_delb, 
F_delb; LB1, LLB1; R_caseIS, F_caseIS; Aci 16S, Aci 16SII) 

Krok Komponenta 

Objem [μl] 

L. pentosus 
L. delbrueckii 

ssp. bulgaricus 

L. casei L. acidophilus 

1 Voda pro PCR 16,0 17,0 18,0 18,0 

2 
10x reakční pufr 

kompletní  
2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Směs dNTP (10 mM) 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Primer 1 (10 pmol∙µl-1) 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 Primer 2 (10 pmol∙µl-1) 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 
Taq DNA-polymerasa  

(1 U∙µl-1) 
1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Matrice DNA 3,0 2,0 1,0 1,0 

Celkem 25,0 

 Pro PCR specifickou pro doménu Bacteria byla jako DNA matrice použita DNA vyředěná 

na 0,1; 1,0 a 10,0 ng∙µl-1.  

 Pro PCR specifickou pro rod Lactobacillus byla jako DNA matrice použita DNA vyředěná 

na 10 ng∙µl-1. 

 Pro druhově specifickou PCR byla jako DNA matrice použita nezředěná DNA. 

 V případě PCR z jedné kolonie byl jako DNA matrice přidán do reakční směsi lyzát 

získaný lyzí jedné bakteriální kolonie (viz kapitola 4.2.7.4). 

 Do reakční směsi byla DNA přidávána jako poslední. 
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 Analogicky byla připravena negativní kontrola (NK) (kontrola kontaminace komponent), 

matrice DNA byla nahrazena stejným množstvím vody pro PCR. 

 Stejným postupem byla připravena pozitivní kontrola (PK), jako matrice byla použita DNA 

izolovaná z čisté bakteriální kultury (koncentrace 10 ng∙µl-1). 

4.2.7.3 Programy amplifikace DNA 

 Byla provedena amplifikace izolované DNA. Teplotní programy byly zvoleny v závislosti 

na použitých primerech. (Tabulka 9) 

 Teplotní program pro doménu Bacteria, pro rod Lactobacillus a druhově specifické PCR 

se nachází  v Tabulce 14. 

 Teplotní programy optimalizované druhově specifické PCR Lactobacillus pentosus se 

nachází v Tabulce 15.  

Tabulka 14: Teplotní programy 

Prodloužená 

denaturace DNA 

Denaturace 

DNA 

Hybridizace 

primerů 

Syntéza nových 

řetězců DNA 

Dosyntetizování 

DNA 

Doména Bacteria  

95 °C/5 min 
95 °C/30 s 55 °C/30 s 72 °C/1 min 

72 °C/5 min 
30 cyklů 

Rod Lactobacillus  

95 °C/5 min 
94 °C/30 s 58 °C/30 s 72 °C/1 min 

72 °C/5 min 
30 cyklů 

Lactobacillus pentosus 

94 °C/5 min 
94 °C/1 min 56,8 °C/1 min 72 °C/2 min 

72 °C/10 min 
40 cyklů 

Lactobacillus delbrueckii  

95 °C/5 min 
94 °C/1 min 58 °C/1 min 72 °C/1 min 

72 °C/10 min 
35 cyklů 

Lactobacillus casei 

95 °C/5 min 
95 °C/30 s 54 °C/30 s 72 °C/1 min 

72 °C/10 min 
35 cyklů 

Lactobacillus acidophilus 

94 °C/5 min 
94 °C/1 min 58 °C/1 min 72 °C/2 min 

72 °C/5 min 
35 cyklů 
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Tabulka 15: Optimalizace teplotního programu pro Lactobacillus pentosus [5] 

Prodloužená 

denaturace DNA 

Denaturace 

DNA 

Hybridizace 

primerů 

Syntéza nových 

řetězců DNA 

Dosyntetizování 

DNA 

Původní program 

94 °C/3 min 
94 °C/30 s 56,8 °C/10 s 72 °C/10 s 

72 °C/10 min 
30 cyklů 

První optimalizace 

94 °C/5 min 
94 °C/30 s 56,8 °C/30 s 72 °C/30 s 

72 °C/10 min 
45 cyklů 

Druhá optimalizace 

94 °C/5 min 
94 °C/1 min 56,8 °C/1 min 72 °C/1 min 

72 °C/10 min 
45 cyklů 

4.2.7.4 Analýza křivek tání produktů PCR (melt analýza) 

 Melt analýza produktů PCR byla provedena ihned po amplifikaci DNA  PCR v reálném 

čase. 

 Před samotnou melt analýzou byl zařazen pre-melt krok (50 °C po dobu 90 s). 

 Melt analýza byla měřena v teplotním rozmezí od 50 do 99 °C s teplotním krokem 1 °C za 

5 s. 

 Amplifikační křivky i křivky tání byly zaznamenány a analyzovány programem Rotor-

Gene 6000 Series Software. 

4.2.7.5 Detekce produktů PCR agarosovou gelovou elektroforézou 

 Byl připraven 1,6% agarosový gel pro detekci amplikonů navážením 1,6 g agarosy a jejím 

rozpuštěním ve 100 ml 0,5 × TBE pufru. Suspenze byla rozvařena v mikrovlnné troubě. 

 Po vychladnutí na teplotu cca 60 °C byla suspenze promíchána a bylo přidáno 

fluorescenční barvivo GoldView (1 μl barviva/100 ml). Suspenze byla nalita do připravené 

formy. 

 Gel byl ponechán tuhnout po dobu 1 hodiny a do komůrek vzniklých po vyjmutí hřebínku 

yly naneseny produkty PCR smísené v poměru 5 : 1 s nanášecím pufrem Yeallow  load 

(6 × koncentrovaný).  

 Do jedné z komůrek byl nanesen DNA standard (100 bp) o objemu 5 μl (dle doporučení 

výrobce). Obsahuje fragmenty DNA o velikosti 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200 a 1500 bp. 

 Po vložení do elektroforetické vany byl gel převrstven 0,5 × TBE pufrem do výšky 0,5 cm 

nad gel.  

 Elektroforéza probíhala po dobu 1,5 hodiny při konstantním napětí 80 V. Po té byl gel 

vyhodnocen v UV světle na transilluminátoru TVR- 3121 při vlnové délce 305 nm. 

 Gel byl popřípadě dobarven v lázni s ethidiumbromidem (0,5 μg∙ml-1). 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Kultivace bakteriálních buněk z výrobků 

Bakterie ve výrobcích byly dle 4.2.1.2. kultivovány na tuhých médiích (MRS, TSA a MPA). 

Na agarových plotnách s MRS agarem a TSA médiem nenarostly žádné buňky v žádném 

z ředění 100, 10-3 ani 10-5. 

 V případě kultivace na tuhém MPA médiu byl pro výrobky Femina Med a Lactovit Activit 

pozorován nárůst kolonií při ředění 10-3 i 10-5. Při ředění 100 nedošlo k nárůstu kolonií. 

V případě krémů Ryor a Yoghurt of Bulgaria došlo k nárůstu kolonií ve všech ředěních. Při 

ředění 100 byl však počet kolonií menší (růst byl potlačen zřejmě v důsledku působení 

konzervačních látek), a proto byly pro další přeočkování použity vzorky zředěné 10-3 a 10-5. 

Kolonie buněk narostlé na tuhém MPA médiu byly přeočkovány na agarové plotny s MRS 

médiem. Po inkubaci došlo k nárůstu kolonií buněk na tuhém MRS médiu. Růst buněk z 

výrobků po ředění 10-3 na MPA médiu a následném přeočkování na tuhé MRS médium je 

uvedeno na Obrázcích 8 – 11. Shrnutí růstu buněk na médiích je uvedeno v Tabulce 16. Růst 

buněk byl vyhodnocen dle stejného postupu, jako bylo provedeno vyhodnocení růstu buněk 

pro testování konzervačního účinku komerčně dostupných konzervačních látek (viz dále 5.2).  

 V tekutých médiích MPB a MRS buňky zaočkované z výrobku nenarostly.  

 Následné zopakování celého procesu kultivace poskytlo stejné výsledky. 

 

Obrázek 8:Vlevo – růst kolonií buněk z výrobku Ryor na MPA médiu, vpravo - po přeočkování na tuhé 
MRS médium 
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Obrázek 9: Vlevo – růst kolonií buněk z výrobku Yoghurt of Bulgaria na MPA médiu, vpravo –
 po přeočkování na tuhé MRS médium 

Obrázek 10: Vlevo - růst kolonií buněk z výrobku Lactovit Activit na MPA médiu, vpravo – 
po přeočkování na tuhé MRS médium 
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Obrázek 11: Vlevo - růst kolonií buněk z výrobku Femina Med na MPA médiu, vpravo - po 
přeočkování na tuhé MRS médium 

Tabulka 16: Shrnutí růstu buněk neředěných a ředěných výrobků na tuhých médiích (MRS agaru, TSA 
a MPA) 

Výrobek Ředění 
Média 

MRS TSA MPA 

Ryor 

100 - - - - - - +++ +++ ++ 

10-3 - - - + - - C C ++++ 

10-5 - - - + - - C C ++++ 

Yoghurt 

100 - - - - - - ++ ++ - 

10-3 - - - - - - C ++++ +++ 

10-5 - - - + - - C C C 

Lactovit 

100 - - - - - - + - - 

10-3 - - - + - - C C ++ 

10-5 - - - + - - C C C 

Femina 

100 - - - - - - - - - 

10-3 - - - + - - C C +++ 

10-5 - - - + - - C C C 
(Pozn. Symbol – odpovídá < 100 KTJ ∙ ml-1(bez růstu mikroorganismů), + odpovídá 102 KTJ ∙ ml-1 
(nepatrný růst mikroorganismů), ++ odpovídá 103 KTJ ∙  ml-1(mírný růst mikroorganismů), +++ 
odpovídá 104 KTJ ∙ ml-1 (silný růst mikroorganismů), ++++ odpovídá 105 KTJ ∙ ml-1 (masivní růst 
mikroorganismů), symbol C odpovídá 106 KTJ ∙ ml-1 (povrch pokrytý mikroorganismy)) 

 Výrobky obsahovaly bakterie, které rostly dobře pouze na plnohodnotném tuhém  

MPA médiu po vyředění na 10-3 a 10-5. Růst byl zřejmě potlačen v důsledku působení 

konzervačních látek. 

 Po přeočkování bakterie rostly na semiselektivním médiu MRS agaru. 

 Dále byl testován vliv konzervačních látek na růst buněk. 
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5.2 Semikvantitativní test mikrobiálního nárůstu v přítomnosti konzervačních 
látek 

Vzhledem k tomu, že růst bakterií na pevných médiích byl potlačen, byly provedeny testy 

mikrobiálního nárůstu v přítomnosti konzervačních látek. Byl sledován růst druhů 

deklarovaných ve výrobcích. Směsi konzervačních látek byly připraveny dle 4.2.1.3, byly 

zaočkovány sbírkovými kmeny laktobacilů a byla sledována schopnost bakteriálních buněk 

přežívat v prostředí konzervačních látek. Byly tak simulovány podmínky pro přežívání 

bakterií rodu Lactobacillus obsažených v testovaných kosmetických výrobcích. Testy 

mikrobiálního nárůstu byly provedeny dle doporučení výrobce konzervačních látek. Byl 

testován nárůst kolonií na 3 pevných médiích s různou koncentrací konzervantů. Růst byl 

sledován po dobu 168 hodin v přesně daných intervalech. Výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce 17 – 20. 

Tabulka 17: Růst buněk kmene L. pentosus CCM 4619 v přítomnosti konzervantu Euxyl K 300 (Ryor 
krém proti zarudnutí a rozšířeným žilkám) 

Médium 
Koncentrace konzervantu 

Euxyl K 300 [%] 

Doba kontaktu [h] 

0 3 6 24 48 72 168 

MRS 

agar 

0,0 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ 

0,5 ++ - - - - - - 

1,0 - - - - - - - 

TSA 

0,0 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ 

0,5 + + - - - - - 

1,0 - - - - - - - 

MPA 

0,0 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ 

0,5 ++ + + + + + + 

1,0 + + + - - - - 
(Pozn. Symbol – odpovídá < 100 KTJ ∙ ml-1(bez růstu mikroorganismů), + odpovídá 102 KTJ ∙ ml-1 
(nepatrný růst mikroorganismů), ++ odpovídá 103 KTJ ∙  ml-1(mírný růst mikroorganismů), +++ 
odpovídá 104 KTJ ∙ ml-1 (silný růst mikroorganismů), ++++ odpovídá 105 KTJ ∙ ml-1 (masivní růst 
mikroorganismů), symbol C odpovídá 106 KTJ ∙ ml-1 (povrch pokrytý mikroorganismy)) 

 

 



 
 

Tabulka 18: Růst buněk kmene L. delbrueckii ssp. bulgaricus CCM 7190T v přítomnosti konzervantů Phenoxyethanol a Methylisothiazolizone (Probiotický 
denní krém pro citlivou pleť Yoghurt of Bulgaria) 

Médium 
Koncentrace konzervantu 

Phenoxyethanol [%] 

Koncentrace konzervantu 

Methylisothiazolinone [%] 

Doba kontaktu [h] 

0 3 6 24 48 72 168 

MRS 

agar 

0,0 0,000 C C C C C ++++ +++ 

0,5 0,025 C C C C C +++ +++ 

1,0 0,050 C C ++ ++ + - - 

TSA 

0,0 0,000 C C C C ++++ ++++ ++++ 

0,5 0,025 C C ++++ ++++ ++++ +++ +++ 

1,0 0,050 C C + ++ + - - 

MPA 

0,0 0,000 C C C C C C ++++ 

0,5 0,025 C ++++ ++++ ++++ C ++++ ++++ 

1,0 0,050 C ++++ +++ +++ + - - 
(Pozn. Symbol – odpovídá < 100 KTJ ∙ ml-1(bez růstu mikroorganismů), + odpovídá 102 KTJ ∙ ml-1 (nepatrný růst mikroorganismů), ++ odpovídá  
103 KTJ ∙  ml- 1(mírný růst mikroorganismů), +++ odpovídá 104 KTJ ∙  ml-1 (silný růst mikroorganismů), ++++ odpovídá 105 KTJ ∙  ml-1 (masivní růst 
mikroorganismů), symbol C odpovídá 106 KTJ ∙ ml-1 (povrch pokrytý mikroorganismy)) 

  



 
 

Tabulka 19: Růst buněk kmene L. casei ssp. casei CCM 7088T v přítomnosti konzervantů Phenoxyethanol, Methylisothiazolizone a Euxyl K 500 (Lactovit 
Activit) 

Médium 

Koncentrace 

konzervantu 

Phenoxyethanol [%] 

Koncentrace konzervantu 

Methylisothiazolinone 

[%] 

Koncentrace 

konzervantu 

Euxyl K 500 [%] 

Doba kontaktu [h] 

0 3 6 24 48 72 168 

MRS 

agar 

0,0 0,00 0,0 C C C C C ++++ ++++ 

0,5 0,03 0,2 C C C C ++++ +++ +++ 

1,0 0,10 1,0 C ++++ ++++ ++++ +++ ++ + 

TSA 

0,0 0,00 0,0 C C C C C ++++ ++++ 

0,5 0,03 0,2 C C C C ++++ +++ ++ 

1,0 0,10 1,0 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ + 

MPA 

0,0 0,00 0,0 C C C C ++++ ++++ ++++ 

0,5 0,03 0,2 C ++++ C C ++++ +++ +++ 

1,0 0,10 1,0 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ 
(Pozn. Symbol – odpovídá < 100 KTJ ∙ ml-1(bez růstu mikroorganismů), + odpovídá 102 KTJ ∙ ml-1 (nepatrný růst mikroorganismů), ++ odpovídá  
103 KTJ ∙  ml- 1(mírný růst mikroorganismů), +++ odpovídá 104 KTJ ∙  ml-1 (silný růst mikroorganismů), ++++ odpovídá 105 KTJ ∙  ml-1 (masivní růst 
mikroorganismů), symbol C odpovídá 106 KTJ ∙ ml-1 (povrch pokrytý mikroorganismy)) 
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Tabulka 20: Růst buněk kmenů L. casei ssp. casei CCM 7088T a L. acidophilus CCM 4833T 
v přítomnosti konzervantu Euxyl K 510 (Perfecta Pharmacy Femina Med Fresh) 

Médium 

Koncentrace 

konzervantu 

Euxyl K 510 

[%] 

Doba kontaktu [h]  

0 3 6 24 48 72 168 

MRS 

agar 

0,00 C ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,05 +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

0,15 ++ ++ ++ ++ ++ + + 

TSA 

0,00 C ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ 

0,05 +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

0,15 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

MPA 

0,00 C ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

0,05 C +++ ++++ +++ +++ +++ +++ 

0,15 +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 
(Pozn. Symbol – odpovídá < 100 KTJ ∙ ml-1(bez růstu mikroorganismů), + odpovídá 102 KTJ ∙ ml-1 
(nepatrný růst mikroorganismů), ++ odpovídá 103 KTJ ∙  ml-1(mírný růst mikroorganismů), +++ 
odpovídá 104 KTJ ∙ ml-1 (silný růst mikroorganismů), ++++ odpovídá 105 KTJ ∙ ml-1 (masivní růst 
mikroorganismů), symbol C odpovídá 106 KTJ ∙ ml-1 (povrch pokrytý mikroorganismy)) 

 Byl prokázán vliv konzervantůna růst buněk v závislosti na koncentraci konzervačních 

látek, době působení a použitém médiu. 

5.3 Izolace DNA 

Byly připraveny hrubé lyzáty buněk z výrobků Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit, Femina 

Med (bez kultivace) a z bakteriálních nárůstů dle postupu 4.2.2 ve třech opakováních (a, b, c) 

s různým množstvím lysozymu (1 - koncentrace lysozymu 3 mg∙ml-1, 2 – 5 mg∙ml-1,3 –

 10 mg∙ml-1) v lyzačním pufru. DNA z nich byla izolována fenolovou extrakcí dle 4.2.3 s 

následným přesrážením ethanolem dle 4.2.4 a magnetickým nosičem dle 4.2.5. Koncetrace 

DNA byla stanovena spektrofotometricky. 

5.3.1 Stanovení koncentrace a čistoty bakteriální DNA spektrofotometricky 

Na přístroji NanoDrop 2000 byla proměřena absorbance DNA v rozmezí vlnových délek 

220 – 320 nm. Výsledky stanovení pro jednotlivé výrobky jsou uvedeny v Tabulce 22, 23, 24 

a 25. F značí izolaci metodou fenolové extrakce. M značí izolaci magnetickými částicemi, a, 

b, c značí opakování. Pro srovnání je uvedeno množství DNA izolované z 1 μl hrubého lyzátu 

buněk. 

5.3.1.1 Ryor 

Byla proměřena absorbance DNA v rozmezí vlnových délek 220 – 320 nm pro DNA 

izolovanou fenolovou extrakcí a magnetickými částicemi z výrobku Ryor. Naměřené hodnoty 

jsou uvedeny v Tabulce 21. 
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Tabulka 21: Spektrofotometrické stanovení DNA izolované metodou fenolové extrakce (F) a 
magnetickými částicemi Fkol 77 ox (M) z kosmetického výrobku Ryor 

Výrobek 
Izolace 

DNA 

Lysozym 

[mg∙ml-1] 
A260 nm A280 nm A260/280 nm 

cDNA 

[ng∙μl-1] 

Množství DNA 

na 1 μl HL 

Ryor 

 

1a 

F 

3 

2,860 2,040 1,40 143,0 57,2 

1b 1,889 1,423 1,33 94,4 37,8 

1c 1,722 1,322 1,30 86,1 34,4 

2a 

5 

2,677 1,980 1,35 133,8 53,5 

2b 1,259 0,989 1,27 63,0 25,2 

2c 0,356 0,282 1,26 17,8 7,1 

3a 

10 

1,241 0,968 1,28 62,0 24,8 

3b 3,337 2,399 1,39 166,8 66,7 

3c 1,491 1,153 1,29 74,6 29,8 

1a 

M 

3 

1,092 0,714 1,53 54,6 27,3 

1b 1,280 0,885 1,45 64,0 32,0 

1c 1,402 0,858 1,63 70,1 35,1 

2a 

5 

0,803 0,550 1,46 40,1 20,1 

2b 1,691 1,167 1,45 84,6 42,3 

2c 2,573 1,805 1,43 128,7 64,4 

3a 

10 

0,997 0,688 1,45 49,9 25,0 

3b 1,868 1,177 1,59 93,4 46,7 

3c 0,530 0,368 1,44 26,5 13,3 

 DNA byla izolována v koncentraci vhodné pro amplifikaci v PCR. Poměr A260/280 nm 

indikuje znečištění proteiny případně jinými látkami. Izolací DNA magnetickými částicemi 

byla získána DNA o vyšší čistotě. 

5.3.1.2 Yoghurt of Bulgaria 

Byla proměřena absorbance DNA v rozmezí vlnových délek 220 – 320 nm pro DNA 

izolovanou fenolovou extrakcí a magnetickými částicemi z výrobku Yoghurt of Bulgaria. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 22. 

Tabulka 22: Spektrofotometrické stanovení DNA izolované metodou fenolové extrakce (F) a 
magnetickými částicemi Fkol 77 ox (M) z kosmetického výrobku Yoghurt of Bulgaria 

Výrobek 
Izolace 

DNA 

Lysozym 

[mg∙ml-1] 
A260 nm A280 nm A260/280 nm 

cDNA 

[ng∙μl-1] 

Množství DNA 

na 1 μl HL 

Yoghurt  

of 

Bulgaria 

 

1a 

F 

3 

0,318 0,261 1,22 15,9 6,4 

1b 2,649 2,003 1,32 132,5 53,0 

1c 3,034 2,258 1,34 151,7 60,7 

2a 

5 

2,845 2,082 1,37 142,2 56,9 

2b 0,467 0,386 1,21 23,4 9,4 

2c 2,842 2,130 1,33 142,1 56,8 
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Pokračování Tabulky 22:… 

Yoghurt  

of 

Bulgaria 

 

3a 

F 10 

0,270 0,221 1,22 13,5 5,4 

3b 0,363 0,299 1,21 18,2 7,3 

3c 2,487 1,899 1,31 124,3 49,7 

1a 

M 

3 

0,611 0,565 1,08 30,6 15,3 

1b 1,132 0,900 1,26 56,6 28,3 

1c 0,793 0,635 1,25 39,7 19,9 

2a 

5 

0,186 0,140 1,33 9,3 4,7 

2b 0,362 0,298 1,22 18,1 9,1 

2c 0,366 0,296 1,24 18,3 9,2 

3a 

10 

0,909 0,760 1,20 45,5 22,8 

3b 0,393 0,321 1,23 19,7 9,9 

3c 0,271 0,231 1,17 13,5 6,8 

 DNA byla izolována v koncentraci vhodné pro amplifikaci v PCR. Poměr A260/280 nm 

indikuje znečištění proteiny případně jinými látkami. 

5.3.1.3 Lactovit Activit 

Byla proměřena absorbance DNA v rozmezí vlnových délek 220 – 320 nm pro DNA 

izolovanou fenolovou extrakcí a magnetickými částicemi z výrobku Lactovit Activit. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 23. 

Tabulka 23: Spektrofotometrické stanovení DNA izolované metodou fenolové extrakce (F) a 
magnetickými částicemi Fkol 77 ox (M) z kosmetického výrobku Lactovit Activit 

Výrobek 
Izolace 

DNA 

Lysozym 

[mg∙ml-1] 
A260 nm A280 nm A260/280 nm 

cDNA 

[ng∙μl-1] 

Množství DNA 

na 1 μl HL 

Lactovit 

Activit  

1a 

F 

3 

2,333 1,390 1,68 116,7 46,7 

1b 0,779 0,485 1,61 39,0 15,6 

1c 1,530 0,963 1,59 76,5 30,6 

2a 

5 

0,377 0,250 1,51 18,9 7,6 

2b 1,363 0,886 1,54 68,2 27,3 

2c 1,446 0,953 1,52 72,3 28,9 

3a 

10 

1,663 1,046 1,59 83,1 33,2 

3b 1,856 1,169 1,59 92,8 37,1 

3c 1,341 0,848 1,58 67,1 26,8 

1a 

M 

3 

1,369 0,994 1,38 68,4 34,2 

1b 1,472 1,083 1,36 73,6 36,8 

1c 2,580 1,851 1,39 129,0 64,5 

2a 

5 

1,704 1,224 1,39 85,2 42,6 

2b 1,205 0,844 1,43 60,2 30,1 

2c 1,558 1,126 1,38 77,9 39,0 

3a 

10 

0,711 0,529 1,34 35,6 17,8 

3b 1,007 0,691 1,46 50,4 25,2 

3c 0,920 0,654 1,41 46,0 23,0 



46 
 

 DNA byla izolována v koncentraci vhodné pro amplifikaci v PCR. Poměr A260/280 nm 

indikuje znečištění proteiny případně jinými látkami.  

5.3.1.4 Femina Med 

Byla proměřena absorbance DNA v rozmezí vlnových délek 220 – 320 nm pro DNA 

izolovanou fenolovou extrakcí a magnetickými částicemi z výrobku Femina Med. Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 24. 

Tabulka 24: Spektrofotometrické stanovení DNA izolované metodou fenolové extrakce (F) a 
magnetickými částicemi Fkol 77 ox (M) z kosmetického výrobku Femina Med 

Vzorky 
Izolace 

DNA 

Lysozym 

[mg∙ml-1] A260 nm A280 nm A260/280 nm 
cDNA 

[ng∙μl-1] 

Množství DNA 

na 1 μl HL 

Femina 

Med 

1a 

F 

3 

1,249 1,040 1,20 62,5 25,0 

1b 0,891 0,736 1,21 44,6 17,8 

1c 0,971 0,816 1,19 48,5 19,4 

2a 

5 

0,398 0,334 1,19 19,9 8,0 

2b 1,221 1,006 1,21 61,1 24,4 

2c 1,036 0,853 1,21 51,8 20,7 

3a 

10 

0,255 0,209 1,22 12,8 5,1 

3b 1,470 1,198 1,23 73,5 29,4 

3c 1,165 0,968 1,20 58,3 23,3 

1a 

M 

3 

0,322 0,237 1,36 16,1 8,1 

1b 0,117 0,084 1,40 5,8 2,9 

1c 0,576 0,429 1,34 28,8 14,4 

2a 

5 

0,507 0,365 1,39 25,4 12,7 

2b 0,378 0,269 1,41 18,9 9,5 

2c 0,116 0,077 1,50 5,8 2,9 

3a 

10 

0,525 0,381 1,38 26,2 13,1 

3b 0,383 0,272 1,41 19,1 9,6 

3c 0,488 0,354 1,38 24,4 12,2 

 DNA byla izolována v koncentraci vhodné pro amplifikaci v PCR. Poměr A260/280 nm 

indikuje znečištění proteiny nebo jinými látkami. Izolací DNA magnetickými částicemi byla 

získána DNA o vyšší čistotě. 

5.3.1.5 Shrnutí a srovnání koncentrace a čistoty bakteriální DNA 

Spektrofotometricky byla prokázána přítomnost DNA a byla změřena její koncentrace. 

Průměrné hodnoty koncentrací pro všechny výrobky jsou uvedeny na Obrázku 12, průměrné 

hodnoty množství izolované DNA z 1 μl hrubého lyzátu jsou uvedeny na Obrázku 13 a 

průměrné hodnoty poměru absorbancí A260 nm/A280 nm jsou uvedeny na Obrázku 14. 

 Nebyl zjištěn významný rozdíl v koncentraci izolované DNA v závislosti na použité 

metodě izolace. U dvou výrobků (Ryor a Lactovit Activit) nebyl zjištěn významný rozdíl 
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v množství DNA izolované z 1 μl hrubého lyzátu na rozdíl od výrobků Yoghurt of Bulgaria a 

Femina Med, kde bylo získáno větší množství DNA fenolovou extrakcí. Rozdíl byl pozorován 

v poměru A260/280 nm, DNA izolovaná magnetickými částicemi byla čistší při izolaci DNA 

z výrobků Ryor a Femina Med na rozdíl od výrobku Lactovit Activit. V případě výrobku 

Yoghurt of Bulgaria nebyl zjištěn rozdíl v čistotě izolované DNA. 

 

Způsob izolace Ryor 
Yoghurt of 

Bulgaria 
Lactovit Activit Femina Med 

Magnetické 

částice 
68,0 ± 29,1 27,9 ± 15,2 69,6 ± 25,9 18,9 ± 8,0 

Fenolová 

exktrakce 
93,5 ± 44,1 84,9 ± 60,5 70,5 ± 26,9 48,1 ± 18,8 

Obrázek 12: Průměrné hodnoty koncentrací DNA izolované z výrobků (ng∙μl-1) 

 

Způsob izolace Ryor 
Yoghurt of 

Bulgaria 
Lactovit Activit Femina Med 

Magnetické 

částice 
34,0 ± 14,6 14,0 ± 7,6 34,8 ± 12,9 9,5 ± 4,0 

Fenolová 

exktrakce 
37,4 ± 17,6 33,9 ± 24,2 28,2 ± 10,8 19,2 ± 7,5 
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 Obrázek 13: Průměrné hodnoty množství (ng) izolované DNA z 1 μl hrubého lyzátu buněk 
magnetickými částicemi a fenolovou extrakcí 

 

Způsob izolace Ryor 
Yoghurt of 

Bulgaria 
Lactovit Activit Femina Med 

Magnetické 

částice 
1,49 ± 0,07 1,22 ± 0,06 1,39 ± 0,03 1,40 ± 0,04 

Fenolová 

exktrakce 
1,32 ± 0,05 1,28 ± 0,06 1,58 ± 0,05 1,21 ± 0,01 

 Obrázek 14: Průměrné hodnoty poměru absorbancí A260 nm/A280 nm DNA izolované z výrobků 

 DNA byla izolována v dostatečné koncentraci i čistotě pro testování v PCR. 

5.4 Prokázání přítomnosti DNA domény Bacteria metodou PCR 

Byly připraveny směsi pro PCR a byla provedena PCR dle postupu 4.2.7. Jako positivní 

kontrola byla použita DNA izolovaná ze sbírkového kmene Lactobacillus casei CCM 7089. 

5.4.1 PCR s DNA izolovanou z výrobků 

DNA o nejvyšší koncentraci (5.3.1) byla použita pro analýzu PCR. Pro zjištění přítomnosti 

inhibitorů PCR ve vzorcích izolované DNA byla paralelné provedena PCR s DNA zředěnou 

na 10 ng∙μl-1, 1 ng∙μl-1 a 0,1 ng∙μl-1. Metodou PCR, za pomoci primerů specifických pro 

doménu Bacteria (Feub, Reub), byla prokázána přítomnost bakteriální DNA ve vzorcích 

DNA izolované z výrobků (Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit, FeminaMed) [34].Velikost 

specifických produktů PCR byla 466 bp. Detekce produktů PCR je uvedena na Obrázku 15 a 

Obrázku 16. Byly detekovány produkty PCR slabé intenzity. Jako positivní kontrola byla 

použita DNA Lactobacillus casei CCM 7089 vyředěná na 10 ng∙μl-1. 
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Běh 
č. 

DNA Produkt PCR 
Běh 
č. 

DNA 
Produkt 

PCR 
Izolace 
DNA 

Lysozym 
[mg∙ml-1] 

c DNA 
[ng∙μl-1] 

1 

Lactovit 

+ 23 

Femina 
Med 

+ 

M 

3 

10 

2 + 24 + 1 

3 + 25 + 0,1 

4 + 26 + 

5 

10 

5 + 27 + 1 

6 + 28 + 0,1 

7 + 29 + 

10 

10 

8 + 30 + 1 

9 + 31 + 0,1 

10 + 32 + 

F 

3 

10 

11 + 33 + 1 

12 + 34 + 0,1 

13 + 35 + 

5 

10 

14 + 36 + 1 

15 + 37 + 0,1 

16 + 38 + 

10 

10 

17 + 39 + 1 

18 + 40 + 0,1 

19 NK  - 

21 DNA standart (100 bp)   

22 PK [10 ng∙μl-1] +++ 
Obrázek 15: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro doménu Bacteria 
(466 bp) amplifikována byla DNA z výrobků Lactovit a FeminaMed fenolovou extrakcí (F) a 
magnetickými částicemi (M),(- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++ střední, +++ silné intenzity) 
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Běh 
č. 

DNA 
Produkt 

PCR 
Běh 
č. 

DNA 
Produkt 

PCR 
Izolace 
DNA 

Lysozym 
[mg∙ml-1] 

c DNA 
[ng∙μl-1] 

1 

Ryor 

+ 22 

Yoghurt of 
Bulgaria 

+ 

M 

3 

10 

2 + 23 + 1 

3 + 24 + 0,1 

4 + 25 + 

5 

10 

5 + 26 - 1 

6 + 27 - 0,1 

7 + 28 + 

10 

10 

8 + 29 + 1 

9 + 30 + 0,1 

10 - 31 + 

F 

3 

10 

11 + 32 ++ 1 

12 + 33 + 0,1 

13 - 34 + 

5 

10 

14 + 35 + 1 

15 + 36 + 0,1 

16 - 37 + 

10 

10 

17 + 38 + 1 

18 + 39 + 0,1 

19 NK - 

20 DNA standart (100 bp) - 

21 PK [10 ng∙μl-1] +++ 
Obrázek 16: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro doménu Bacteria 
(466 bp) amplifikována byla DNA z výrobků Ryor a Yoghurt of Bulgaria fenolovou extrakcí (F) a 
magnetickými částicemi (M) (- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++ střední, +++ silné intenzity, 
F fenolová extrakce, M magnetické částice) 
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 Po amplifikaci DNA izolované z výrobků Lactovit Activit a FeminaMed Fresh byly 

detekovány produkty PCR slabší intenzity. V obou výrobcích byla prokázána přítomnost 

bakteriální DNA. Nebyl prokázán vliv inhibičních látek na PCR reakci. 

 Po amplifikaci DNA izolované z výrobků Ryor a Yoghurt of Bulgaria byly detekovány 

produkty PCR velmi slabé intenzity. V obou výrobcích byla prokázána přítomnost bakteriální 

DNA. V případě vzorku Ryor byla prokázána inhibiční aktivita přítomných látek ve vzorcích 

DNA izolované fenolovou extrakcí, která se projevila zhoršením amplifikace u vzorků 

vyředěných na 10 ng∙μl-1. U ostatních vzorků DNA nebyl prokázán vliv inhibičních látek na 

PCR reakci. 

5.4.2 PCR z nárůstu buněk po kultivaci z výrobků  

Z nárůstů kolonií buněk z výrobků kultivovaných dle 4.2.1.2, které byly lyzovány (4.2.2.), 

byla izolována DNA dle 4.2.3 a 4. Byly připraveny směsi pro PCR (4.2.7) a byla provedena 

PCR dle programu 4.2.7.2. Metodou PCR, za pomoci primerů specifických pro doménu 

Bacteria, byla prokázána přítomnost bakteriální DNA u všech výrobků (Ryor, Yoghurt of 

Bulgaria, Lactovit, FeminaMed) [34]. Velikost specifických produktů PCR byla 466 bp. 

Výsledný gel je uveden na Obrázku 17. DNA použitá na PCR analýzu, byla vyředěna na 

10 ng∙μl-1. Jako positivní kontrola byla použita DNA Lactobacillus casei CCM 7089 vyředěná 

na 10 ng∙μl-1. 
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Běh č. DNA Produkt PCR Běh č. DNA Produkt PCR 

1 Ryor 1 ++ 18 Lactovit 1 +++ 

2 Ryor 2 +++ 19 Lactovit 2 +++ 

3 Ryor 3 ++ 20 Lactovit 3 +++ 

4 Ryor 4 +++ 21 Lactovit 4 - 

5 Ryor 5 +++ 22 Lactovit 5 +++ 

6 Ryor 6 +++ 23 Lactovit 6 +++ 

7 Yoghurt 1 +++ 24 Femina 1 + 

8 Yoghurt 2 +++ 25 Femina 2 +++ 

9 Yoghurt 3 ++ 26 Femina 3 +++ 

10 Yoghurt 4 ++ 27 Femina 4 +++ 

11 Yoghurt 5 +++ 28 Femina 5 +++ 

12 Yoghurt 6 +++ 29 Femina 6 ++ 

14 NK - 

15 DNA standart (100 bp) - 

16 PK [10 ng∙μl-1] + 
Obrázek 17: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro doménu Bacteria 
(466 bp)(DNA získaná fenolovou extrakcí z buněk) (vzorky označené 1,2,3 byly zaočkovány na 
agarových plotnách vzorkem zředěným 10-3; vzorky označené 4,5,6 byly zaočkovány vzorkem 
zředěným 10-5) (- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++ střední, +++ silné intenzity, F fenolová 
extrakce, M magnetické částice) 

 Byly detekovány produkty PCR značné intenzity po amplifikaci DNA izolované z buněk 

po kultivaci z výrobků. Byla prokázána přítomnost bakteriální DNA ve všech výrobcích 
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5.4.2.1 PCR z jedné bakteriální kolonie 

 Metodou PCR, za pomoci primerů specifických pro doménu Bacteria, byla prokázána 

přítomnost bakteriální DNA v bakteriálních koloniích nakultivovaných z výrobků Ryor, 

Yoghurt of Bulgaria, Lactovit, FeminaMed [34]. Velikost specifických produktů PCR byla 

466 bp. Výsledný gel je uveden na Obrázku 18. Jako positivní kontrola byla použita DNA 

Lactobacillus casei CCM 7089 vyředěná na 10 ng∙μl-1. 

 

Běh č. DNA Produkt PCR Běh č. DNA Produkt PCR 

1 Ryor 1 +++ 18 Lactovit 1 +++ 

2 Ryor 2 + 19 Lactovit 2 +++ 

3 Ryor 3 +++ 20 Lactovit 3 +++ 

4 Ryor 4 +++ 21 Lactovit 4 +++ 

5 Ryor 5 +++ 22 Lactovit 5 +++ 

6 Ryor 6 +++ 23 Lactovit 6 +++ 

7 Yoghurt 1 +++ 24 Femina 1 +++ 

8 Yoghurt 2 ++ 25 Femina 2 +++ 

9 Yoghurt 3 +++ 26 Femina 3 +++ 

10 Yoghurt 4 +++ 27 Femina 4 +++ 

11 Yoghurt 5 ++ 28 Femina 5 +++ 

12 Yoghurt 6 - 29 Femina 6 +++ 

14 NK - 

15 DNA standart (100 bp) - 

16 PK[10 ng∙μl-1] +++ 
Obrázek 18: Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro doménu 
Bacteria (466 bp) (vzorky označené 1,2,3 byly zaočkovány na agarových plotnách vzorkem zředěným 
10-3; vzorky označené 4,5,6 byly zaočkovány vzorkem zředěným 10-5) (- nedetekováno, PCR produkt: + 
slabé, ++ střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M magnetické částice) 

 Byly detekovány produkty PCR značné intenzity. Ve všech koloniích byla pomocí PCR 

specifické pro doménu Bacteria [34] prokázána přítomnost bakteriální DNA, protože byl 

detekován produkt PCR specifické velikosti. 
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5.5 Prokázání přítomnosti DNA rodu Lactobacillus metodou PCR 

Byly připraveny směsi pro PCR s DNA matricí izolovanou z výrobků, z nárůstu buněk a 

z jednotlivých kolonií (5.4). S primery specifickými pro rod Lactobacillus (F_alllact, 

R_alllact) [34] byla provedena PCR dle postupu 4.2.7. Jako DNA matrice byla použita DNA 

izolovaná fenolovou extrakcí a izolací magnetickými nosiči z výrobků Ryor, Yoghurt of 

Bulgaria, Lactovit, FeminaMed zředěná na 10 ng∙μl-1. Byly amplifikovány specifické 

produkty PCR o délce 92 bp. Snímek agarózového gelu s nanesenými produkty PCR je 

uveden na Obrázku 19. Jako positivní kontrola byla použita DNA izolovaná ze sbírkového 

kmene Lactobacillus casei CCM 7089. 

 

Běh č. DNA Produkt PCR Běh č. DNA Produkt PCR Izolace DNA 

1 Fem 3b + 17 Yog 3c ++ 

F 2 Fem 2b ++ 18 Yog 2a + 

3 Fem 1a ++ 19 Yog 1c ++ 

4 Fem 3a ++ 20 Yog 3a ++ 

M 5 Fem 2a ++ 21 Yog 2c ++ 

6 Fem 1c ++ 22 Yog 1b + 

7 Lvit 3b ++ 23 Ryor 3c + 

F 8 Lvit 2c ++ 24 Ryor 2a + 

9 Lvit 1a ++ 25 Ryor 1a + 

10 Lvit 3b ++ 26 Ryor 3b ++ 

M 11 Lvit 2a ++ 27 Ryor 2c ++ 

12 Lvit 1c ++ 28 Ryor 1c ++ 

13 NK - 

14 DNA standart (100 bp) - 

15 PK [10 ng∙μl-1] +++ 
Obrázek 19:Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro rod Lactobacillus 
(výrobky Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit a FeminaMed)(92 bp) (- nedetekováno, PCR produkt: + 
slabé, ++ střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M magnetické částice) 
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 Byly detekovány produkty PCR střední až slabé intenzity. Byla prokázána přítomnost 

DNA rodu Lactobacillus. 

5.5.1 PCR po kultivaci buněk 

Přítomnost bakteriální DNA rodu Lactobacillus získaná fenolovou extrakcí z buněk (získané 

kultivačními metodami) byla ověřena pomocí primerů specifických pro tento rod [34]. Byly 

amplifikovány specifické produkty PCR o délce 92 bp. Snímek agarózového gelu 

s nanesenými produkty PCR je uveden na Obrázku 20.  

 

Běh č. DNA Produkt PCR Běh č. DNA Produkt PCR 

1 Ryor 1 ++ 18 Lactovit 1 ++ 

2 Ryor 2 ++ 19 Lactovit 2 +++ 

3 Ryor 3 ++ 20 Lactovit 3 + 

4 Ryor 4 +++ 21 Lactovit 4 + 

5 Ryor 5 ++ 22 Lactovit 5 ++ 

6 Ryor 6 +++ 23 Lactovit 6 + 

7 Yoghurt 1 +++ 24 Femina 1 + 

8 Yoghurt 2 +++ 25 Femina 2 + 

9 Yoghurt 3 + 26 Femina 3 ++ 

10 Yoghurt 4 + 27 Femina 4 + 

11 Yoghurt 5 ++ 28 Femina 5 + 

12 Yoghurt 6 ++ 29 Femina 6 ++ 

14 NK -   (- nedetekováno, PCR produkt: + slabé,  

   ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová  

   extrakce, M magnetické částice)) 

15 DNA standart (100 bp) - 

16 PK [10 ng∙μl-1] +++ 

Obrázek 20: Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro rod Lactobacillus (DNA 
získaná fenolovou extrakcí z buněk)(92 bp) (vzorky označené 1,2,3 byly zaočkovány na agarových 
plonách vzorkem zředěným 10-3; vzorky označené 4,5,6 byly zaočkovány vzorkem zředěným 10-5) 

 Byly detekovány PCR produkty střední intenzity. U všech vzorků amplifikované DNA byl 

detekován produkt specifický pro rod Lactobacillus. 
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5.5.1.1 PCR z jedné bakteriální kolonie 

 Metodou PCR, za pomoci primerů specifických pro rod Lactobacillus, byla prokázána 

přítomnost DNA rodu Lactobacillus bakteriálních kolonií narostlých z výrobků Ryor, 

Yoghurt of Bulgaria, Lactovit, FeminaMed [34]. Velikost specifických produktů PCR byla 

92 bp (base pair). Výsledný gel je uveden na Obrázku 14.  

 

Běh č. DNA Produkt PCR Běh č. DNA Produkt PCR 

1 Ryor 1 + 18 Lactovit 1 ++ 

2 Ryor 2 + 19 Lactovit 2 +++ 

3 Ryor 3 ++ 20 Lactovit 3 +++ 

4 Ryor 4 + 21 Lactovit 4 +++ 

5 Ryor 5 + 22 Lactovit 5 +++ 

6 Ryor 6 +++ 23 Lactovit 6 +++ 

7 Yoghurt 1 ++ 24 Femina 1 ++ 

8 Yoghurt 2 ++ 25 Femina 2 + 

9 Yoghurt 3 ++ 26 Femina 3 +++ 

10 Yoghurt 4 +++ 27 Femina 4 - 

11 Yoghurt 5 +++ 28 Femina 5 ++ 

12 Yoghurt 6 ++ 29 Femina 6 ++ 

14 NK -     (- nedetekováno, PCR produkt: + slabé,  

   ++   střední, +++ silné intenzity,  

F fenolová extrakce, M magnetické částice)) 

15 DNA standart (100 bp) - 

16 PK [10 ng∙μl-1] ++ 

Obrázek 21: Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro rod Lactobacillus (DNA 
získaná metodou PCR z jedné bakteriální kolonie) (92 bp) (vzorky označené 1,2,3 byly zaočkovány na 
agarových plonách vzorkem zředěným 10-3; vzorky označené 4,5,6 byly zaočkovány vzorkem zředěným 
10-5) 
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 Agarósovou gelovou elektroforézou byla prokázána přítomnost PCR produktů 

specifických pro rod Lactobacillus [34] ve všech vzorcích amplifikované DNA, a to střední až 

silné intenzity. 

5.6 Druhově specifická PCR pro druh Lactobacillus pentosus 

Byla provedena optimalizace programu pro druhově specifickou PCR pro druh Lactobacillus 

pentosus za použití specifických primerů pentF, pREV [35]. Původní směs a směs po 

optimalizaci byly připraveny dle kapitoly 4.2.7 (Tabulka 11). Pro paralelní měření bylo 

navýšeno množství DNA matrice z 1 µl na 3 µl a 5 µl na úkor PCR vody. DNA byla 

izolována fenolovou extrakcí i magnetickými nosiči ze sbírkového kmene Lactobacillus 

pentosus CCM 4619. Původní program byl optimalizován prodloužením kroků teplotního 

programu a prodloužením množství cyklů. Teplotní programy jsou uvedeny v kapitole 4.2.7 v 

Tabulce 15. 

 Při použití původního programu převzatého z publikace [35] nedošlo k detekci produktu 

PCR. Amplifikační křivka po první optimalizací (prodloužení doby trvání jednotlivých kroků 

na 30 s a počtu cyklů na 45) je uvedena na Obrázku 22 a příslušná analýza teploty tání 

amplikonů na Obrázku 23. Amplifikační křivka druhé optimalizace (prodloužení doby trvání 

jednotlivých kroků na 1 min a počtu cyklů na 45) je uvedena na Obrázku 25 a příslušná 

analýza teploty tání amplikonů je na Obrázku 26. Pro srovnání jsou uvedenyvýsledky detekce 

amplikonů agarosovou gelovou elektroforézou (Obrázek 24 a 27). Koncentrace DNA 

Lactobacillus pentosus byla zjištěna PCR v reálném čase za použití komerční DNA E. coli o 

známé koncentraci. 

Tabulka 25:Legenda k obrázkům 14, 15, 16 a 17 

Izolace 

DNA 

c (ng · µl-1)  Množství DNA v 

PCR směsi (µl) 

 Množství DNA v 

PCR směsi (µl) 

 Množství DNA v 

PCR směsi (µl) 

F 10,523  

1 

 

3 

 

5 F 40,001    

M 0,004    

 Negativní kontrola 
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Obrázek 22: Amplifikační křivka po první optimalizaci 

 

Obrázek 23:Analýza křivky tání po první optimalizaci (Tm = 86,8 °C) 
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Běh č. DNA 
Izolace 

DNA 

Množství DNA v 

PCR směsi (µl) 

c DNA 

[ng ∙ μl-1] 
Produkt PCR 

1 a 2 NK - - - - 

3 

DNA 

Lactobacillus 

pentosus CCM 

4619 

M 

1 

0,004 + 

4 0,004 ++ 

5 

F 

10,523 +++ 

6 10,523 +++ 

7 40,001 +++ 

8 40,001 +++ 

10 DNA standart (100 bp)   - 

12 a 13 NK - - - - 

14 

DNA 

Lactobacillus 

pentosus CCM 

4619 

M 

3 

0,004 ++ 

15 0,004 ++ 

16 

F 

10,523 +++ 

17 10,523 +++ 

18 40,001 +++ 

19 40,001 +++ 

21 a 22 NK - - - - 

23 

DNA 

Lactobacillus 

pentosus CCM 

4619 

M 

5 

0,004 - 

24 0,004 - 

25 

F 

10,523 +++ 

26 10,523 +++ 

27 40,001 +++ 

28 40,001 +++ 
Obrázek 24: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro Lactobacillus pentosus 
po první optimalizaci (218 bp)(DNA Lactobacillus pentosus CCM 4619) (- nedetekováno, PCR 
produkt: + slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M magnetické částice) 



60 
 

 

Obrázek 25:Amplifikační křivka po druhé optimalizaci 

 

Obrázek 26: Analýza křivky tání po druhé optimalizaci (Tm = 86,5 °C) 
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Běh č. DNA 
Izolace 

DNA 

Množství DNA 

v PCR směsi (µl) 

c DNA 

[ng ∙ μl-1] 
Produkt PCR 

1 

DNA 

Lactobacillus 

pentosus CCM 

4619 

F 

1 

40,001 +++ 

2 40,001 +++ 

3 10,523 +++ 

4 10,523 +++ 

5 
M 

0,004 + 

6 0,004 + 

7 a 8 NK - - - - 

10 DNA standart (100 bp)    

12 

DNA 

Lactobacillus 

pentosus CCM 

4619 

F 

3 

40,001 +++ 

13 40,001 +++ 

14 10,523 +++ 

15 10,523 +++ 

16 
M 

0,004 ++ 

17 0,004 ++ 

18 a 19 NK - - - - 

21 

DNA 

Lactobacillus 

pentosus CCM 

4619 

F 

5 

40,001 +++ 

22 40,001 +++ 

23 10,523 +++ 

24 10,523 +++ 

25 
M 

0,004 +++ 

26 0,004 +++ 

27 a 28 NK - - - - 
Obrázek 27:Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro Lactobacillus pentosus po 
druhé optimalizaci (218 bp)(DNA Lactobacillus pentosus CCM 4619) (- nedetekováno, PCR produkt: 
+ slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M magnetické částice) 

Po amplifikaci DNA L. pentosus a tepelné denaturaci amplikonu byla zjištěna hodnota teploty 

tání amplikonů (Tm = 86,5 °C). Tato hodnota byla shodná u všech amplikonů (celkem 16) 
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získaných po amplifikaci DNA matrice o různé koncentraci v optimalizovaném programu 

(každý krok 1 min, 45 cyklů). DNA použitá pro amplifikaci byla izolována magnetickými 

částicemi a fenolovou extrakcí.  

5.6.1 Optimální podmínky pro PCR v reálném čase specifickou pro Lactobacillus 

pentosus 

Optimální složení PCR směsi je uvedeno v Tabulce 30. Množství DNA přidávané do PCR 

směsi je 3 μl (obsahující 0,012 – 120,004 ng DNA matrice). Optimální teplotní program pro 

provedení PCR specifické pro Lactobacillus pentosus je uveden v Tabulce 31.  

Tabulka 26: Příprava směsi pro PCR v reálném čase pro druh Lactobacillus pentosus 

Krok Komponenta Objem [μl] 

1 Voda pro PCR 7,5 

2 qPCR 2x SYTO-9 Master Mix 12,5 

3 Primer pentF (10 pmol∙µl-1) 1,0 

4  Primer pREV (10 pmol∙µl-1) 1,0 

5 Matrice DNA 3,0 

Celkem 25,0 

Tabulka 27: Optimální teplotního program pro Lactobacillus pentosus [5] 

Prodloužená 

denaturace DNA 

Denaturace 

DNA 

Hybridizace 

primerů 

Syntéza nových 

řetězců DNA 

Dosyntetizování 

DNA 

94 °C/5 min 
94 °C/1 min 56,8 °C/1 min 72 °C/1 min 

72 °C/10 min 
45 cyklů 

 

5.7 Průkaz přítomnosti DNA Lactobacillus pentosus ve výrobku Ryor 

Přítomnost DNA Lactobacillus pentosus byla dokázána pomocí primerů specifických pro 

tento druh. Byly připraveny směsi pro PCR a provedena PCR dle 4.2.7. Byly amplifikovány 

úseky DNA o délce 218 bp. Produkt PCR analýzy byl nanesen na agarosový gel (1,8%) 

(Obrázek 28). Ve vzorcích označených M byla DNA izolována magnetickými nosiči přímo ze 

vzorků, ve vzorcích F fenolovou extrakcí přímo ze vzorků.  
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Běh č. DNA Izolace DNA mDNA v PCR směsi [ng] Produkt PCR 

1 Ryor 1c 

M 

30,0 - 

2 Ryor 2c 30,0 + 

3 Ryor 3b 30,0 - 

4 Ryor 1a 

F 

30,0 - 

5 Ryor 2a 30,0 + 

6 Ryor 3c 30,0 - 

7 Ryor 1 

F 

(nárůst 

kolonií) 

235,2 ++ 

8 Ryor 2 306,9 ++ 

9 Ryor 3 2653,8 ++ 

10 Ryor 4 554,7 ++ 

11 Ryor 5 598,2 ++ 

12 Ryor 6 309,9 ++ 

13 Ryor 1 

Lyzát 

z jedné 

bakteriální 

kolonie 

 + 

14 Ryor 2  - 

15 Ryor 3  + 

16 Ryor 4  ++ 

17 Ryor 5  - 

18 Ryor 6  ++ 

19, 20 a 21 PK [10 ng∙μl-1] 30,0 +++ 

22 DNA standart (100 bp) - - 

23 NK  - - 
Obrázek 28: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro L. pentosus (218 bp)  
(- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M 
magnetické částice) 

 Agarósovou gelovou elektroforézou byla prokázána přítomnost PCR produktů 

specifických pro druh Lactobacillus pentosus po amplifikaci DNA izolované magnetickými 

částicemi a fenolovou extrakcí přímo z výrobku. Přítomnost PCR produktů specifických pro 

druh Lactobacillus pentosus byla potvrzena po amplifikaci DNA izolované fenolovou 

extrakcí z nakultivovaných buněk a DNA získané technikou PCR z jedné kolonie. 
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5.8 Průkaz přítomnosti DNA Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve 
výrobku Yoghurt of Bulgaria 

Byly připraveny směsi pro PCR a provedena PCR dle 4.2.7. Přítomnost DNA druhu 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus byla prokazována pomocí specifických primerů 

R_delb, F_delb [34] a LB1, LLB1 [36]. 

5.8.1 Primery R_delb, F_delb 

Přítomnost DNA druhu Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus byla dokázána pomocí 

primerů specifických pro tento druh (R_delb, F_delb) [34]. Byly amplifikovány úseky DNA o 

specifické délce 94 bp. Produkt PCR analýzy byl nanesen na agarosový gel (1,8%) 

(Obrázek 29). Jako positivní kontrola byla použita DNA izolovaná ze sbírkového kmene 

Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus CCM 7190T vyředěná na koncentraci 10 ng ∙ μl-1. 

 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

1 Yoghurt 1b 

M 

113,2 + 13 Yoghurt 1 

Lyzát 

z jedné 

bakt. 

kolonie 

 - 

2 Yoghurt 2c 36,6 + 14 Yoghurt 2  + 

3 Yoghurt 3a 91,0 + 15 Yoghurt 3  + 

4 Yoghurt 1c 

F 

303,4 - 16 Yoghurt 4  + 

5 Yoghurt 2a 284,4 - 17 Yoghurt 5  ++ 

6 Yoghurt 3c 248,6 - 18 Yoghurt 6  - 

7 Yoghurt 1 

F 

(nárůst 

kolonií) 

43,6 + 20 DNA standart (100 bp)  

8 Yoghurt 2 225,2 - 22 PK [10 ng∙μl-1] 20 +++ 

9 Yoghurt 3 909,0 + 23 PK [10 ng∙μl-1] 20 +++ 

10 Yoghurt 4 1044,4 ++ 25 NK   - 

11 Yoghurt 5 438,8 ++ 26 NK   - 

12 Yoghurt 6 274,6 +      
Obrázek 29: Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro L bulgaricus (94 bp) (- 
nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M 
magnetické částice) 
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 Agarósovou gelovou elektroforézou byla prokázána přítomnost produktů PCR 

specifických pro druh Lactobacillus bulgaricus ve všech vzorcích amplifikované DNA 

izolované magnetickými částicemi na rozdíl od DNA izolované fenolovou extrakcí. Byla 

prokázána přítomnost produktů PCR specifických pro druh L. bulgaricus amplifikované DNA 

izolované z kultivovaných buněk i získané lyzí jednotlivých bakteriální kolonií. 

5.8.2 Primery LB1, LLB1 

 Byly připraveny směsi pro PCR a provedena PCR dle 4.2.7. Přítomnost DNA druhu 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus byla prokazována pomocí primerů specifických pro 

tento druh (LB1, LLB1) [36]. Byly amplifikovány úseky DNA o délce 1065 bp. Produkt PCR 

analýzy byl nanesen na agarosový gel (1,5%) (Obrázek 30). 

 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

1 Yoghurt 1b 

M 

113,2 - 14 DNA standart (100 bp) - 

2 Yoghurt 2c 36,6 - 16 Yoghurt 1 

Lyzát 

z jedné 

bakt. 

kolonie 

 - 

3 Yoghurt 3a 91,0 - 17 Yoghurt 2  - 

4 Yoghurt 1c 

F 

303,4 - 18 Yoghurt 3  - 

5 Yoghurt 2a 284,4 - 19 Yoghurt 4  - 

6 Yoghurt 3c 248,6 - 20 Yoghurt 5  - 

7 Yoghurt 1 

F 

(nárůst 

kolonií) 

43,6 - 21 Yoghurt 6  - 

8 Yoghurt 2 225,2 - 23 PK [10 ng∙μl-1] 20 +++ 

9 Yoghurt 3 909,0 - 24 PK [10 ng∙μl-1] 20 +++ 

10 Yoghurt 4 1044,4 - 26 NK   - 

11 Yoghurt 5 438,8 - 27 NK   - 

12 Yoghurt 6 274,6 -      
Obrázek 30: Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro L. bulgaricus (1065 bp) 
(- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M 
magnetické částice) 
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 Agarósovou gelovou elektroforézou nebyla prokázána přítomnost PCR produktů 

specifických pro L. bulgaricus. Produkty PCR specifické velikosti byly detekovány pouze 

v případě amplifikace DNA izolované ze sbírových kmenů (positivní kontrola).  

5.9 Průkaz přítomnosti DNA Lactobacillus casei ve výrobku Lactovit Activit 

Přítomnost DNA druhu Lactobacillus casei byla dokázána pomocí primerů specifických pro 

tento druh. Byly připraveny směsi pro PCR a provedena PCR dle 4.2.7. Byly amplifikovány 

úseky DNA o délce 132 bp. Produkt PCR analýzy byl nanesen na agarosový gel 

(1,6%)(Obrázek 31). Jako pozitivní kontrola byla použita DNA Lactobacillus casei 

CCM 7089 (PK 1) a Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7088T (PK 2). 

 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

1 Lactovit 1b 

M 

129,0 + 13 Lactovit 1 

Lyzát 

z jedné 

bakt. 

kolonie 

- +++ 

2 Lactovit 2c 85,2 + 14 Lactovit 2 - +++ 

3 Lactovit 3a 50,4 ++ 15 Lactovit 3 - +++ 

4 Lactovit 1c 

F 

116,7 - 16 Lactovit 4 - +++ 

5 Lactovit 2a 72,3 - 17 Lactovit 5 - +++ 

6 Lactovit 3c 92,8 +++ 18 Lactovit 6 - +++ 

7 Lactovit 1 

F 

(nárůst 

kolonií) 

30,8 +++ 20 NK 1   - 

8 Lactovit 2 83,9 +++ 21 NK 2   - 

9 Lactovit 3 565,6 +++ 23 DNA standart (100 bp)  

10 Lactovit 4 64,4 +++ 25 PK 1 [10 ng∙μl-1] 16,2 +++ 

11 Lactovit 5 85,2 +++ 26 PK 2 [10 ng∙μl-1] 16,2 +++ 

12 Lactovit 6 53,4 +++      
Obrázek 31: Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro L. casei (132 bp)  
(- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M 
magnetické částice)   
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 Agarósovou gelovou elektroforézou prokázána přítomnost PCR produktů specifických pro 

Lactobacillus casei po amplifikaci DNA izolované magnetickými částicemi z výrobku. DNA 

izolovaná fenolovou extrakcí se amplifikovala pouze v jednom ze tří vzorků. Byla prokázána 

přítomnost PCR produktů specifických pro Lactobacillus casei ve všech vzorcích 

amplifikované DNA izolované z hrubých lyzátů narostlých buněk i z lyzátů z jedné 

bakteriální kolonie. 

5.10 Průkaz přítomnosti DNA Lactobacillus casei ve výrobku Femina Med Fresh 

Byly připraveny směsi pro PCR a provedena PCR dle 4.2.7. Přítomnost DNA druhu 

Lactobacillus casei byla dokázána pomocí primerů specifických pro tento druh. Byly 

amplifikovány úseky DNA o délce 132 bp. Produkt PCR analýzy byl nanesen na agarosový 

gel (1,6%) (Obrázek 32). Jako pozitivní kontrola byla použita DNA Lactobacillus casei ssp. 

casei CCM 7088T. 

 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA 

v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA 

v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

1 FeminaMed 1b 

M 

28,8 + 13 FeminaMed 1 

Lyzát 

z jedné 

bakt. 

kolonie 

- +++ 

2 FeminaMed 2c 25,4 + 14 FeminaMed 2 - +++ 

3 FeminaMed 3a 26,2 + 15 FeminaMed 3 - +++ 

4 FeminaMed 1c 

F 

62,5 ++ 16 FeminaMed 4 -   

5 FeminaMed 2a 61,1 ++ 17 FeminaMed 5 - +++ 

6 FeminaMed 3c 58,3 ++ 18 FeminaMed 6 - +++ 

7 FeminaMed 1 

F 

(nárůst 

kolonií) 

26,4 +++ 20 NK 1   - 

8 FeminaMed 2 129,2 +++ 21 NK 2   - 

9 FeminaMed 3 97,4 +++ 23 DNA standart (100 bp)  

10 FeminaMed 4 166,8 + 25 PK [10 ng∙μl-1] 16,2 +++ 

11 FeminaMed 5 166,4 +++ 26 PK [10 ng∙μl-1] 16,2 +++ 

12 FeminaMed 6 52,0 +++      
Obrázek 32:Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro L. casei (132 bp)  
(- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M 
magnetické částice) 
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 Agarósovou gelovou elektroforézou byla prokázána přítomnost PCR produktů 

specifických pro Lactobacillus casei po amplifikaci DNA izolované fenolovou extrakcí 

z nárůstu buněk. Přítomnost specifických produktů PCR byla prokázána i v případě použití 

matrice z lyzátů z jedné bakteriální kolonie a z DNA matrice izolované magnetickými 

částicemi i fenolovou extrakcí přímo z výrobku. 

5.11 Průkaz přítomnosti DNA Lactobacillus acidophilus ve výrobku Femina Med 
Fresh 

Byly připraveny směsi pro PCR a provedena PCR dle 4.2.7. Přítomnost DNA druhu 

Lactobacillus acidophilus byla dokázána pomocí primerů specifických pro tento druh. Byly 

amplifikovány úseky DNA o délce 800 bp. Produkt PCR analýzy byl nanesen na 1,6% 

agarosový gel (Obrázek 33). Pozitivní kontrolou byla DNA L. acidophilus CCM 4833T. 

 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA 

v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

Běh 

č. 
DNA 

Izolace 

DNA 

mDNA 

v PCR 

směsi [ng] 

Produkt 

PCR 

1 FeminaMed 1b 

M 

28,8 - 13 FeminaMed 1 

Lyzát 

z jedné 

bakt. 

kolonie 

- - 

2 FeminaMed 2c 25,4 + 14 FeminaMed 2 - + 

3 FeminaMed 3a 26,2 - 15 FeminaMed 3 - + 

4 FeminaMed 1c 

F 

62,5 - 16 FeminaMed 4 - - 

5 FeminaMed 2a 61,1 - 17 FeminaMed 5 - - 

6 FeminaMed 3c 58,3 - 18 FeminaMed 6 - ++ 

7 FeminaMed 1 

F 

(nárůst 

kolonií) 

26,4 - 20 DNA standart (100 bp)  

8 FeminaMed 2 129,2 + 22 PK [10 ng∙μl-1] 25,6 +++ 

9 FeminaMed 3 97,4 - 23 PK [10 ng∙μl-1] 10,2 + 

10 FeminaMed 4 166,8 - 25 NK  - - 

11 FeminaMed 5 166,4 +      

12 FeminaMed 6 52,0 -      
Obrázek 33: Agarosová gelová elektroforéza PCR produktů specifických pro L. acidophilus(800 bp) 
(- nedetekováno, PCR produkt: + slabé, ++   střední, +++ silné intenzity, F fenolová extrakce, M 
magnetické částice)
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 Agarósovou gelovou elektroforézou byla prokázána přítomnost PCR produktů 

specifických pro Lactobacillus acidophilus při použití DNA matrice z lyzátů z jedné 

bakteriální kolonie a po amplifikaci jednoho vzorku DNA izolované magnetickými částicemi 

přímo z výrobku. 

5.12 Shrnutí výsledků PCR 

Shrnutí výsledků PCR je uvedeno v Tabulce 28. DNA izolovaná z výrobků, DNA izolovaná 

z nárůstu buněk po kultivaci i lyzáty z jedné bakteriální kolonie byly shledány vhodnými pro 

amplifikaci v PCR s primery specifickými pro doménu Bacteria i pro rod Lactobacillus.  

 V případě PCR specifické pro druh Lactobacillus pentosus byla nejlépe amplifikována 

DNA izolovaná z narostlých buněk. DNA izolovaná magnetickými částicemi a fenolovou 

extrakcí byla amplifikována za vzniku produktů PCR slabé intenzity. 

 V druhově specifické PCR Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus byla amplifikována 

DNA izolovaná z nárůstu buněk i z lyzovaných kolonií. DNA izolovaná z výrobků se 

amplifikovala jen v případě izolace magnetickými částicemi. Při použití druhově specifických 

primerů, které poskytují delší PCR produkt (1 065 bp) nedošlo k amplifikaci. 

 Druhově specifická PCR Lactobacillus casei prokázala přítomnost tohoto druhu ve 

výrobcích Lactovit Activit a FeminaMed. Byla amplifikována DNA získaná z lyzovaných 

nárůstů buněk i z lyzovaných kolonií. V případě izolace DNA z výrobků byla amplifikována 

DNA získaná izolací magnetickými částicemi z obou výrobků. DNA získaná fenolovou 

extrakcí byla hůře amplifikovatelná v případě izolace z výrobku Lactovit Activit.  

 Byla prokázána přítomnost DNA Lactobacillus acidophilus ve výrobku FeminaMed. 
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Tabulka 28: Shrnutí výsledků PCR 

PCR/výrobek 

 Metoda izolace DNA 

Z výrobků 
F (z nárůstu 

kolonií) 

Lyzát z jedné 

bakteriální 

kolonie 
M F 

Doména Bacteria 

R 

+
 

+
 

+
 

+
/- 

+
/- 

+
/- 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

Y 

+
 

+
/- 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

 

- 

L 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

- +
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

F 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

Rod Lactobacillus 

R 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
 

+
 

+
 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

 

+
+

+
 

+
 

+
 

+
+

 

+
 

+
 

+
+

+
 

Y 

+
 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
 

+
 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

L 
+

+
 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

+
 

+
 

+
 

+
+

 

+
 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

F 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
 

+
 

+
 

+
+

 

+
 

+
 

+
+

 

+
+

 

+
 

+
+

+
 

- +
+

 

+
+

 

L. pentosus R 

- +
 

- - +
 

- +
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
 

- +
 

+
+

 

- +
+

 

L. bulgaricus (94 bp) Y 

+
 

+
 

+
 

- - - +
 

- +
 

+
+

 

+
+

 

+
 

- +
 

+
 

+
 

+
+

 

- 

L. bulgaricus 

(1 065 bp) 
Y 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L. casei L 

+
 

+
 

+
+

 

- - +
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

L. casei F 

+
 

+
 

+
 

+
+

 

+
+

 

+
+

 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

+
 

- +
+

+
 

+
+

+
 

L. acidophilus F 

- +
 

- - - - - +
 

- - +
 

- - +
 

+
 

- - +
+

 

(Pozn. Symbol +++ značí silnou intenzitu detekovaných produktů PCR, ++ značí střední intenzitu a + 
slabou intenzitu. Symbol +/- značí přítomnost inhibitorů PCR (k amplifikaci došlo až po vyředění 
DNA). Symbol - značí, že nedošlo k amplifikaci. R – Ryor, Y – Yoghurt of Bulgaria, L – Lactovit 
Activit, F – FeminaMed) 

 Amplifikovatelnost DNA v PCR závisí na složení jednotlivých výrobků a na metodě 

izolace DNA použité jako DNA matrice v PCR.  
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5.13 Porovnání výsledků PCR s údaji deklarovanými výrobci 

Ve čtyřech testovaných výrobcích byla prokázána přítomnost probiotických bakterií 

deklarovaných výrobci. Porovnání je shrnuto v Tabulce 29.  

Tabulka 29:Porovnání výsledků PCR s údaji deklarovanými výrobci 

Výrobek 
Deklarované 

probiotikum 

Doména 

Bacteria 

Rod 

Lactobacillus 

Druhově 

specifická PCR 

Ryor 
Lactobacillus 

pentosus 
+ + + 

Yoghurt 

of Bulgaria 

Lactobacillus 

bulgaricus 
+ + + 

Lactovit Activit Lactobacillus casei + + + 

FeminaMed 

Lactobacillus casei 

+ + 

+ 

Lactobacillus 

acidophilus 
+ 

(Pozn. Symbol + značí, že byla prokázána přítomnost deklarovaného probiotika.)  
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6 DISKUZE 

6.1 Kultivace buněk na tuhých a tekutých médiích 

MRS a TSA médium nebyly shledány příliš vhodnými pro kultivaci bakteriálních buněk rodu 

Lactobacillus obsažených v kosmetických výrobcích. Optimálnějším médiem na kultivaci 

buněk obsažených v kosmetických výrobcích byly agarové plotny s MPA médiem, na kterých 

byla kultivace úspěšná pro všechny bakterie z kosmetických výrobků. V případě krémů Ryor 

a Yoghurt of Bulgaria došlo k nárůstu kolonií ve všech ředěních. Při ředění 100 byl však 

nárůst kolonií pomalejší zřejmě v důsledku působení konzervačních látek. Proto byly pro 

další přeočkování použity výrobky se zředěním 10-3 i 10-5. Následně bylo možné narostlé 

kolonie přeočkovat na agarové plotny s MRS médiem, které je semiselektivním médiem pro 

bakterie náležející do rodu Lactobacillus. Kultivace byla úspěšně zopakována pro ověření 

dosažených výsledků. Kultivace mikroorganismů obsažených v kosmetických výrobcích na 

obecných médiích se používá v kosmetické mikrobiologické praxi kvůli ověření přítomnosti 

kontaminující mikroflóry. Přímá kultivace těchto mikroorganismů přímo na selektivních 

médiích není vždy možná. Některé mikroorganismy v důsledku nepříznivých podmínek 

prostředí, zejména konzervačních a prezervačních látek přítomných v kosmetických 

výrobcích, ztrácí schopnost růstu na selektivních médiích [5]. Nárůsty bakterií i jednotlivé 

kolonie byly použity k izolaci DNA a následným PCR analýzám. 

 TSA agarové plotny a plotny s MRS agarem byly shledány jako nevhodné pro přímou 

kultivaci buněk ze vzorků kosmetických výrobků stejně jako tekutá média (MPA a MRS). 

Kutlivace byla zopakována kvůli ověření dosažených výsledků.  

6.2 Semikvantitativní test mikrobiálního nárůstu 

Byl prokázán vliv konzervantů na růst bakteriálních kultur. Schopnost přežití bakterií 

náležejících rodu Lactobacillus byla sledována po dobu jednoho týdne v přesně rozvržených 

časových intervalech. Ověření přítomnosti bakterií ve vitální formě bylo provedeno 

mikrobiologickou metodou, a to roztěrem na pevné médium sterilní hokejkou. 

Mikrobiologické testy probíhaly ve dvou paralelách. Byla použita tři média různého složení. 

TSA médium se používá běžně pro mikrobiologické testy kosmetických výrobků, MRS 

médium, které je semiselektivním médiem pro laktobacily, a MPA médium, které je 

komplexním médiem. Roztoky konzervačních látek byly připraveny dle doporučení výrobce a 

to v maximální doporučené koncentraci, v minimální doporučené koncentraci a v nulové 

koncentraci (kontrolní vzorek). Roztoky komerčně dostupných konzervantů byly připraveny 

tak, aby co nejvíce odpovídaly složení konzervačních látek v jednotlivých výrobcích. Do 

takto připravených roztoků byly zaočkovány kultury laktobacilů, které výrobce uvádí jako 

přítomné. Schopnost bakteriálních buněk testovaných kultur laktobacilů přežívat 

v přítomnosti konzervačních látek byla prokázána u všech připravených roztoků konzervantů. 

Zjištění je v souladu s literaturou, kdy některé mikroorganismy jsou schopny přežívat 

v prostředí konzervačních látek, některé jsou schopny konzervační účinek dokonce 

podporovat a příznivě působit na zdravotní stav kůže [21] [22]. 
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 Konzervační směs výrobku Ryor vykazovala silné konzervační účinky už při minimální 

doporučené koncentraci konzervačních látek. Růst kolonií Lactobacillus pentosus byl po 6 h 

v přítomnosti konzervantů pozorován pouze při minimální koncentraci a pouze na MPA 

médiu. Vlivem konzervačních látek lactobacily ztratily schopnost růst na selektivnějších 

médiích, což se shoduje s poznatky z literatury [5]. 

 Konzervační směs výrobku Femina Med vykazovala slabší konzervační účinek vůči 

lactobacilům i při maximální doporučené koncentraci konzervačních látek. Po 168 hodinách 

působení konzervačních látek na buňky Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus casei byl 

snížen počet živých buněk, ale i při nejvyšší povolené koncentraci konzervantů byl jejich 

počet poměrně vysoký (102 KTJ∙ml-1). Nejlépe kultivovatelné byly buňky opět na pevném 

MPA médiu, ale bylo možné je kultivovat i na TSA a MRS médiu i po 168 hodinách působení 

konzervačních látek. 

 Konzervační směs Yoghurt of Bulgaria vykazovala silnější konzervační účinky. Při 

maximální povolené koncentraci konzervačních látek došlo k potlačení růstu všech buněk 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus už po 72 hodinách působení konzervačních látek. 

Při minimální povolené koncentraci konzervantů byl nárůst kolonií na všech médiích 

poměrně vysoký, na TSA a MRS 104 KTJ∙ml-1 MPA médiu až 105 KTJ∙ml-1. 

 Konzervační směs výrobku Lactovit Activit vykazovala slabší konzervační účinky. 

Bakterie rodu Lactobacillus casei byly schopny přežívat v prostředí konzervačních látek i při 

maximální povolené koncetraci těchto látek na všech typech médií. Množství narostlých 

kolonií po 168 hodinách působení konzervantů se pohybovalo v rozmezí 102 – 104 KTJ∙ml-

1v závislosti na použité koncentraci roztoku konzervačních látek. 

6.3 Čistota a kvalita izolované DNA 

Kvalita izolované DNA byla ověřena na přístroji NanoDrop. Byla změřena absorbance všech 

vzorků DNA izolovanéých z kosmetických výrobků v rozmezí vlnových délek 220 – 310 nm. 

Poměr absorbancí A260 nm/A280 nm by měl ideálně spadat do rozmezí hodnot 1,8 – 2,0 [38]. 

Vzorky DNA s nižší absorbancí značí, že vzorek je znečištěn proteiny. Vyšší absorbance 

značí znečištění RNA. Z naměřených hodnot vyplývá, že všechny vzorky izolované DNA 

z výrobků byly znečištěny proteiny. Způsob izolace neměl na hodnotu poměru absorbancí 

A260 nm/A280 nm významný vliv. Průměrné hodnoty poměru absorbancí A260 nm/A280 nm jsou 

uvedeny na Obrázku 14. K významnému znečištění vyizolované DNA došlo zřejmě 

v důsledku komplexní matrice výrobku, která obsahuje vysoké množství látek, které jsou při 

izolaci hůře odstranitelné (tuky, konzervační látky, emulgátory). Koncentrace DNA ve 

vzorcích se lišila dle použité metody izolace. Fenolovou extrakcí byla získána DNA o vyšší 

koncetraci než DNA získaná izolací magnetickými částicemi. Koncentrace lysozymu 

v lyzačním pufru nehrála při izolaci DNA žádnou významnou roli. 
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6.4 PCR specifická pro doménu Bacteria 

DNA získaná z výrobků Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit Activit a Femina Med fenolovou 

extrakcí a pomocí magnetických nosičů byla vyředěna na koncentraci 10 ng∙μl-1, 1 ng∙μl-1 a 

0,1 ng∙μl-1. Následně byla provedena amplifikace specifických úseků DNA za použití primerů 

pro doménu Bacteria. Získaný produkt PCR byl vyhodnocen elektroforeticky. Jako pozitivní 

kontrola byla amplifikováana DNA Lactobacillus casei CCM 7089. Všechny produkty PCR 

mají pásy v oblasti pro 466 bp stejně jako pozitivní kontrola. Tím je prokázáno, izolovaná 

DNA pochází z buněčných kultur náležejících do domény Bacteria. Stejnou metodou byla 

prokázána přítomnost DNA této domény ve vzorku i jinými autory [34]. 

 DNA izolovaná z výrobků typu gel (Lactovit Activit a Femina Med) byla analyzována ve 

třech různých koncentracích se záměrem zjistit, zda se ve vzorcích izolované DNA nacházejí 

inhibitory PCR. Vzhledem k tomu že nebylo prokázáno snížení intenzity produktů PCR na 

agarósové gelu, nelze usuzovat na přítomnost významného množství PCR inhibitorů. Dále 

nebyly zjištěny významné rozdíly v intenzitě produktů PCR v závislosti na použité metodě 

izolace. Vedle produktů PCR o specifické velikosti 466 bp lze na gelu pozorovat pásy 

v oblasti menší než 100 bp, jedná se o tzv. dimery primerů. Ty vznikly zřejmě z důvodu nízké 

koncentrace DNA matrice na počátku amplifikačního procesu. 

 DNA izolovaná z výrobků typu krém (Ryor a Yoghurt of Bulgaria) byla amplifikována ve 

třech různých koncentracích. Detekované pásy (466 bp) jsou výrazně méně intenzivní než u 

výrobkú typu gel. Izolace DNA byla obtížnější zřejmě z důvodu tukové matrice výrobků a 

přítomnosti inhibitorů. Přítomnost inhibitorů PCR lze zejména pozorovat u DNA izolované 

z výrobku Ryor metodou fenolové extrakce, kdy při výchozí koncentraci templátu DNA 

10 ng∙μl-1,nelze pozorovat žádné amplikony v oblasti 466 bp. Z intenzity detekovaných 

produktů lze usuzovat na to, že metoda izolace DNA fenolovou extrakcí poskytuje dostatečné 

množství DNA, ale zřejmě s výšším množstvím inhibujících látek, což je ve shodě se 

zjištěními jiných autorů [39]. Metoda izolace magnetickými nosiči poskytuje také dostatečné 

množství DNA pro PCR analýzu. DNA zřejmě obsahuje menší množství inhibitorů PCR než 

DNA izolovaná fenolovou extrakcí, protože v důsledku ředění nedošlo k významné změně 

intenzity produktů PCR. 

 Bakteriální DNA získaná fenolovou extrakcí z nárůstu buněk byla vyředěna na koncentraci 

10 ng∙μl-1 a byla provedena amplifikace DNA za použití primerů specifických pro doménu 

Bacteria. Takto získané amplikony byly detekovány za pomocí gelové elektroforézy. Jako 

pozitivní kontrola byla použita DNA Lactobacillus casei CCM 7089. Byly detekovány 

výrazné pásy v oblasti pro 466 bp a bylo prokázáno, že získaná DNA náleží doméně Bacteria. 

Stejnou metodou byla prokázána přítomnost DNA této domény ve vzorku i jinými autory 

[34]. Byly detekovány pásy o vysoké intenzitě. Pás nebyl detekován jen v případě amplifikace 

DNA z Lactovit 4, jedná se zřejmě o chybu při izolaci nebo při přípravě PCR směsi. Takto 

získané výsledky byly potvrzeny i PCR z jedné kolonie. Několika metodami byla prokázána 

přítomnost bakteriální DNA ve všech vzorcích kosmetických výrobků. 
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6.5 PCR specifická pro rod Lactobacillus 

DNA izolovaná magnetickými nosiči i fenolovou extrakcí z kosmetických výrobků Ryor, 

Yoghurt of Bulgaria, Lactovit Activit a Femina Med byla zředěna na koncentraci 10 ng∙μl-1, 

následně byla amplifikována pomocí PCR primerů F_all lact a R_all lact [34]. Produkty PCR 

byly detekovány pomocí agarósové gelové elektroforézy. Jako pozitivní kontrola byla použita 

DNA Lactobacillus casei CCM 7089. Všechny vzorky DNA kosmetických výrobků typu gel 

(Lactovit Activit, Femina Med) nezávisle na způsobu izolace dávají po amplifikaci jasně 

viditelné pásy v oblasti 92 bp stejně jako pozitivní kontrola. Tím je prokázáno, že bakteriální 

DNA pocházejí z kultur náležejících k rodu Lactobacillus. U výrobků typu krém (Ryor, 

Yoghurt of Bulgaria) byla prokázána přítomnost DNA náležející rodu Lactobacillus. U 

výrobku Ryor jsou detekovány PCR produkty slabší intenzity, a to zejména u amplifikované 

DNA získané fenolovou extrakcí. Slabší intenzita produktů PCR je zřejmě způsobena 

nedostatečnou čistotou izolované DNA. DNA vyšší čistoty byla získána izolací magnetickými 

částicemi, což je v souladu s publikacemi jiných autorů [39]. 

 Rovněž bakteriální DNA získaná fenolovou extrakcí z nárůstu buněk byla vyředěna na 

koncentraci 10 ng∙μl-1 a DNA byla amplifikována pomocí PCR primerů F_all lact a R_all lact 

[34]. Na agarósovém gelu byly detekovány produkty PCR v oblasti pro 92 bp. Byla tak 

prokázána přítomnost DNA náležející rodu Lactobacillus u všech vzorků izolované DNA z 

kosmetických výrobků (Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit Activit a Femina Med). 

Výsledky byly potvrzeny PCR z jedné kolonie, která potvrdila přítomnost DNA náležející 

rodu Lactobacillus všech paralelních stanovení. Stejnou metodou byla prokázána přítomnost 

DNA tohoto rodu i jinými autory [34]. 

6.6 Optimalizace PCR pro druh Lactobacillus pentosus  

DNA izolovaná magnetickými nosiči i fenolovou extrakcí ze sbírkového kmene Lactobacillus 

pentosus CCM 7089 byla amplifikována pomocí PCR v reálném čase za použití druhově 

specifických primerů pentF a pREV [35]. Bylo optimalizováno množství a koncentrace DNA 

vhodné pro otimální průběh reakce. Kocentrace DNA byla stanovena pomocí kvantitativní 

PCR v reálném čase za použití kalibrační křivky připravené z komerčně dodávané DNA 

Escherichia coli. Dále byl optimalizován program pro amplifikaci prodloužením dobz trvání 

jednotlivých kroků na 1 minutu a zvýšením počtu cyklů PCR reakce na 45. Optimální průběh 

reakce a vznik specifických produktů PCR byl sledován pomocí amplifikačních křivek a 

křivek tání produktů PCR. Produkty PCR byly detekovány také na agarózovém gelu. Takto 

optimalizovaná metoda byla použita dále pro identifikaci druhu Lactobacillus pentosus 

v kosmetickém výrobku Ryor. 

6.7 PCR specifická  pro druh Lactobacillus pentosus ve výrobku Ryor 

 DNA izolovaná magnetickými nosiči i fenolovou extrakcí z kosmetického výrobku Ryor 

byla zředěna na koncentraci 10 ng∙μl-1, následně byla amplifikována pomocí druhově 

specifických primerů pentF a pREV [35]. Produkty PCR byly detekovány za pomoci 

agarósové gelové elektroforézy. Jako pozitivní kontrola byla použita DNA Lactobacillus 
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pentosus CCM 7089. Byla prokázána přítomnost DNA druhu Lactobacillus pentosus 

v jednom ze tří paralelně izolovaných vzorků DNA z výrobků magnetickými částicemi i 

fenolovou extrakcí. Byly detekovány specifické produkty PCR o velikosti 218 bp.  

 Bakteriální DNA získaná fenolovou extrakcí z izolovaných buněk nebyla vyředěna, DNA 

byla amplifikována pomocí PCR s druhově specifickými primery pentF a pREV [35]. Na 

agarósovém gelu byly detekovány produkty PCR v oblasti pro 218 bp pro všechny vzorky 

DNA izolované fenolovou extrakcí z nárůstu buněk. Specifické produty PCR byly detekovány 

také pro čtyři ze šesti vzorků DNA z jedné bakteriální kolonie. Stejnou metodou byla 

prokázána přítomnost DNA tohoto druhu i jinými autory [35]. 

6.8 PCR specifická pro druh Lactobacillus bulgaricus ve výrobku Yoghurt 
of Bulgraria 

DNA izolovaná magnetickými nosiči a fenolovou extrakcí z výrobku Yoghurt of Bulgaria 

byla použita pro amplifikaci v PCR. Byly detekovány produkty PCR slabé intenzity v případě 

DNA izolované magnetickými částicemi, v případě DNA izolované fenolovou extrakcí 

nedošlo k amplifikaci a lze pozorovat pouze slabé pásy dimerů primerů. Lze usuzovat, že 

fenolovou extrakcí se nepodařilo získat DNA dostatečné čistoty pro amplifikaci v PCR, a že 

takto získaná DNA obsahuje inhibitory PCR. Metoda izolace magnetickými nosiči se proto 

zdá vhodnější metodou což je v souladu s literaturou [39]. 

 V případě DNA izolované fenolovou extrakcí z narůstu buněk došlo k amplifikaci 

specifických produktů PCR u většiny vzorků DNA a byla tak potvrzena přítomnost DNA 

druhu Lactobacillus bulgaricus. Přítomnost DNA druhu Lactobacillus bulgaricus byla 

prokázána také po amplifikaci většiny lyzátů z jedné bakteriální kolonie. 

 Stejnou metodou byla prokázána přítomnost DNA tohoto druhu i jinými autory [34]. 

U všech specifických produktů PCR lze pozorovat i nespecifické produkty PCR. Tyto 

produkty vznikly nejspíš v důsledku nedostatku Mg2+ iontů nebo nedostatečné optimalizace 

složení PCR směsi či použitého programu.  

 PCR analýza byla zopakována s primery LB1, LLB1 [36] specifickými pro Lactobacillus 

bulgaricus, které poskytují větší PCR produkty (1 065 bp). Nedošlo k amplifikaci DNA 

zřejmě v důsledku toho, že amplikony jsou příliš dlouhé. Je možné, že použitými technikami 

se nepodařilo izolovat nepoškozenou DNA o dostatečné kvalitě, aby došlo k amplifikaci 

v PCR. Amplifikovala se pouze DNA positivní kontroly. Amplifikace specifických PCR 

produktů o dané velikosti za použití primerů LB1 a LLB1 byla potvrzena jinými autory [36]. 

6.9 PCR specifická pro druh Lactobacillus casei ve výrobku Lactovit Activit 

V PCR byla amplifikována DNA izolovaná z výrobků metodou izolace magnetickými 

částicemi a fenolovou extrakcí. K amplifikaci specifických produktů PCR došlo u všech 

vzorků DNA izolované magnetickými nosiči. Oproti tomu došlo k amplifikaci jen jednoho 

vzorku DNA izolovaného fenolovou extrakcí. Izolace magnetickými částicemi byla shledána 
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jako vhodnější pro přímou izolaci DNA z výrobku Lactovit Actovit. Tento závěr se shoduje 

s publikacemi jiných autorů [39]. 

 Velmi silné produkty PCR o specifické velikosti byly detekovány v případě amplifikace 

DNA izolované fenolovou extrakcí z narostlých buněk, ale i z lyzovaných kolonií. Byly 

detekovány velmi silně intenzivní produkty PCR o specifické velikosti 132 bp. Specifita 

použitých primerů byla ověřena i jinými autory [34]. 

6.10 PCR specifická pro druh Lactobacillus casei a druh Lactobacillus 
acidophilus ve výrobku Femina Med 

DNA izolovaná magnetickými částicemi i fenolovou extrakcí z výrobku Femina Med Fresh 

byla podrobena analýze PCR za použití primerů specifických pro druh Lactobacillus casei 

[34]. Byly detekovány produkty PCR o specifické velikosti (132 bp) po amplifikaci všech 

vzorků izolované DNA. Oběma metodami izolace se podařilo izolovat DNA z výrobku 

v dostatečné kvalitě pro analýzu v PCR.  

 Velmi intenzivní produkty PCR byly pozorovány po vizualizaci na agarósovém gelu i 

v případě amplifikace DNA izolované fenolovou extrakcí z narostlých buněk. Produkty silné 

intenzity byly pozorovány i po amplifikací DNA ze zlyzovaných bakteriálních kolonií. Byly 

detekovány specifické produkty PCR o velikosti 132 bp. Stejnou metodou byla prokázána 

přítomnost DNA druhu Lactobacillus casei ve vzorcích i jinými autory [34]. 

 Veškerá izolovaná DNA z výrobků obsahovala i DNA druhu Lactobacillus acidophilus, 

ale pomocí PCR byla prokázána pouze v jednom vzorku DNA izolovaném magnetickými 

nosiči. Fenolová extrakce nebyla shledána vhodnou metodou k izolaci, protože po její 

amplifikaci nebyly detekovány žádné specifické produkty PCR. Metoda izolace 

magnetickými nosiči byla shledána vhodnější i jinými autory [39]. 

 DNA druhu Lactobacillus acidophilus byla zjištěna po amplifikaci DNA izolované 

metodou fenolové extrakce z narostlých buněk a z lyzátů jedné bakteriální kolonie. Produkty 

PCR o specifické velikosti byly však zjištěny jen v menšině vzorků. To může být způsobeno 

přílišnou délkou produktů PCR (800 bp) jako v případě Lactobacillus bulgaricus nebo 

přítomností inhibitorů PCR. Dalšími příčinami může být poškození DNA v průběhu izolace 

nebo minoritní zastoupení Lactobacillus acidophilus ve směsné kultuře s Lactobacillus casei. 

Stejnou metodou byla prokázána přítomnost DNA druhu Lactobacillus acidophilus ve 

vzorcích i jinými autory [37]. 

6.11 Srovnání výsledků amplifikace s údaji deklarovanými výrobci 

Byly porovnány údaje výrobců týkající se deklarovaného obsahu probiotických bakterií ve 

výrobcích. Ve všech čtyřech testovaných výrobcích byla prokázána přítomnost deklarovaných 

probiotických druhů laktobacilů (viz Tabulka 29 kapitola 5.13). Ve výrobku Ryor byla 

potvrzena přítomnost probiotického druhu Lactobacillus pentosus. Ve výrobku Yoghurt of 

Bulgaria byla zjištěna přítomnost probiotického druhu Lactobacilus bulgaricus. Ve výrobcích 
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Lactovit Activit a Femina Med Fresh byla potvrzena přítomnost probiotického druhu 

Lactobacillus casei. Ve výrobku Femina Med Fresh byla prokázána přítomnost probiotických 

bakterií náležejících druhu Lactobacillus acidophilus, který byl uveden jako přítomný ve 

výrobku. 
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7 ZÁVĚR 

 Experimentální část práce byla zaměřena na analýzu bakterií a bakteriální DNA 

v probiotických kosmetických výrobkcích Ryor, Yoghurt of Bulgaria, Lactovit Activit a 

Femina Med Fresh.  

 Mikrobiologickými metodami bylo prokázáno, že živé bakterie rodu Lactobacillus jsou 

přítomny ve všech výrobcích, a že jsou schopny přežívat v přítomnosti konzervačních látek. 

 Z hrubých lyzátů buněk obsažených ve výrobcích byla izolována DNA pomocí 

magnetických nosičů a fenolovou extrakcí. Kvalita izolované DNA byla analyzována 

spektrofotometricky. DNA byla následně amplifikována metodou PCR specifickou pro 

doménu Bacteria, přítomnost bakteriální DNA byla potvrzena. Metodou PCR byla také 

prokázána přítomnost DNA rodu Lactobacillus ve všech výrobcích.   

 Dále byla prokazována přítomnost probiotických druhů bakterií deklarovaných výrobcem 

za pomoci druhově specifických PCR. Byla provedena druhově specifická PCR na přítomnost 

bakterií náležejících druhům Lactobacillus pentosus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

casei a Lactobacillus acidophilus.  

 Byla potvrzena přítomnost deklarovaných probiotických druhů bakterií ve všech 

testovaných kosmetických výrobcích. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

MO mikrooganismy 

FAO Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organisation) 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

GIT Gastrointestinální trakt 

IgE imunoglobulin E 

PCR polymerázová řetězová reakce 

rPCR polymerázová řetězová reakce v reálném čase 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

KTJ (CFU) kolonie tvořící jednotku (colony–forming unit) 

SDS dodecylsulfát sodný 

PEG polyethylen glykol 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 

bp pár bází (base pair) 

CCM Česká sbírka mikroorganismů (Czech Collection of 

 Microorganisms) 
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10  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Výsledky diplomové práce byly publikovány na konferenci Chemie je život 2017 

pořádané na FCH VUT v Brně. 

Identifikace bakterií v kosmetických výrobcích obsahující 
probiotika 

Bc. Denisa Romanovská 
Ing. Štěpánka Trachtová, Ph.D., Ing. Andrea Hároniková, Ph.D. 

 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií 

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, Česká Republika 
xcromanovska@fch.vut.cz 

 

Probiotické výrobky jsou nedílnou součástí současného trhu. Mezi nové výrobky obsahující 

přidané probiotické kultury se mimo jiné řadí také kosmetické výrobky. 

Práce se zabývá izolací bakteriální DNA z kosmetických výrobků Ryor, Yoghurt 

of Bulgaria, FeminaMed a Lactovit Activit, a to v kvalitě vhodné pro amplifikaci v PCR. 

DNA byla izolována metodou fenolové extrakce a magnetickými nosiči. Další část práce se 

zabývá testy na schopnost přežití bakterií v prostředí prezervačních látek, které jsou 

v kosmetických výrobcích obsaženy. Pro tyto testy byly použity sbírkové kmeny bakterií rodu 

Lactobacillus. Přítomnost bakterií rodu Lactobacillus byla prokázána rodově specifickou PCR 

a byla provedena optimalizace druhově specifické PCR pro identifikaci Lactobacillus 

pentosus. 

Bylo prokázáno, že kosmetické výrobky jsou z hlediska matrice obtížně zpracovatelné 

vzorky, obsahující látky, které mohou komplikovat izolaci DNA nebo inhibovat samotnou 

PCR. Bylo také prokázáno, že DNA izolovaná z výrobků magnetickými nosiči i fenolovou 

extrakcí je vhodná pro amplifikaci v PCR specifických pro rod Lactobacillus a pro 

probiotické druhy. 

Klíčová slova: probiotika, kosmetické výrobky, izolace DNA, PCR 
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Příloha 2: Na konferenci Chemie je život 2017 pořádané na FCH VUT v Brně byla práci 

vědeckým výborem udělena Cena firmy TEVA Czech Industries, s.r.o. pro nejlépe hodnocený 

příspěvek v sekci studentů bakalářských a magisterských studijních programů (Tématický 

okruh organická chemie, environmentální chemie a biochemie). 
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Příloha 3: Autorka se podílela na vedení Středoškolské odborné činnosti (SOČ) na téma 

Mikrobiologická kontaminace kosmetických výrobků, jejíž výsledky byly prezentovány ve 

formě posteru na konferenci Chemie je život 2017. 
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Příloha 4: Autorka se podílí na projektu firmy ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 

Mikrobiologický monitoring složišť VEP. Na konferenci EUROCOALASH 2017 

prezentovala výsledky pod názvem Ammonia and Bacteria, likely combination? 

 


