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ABSTRAKT 

Tato bakalářské práce se zabývá sledováním viability probiotických bakterií v prostředí 

různých typů potravin a hledáním optimálních potravin a nápojů, které mají minimální 

negativní účinek na růst a životaschopnost probiotik. Testovány byly kultury Lactobacillus 

acidophilus a Bifidobacterium breve a komerčně dostupný komplex probiotických bakterií. 

V praktické části byly bakterie inkubovány v prostředí vybraných druhů modelových a 

reálných potravin a následně byly umístěny do trávicích šťáv pro simulaci lidského trávení. 

Nárůst bakterií a nejmenší úmrtnost vykazovaly modelové potraviny o střední hodnotě 

proměřených koncentrací cukru, bílkovin a alkoholu a u nejnižší koncentrace soli. 

Nejvhodnější reálnou potravinou pro kapsli byl stanoven kuřecí vývar a kuřecí a hovězí maso. 

U proměřovaných kmenů nevhodnější potravinou byla zelenina a zeleninový vývar. 

Z naměřených výsledků lze konstatovat, že probiotika je vhodnější konzumovat během 

jídla a s dostatečným množstvím tekutin pro úplnou aktivaci všech buněk. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on viability od probiotic bacteria in some foods and looking 

for optimal food and beverages, that exhibited a minimal negative effect on the growth and 

viability of probiotic bacteria. Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve and 

commercially complex of probiotics were tested. 

In the practical part, probiotics were incubated in the environment of selected types of 

model and real foods. Further,  incubation in model gastrointestinal juices to simulate human 

digestion was performed. Model foods with a moderate value of concentrations of sugar, 

protein and alcohol were shown the best alternative for growth of bacteria and their lowest 

mortality. For salt, the smallest concentration was shown as the most suitable. The chicken 

broth, chicken and beef meat were evaluated as the best environment for the capsule with 

complex probiotics.  The vegetables and vegetable broth were stated like the best for 

Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium breve. 

According to the preliminary results we can conclude that the probiotics should be 

preferably consumed during meals and with the sufficient amount of liquids for the activation 

of all cells. 
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 ÚVOD 1

Probiotika, slovo, které každý z nás už někde, někdy slyšel či četl. Probiotika jsou tedy 

živé organismy, které, jsou-li podávány v adekvátním množství, přispívají ke zlepšení 

zdravotního stavu člověka. V současné době je otázka probiotik stále více skloňována z 

různých pohledů. Lidé se o ně více začali zajímat především z hlediska doplňků stravy, 

protože bylo vědecky dokázáno, že opravdu mají pozitivní vliv na zdraví. Probiotika obnovují 

rovnováhu střevní mikroflóry, zlepšují zažívání, posilují imunitu, dále například snižují 

hladinu cholesterolu, pomáhají při laktózové intolerancí a podobně.  

Předložená práce se zabývá především tím, jak jejich pozitivní vliv ještě více podpořit. V 

dnešní době jsou probiotika volně dostupná v lékárnách, ale jaké potraviny a pití je vhodné 

užívat při jejich aplikaci, není podrobněji prostudováno. Výrobci uvádí pouze nutnost užívat 

při jídle. Tato práce, se tak v praktické části zaměřila především na testování vhodných 

potravin, které mají co nejlepší vliv na viabilitu probiotik. 
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 TEORETICKÁ ČÁST 2

 Historie výzkumu trávicího traktu 2.1

O probioticích, jako o mléčných kysaných výrobcích, se píše již v Bibli v knize Genesis 

Starého zákona kapitola 18, kde Abrahám dal Bohu máslo a sýr. Perská verze překladu Bible 

dokonce vysvětluje dlouhověkost Abraháma (otce Izáka, ze kterého vzešel izraelský národ) 

tím, že konzumoval kysané mléčné produkty s probiotiky a prebiotiky [1].  

Uvažování o pozitivním působení střevní mikroflóry na lidské zdraví však mohlo 

následovat až po poznání mikroorganismů. Za otce mikrobiologie je považován Antony van 

Leeuwenhoek. Ten poprvé viděl pod mikroskopem bakterii. Systematičtější výzkum bakterií 

byl prováděn v 18. a 19. století. Francouzský chemik Louis Pasteur jako první prakticky 

prohloubil pozorování a vědecky zdůvodnil patogenní role mikroorganismů. Pasteur objevil 

mikrobiální původce nemocí a začal připravovat živné půdy pro pěstování mikroorganismů. 

Zjistil, že je možné mikroorganismy oslabit a využít je k ochraně před onemocněním, jako 

tomu bylo v případě očkování proti vzteklině, které začalo v roce 1885 [2], [3].  

Dalším přínoscem do bakteriologie byl německý vědec Robert Koch. Koch objevil 

mikrobiální původce sněti slezinné, tuberkulózy a cholery. Stanovil také základní principy 

lékařské mikrobiologie původců nemocí, kdy původce musí být nalezen u každého 

onemocnění, dále je možné ho izolovat a pěstovat. Ovšem vznik infekčních onemocnění 

zjednodušoval. Chápal je pouze jako kontakt mezi mikro- a makromolekulou [2], [3].  

V posledních letech 19. století a na počátku 20. století objevy mikroorganismů vrcholily. 

V roce 1880 objevil K. J. Eberth původce břišního tyfu - Salmonella typhi. V roce 1885 

popsal Theodor Esterich Bacterium coli (Esterichia coli). Tento okamžik bývá většinou 

označován za počátek studií o fyziologii mikroflóry trávicího traktu. Roku 1898 K. Shiga 

objevil původce bacilární dyzentérie (úplavice) - Shigellu dysenteriae. K dalšímu pokroku 

mikrobiologie přispěl ruský vědec a pracovník Pasteurova ústavu I. I. Mečnikov, když objevil 

fagocytózy [3]. Jako první také upozornil na probiotickou léčbu, kdy tvrdil, že konzumace 

fermentovaných mléčných výrobků zlepšuje zdravotní stav. Stárnutí dal do souvislosti 

s chemickou intoxikací mikrobiální flórou tlustého střeva. Toto vše vypozoroval ze způsobu 

života bulharských venkovanů. V roce 1905 Tissier poukázal na význam bifidobakterií, který 

vypozoroval při významném rozdílu fekální mikroflóry kojenců a nekojených dětí, kdy 

kojenci trpěli méně častými průjmy než nekojení, uměle živení novorozenci [2], [3].  

Za významného badatele problematiky mikroflóry trávicího traktu je považován i Alfred 

Nißle. Ten roku 1916 publikoval svou práci, která vedla k patentu na nepatogenní kmen 

Esterichia coli dne 1. března 1917. Tento kmen izoloval ze stolice vojáka, který jako jediný 

odolával infekci úplavice. V letech 1928 - 1929 A. Fleming popsal bakteriostatické vlastnosti 

látek, které produkuje plíseň Penicillium notatum. Jeho objev využili H. W. Florey a E. B. 

Chain za II. světové války, kdy v Oxfordu zahájili výzkumy, a v říjnu 1943 došli k výrobě 

penicilinu. V roce 1974 Parker zmiňuje první definici probiotik, která je od roku 1991 

revidována R. Fullerem do dnešní podoby [2], [3], [4]. 
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 Definice probiotik 2.2

Termín probiotika poprvé použili Lilly a Stilwell v roce 1965. Tímto pojmem označili 

látku, kterou produkoval jeden prvok, a tato látka stimulovala růst jiného prvoka. Později byl 

tento termín používán pro krmné směsi a potravní doplňky. Roku 1974 Parker probiotikum 

charakterizoval jako organismy a substance, jež přispívají k mikrobiální rovnováze ve 

střevech. Jako substance byly zahrnuty i mikrobiální metabolity, enzymy, aminokyseliny 

apod. Podle této definice však mezi probiotika zapadala i některá antibiotika. Ovšem 

při překladu pojmu probiotikum znamená „pro život“, získáváme pravý opakem významu 

slova antibiotikum. Antibiotikum lze totiž definovat jako látku, která působí proti bakteriím 

[2], [5].  

První definici platnou ve svém smyslu a platící do dnes formuloval roku 1991 R. Fuller. 

Definoval, že probiotika jsou živé mikrobiální krmné a potravní doplňky, které příznivě 

ovlivňují zdraví člověka zlepšením jeho střevní mikroflóry. Dává tedy důraz na použití živých 

buněk mikroorganismů. Současná nejcitovanější definice se od této moc neliší a zní takto: 

„Probiotika jsou živé organismy, které jsou-li podávány v adekvátním množství, přispívají ke 

zlepšení zdravotního stavu hostitele“ [4], [6]. 

 Trávicí ústrojí 2.3

Gastrointestinální systém se skládá z trávicího traktu (dutiny ústní, hltanu, jícnu, žaludku, 

tenkého a tlustého střeva a konečníku) a z přidružených žláz (slinných žláz, jater a slinivky 

břišní). Jeho funkcí je získávání metabolitů z pohlcené stravy potřebné pro růst a krytí 

energetických nároků organismu. Prvním stupněm trávení je rozmělnění potraviny v dutině 

ústní pomocí zubů. Smísením se slinami se zahajuje trávení sacharidů. Trávení poté pokračuje 

v žaludku, kde dochází k rozkladu potraviny na základní složky, jako jsou aminokyseliny, 

jednoduché cukry, volné mastné kyseliny, monoglyceridy aj. V tenkém střevě pak dochází ke 

vstřebávání těchto složek. V tlustém střevě dochází k absorpci vody, kde nestrávená část 

potravy nabývá polotuhé konzistence [7]. 

 
Obrázek 1: Schéma trávicí soustavy [8] 
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2.3.1 Dutina ústní 

Dutina ústní je vystlána nerohovějícím vrstevnatým dlaždicovým epitelem. Strop dutiny 

ústní je tvořen tvrdým kostěným a měkkým pohyblivým patrem. Při polykání měkké patro 

uzavírá nosohltan. Funkcí dutiny ústní je příjem potravy, promísení potravy se slinami, 

mechanické a chemické zpracování potravy. Umožňuje také dýchání a tvorbu řeči.  

Dutina ústní je neustále zvlhčována slinami. Nachází se zde tisíce drobných žláz ve 

sliznicích a 3 páry velkých slinných žláz, a to příušní, podčelistní a podjazyková slinná žláza. 

Sliny neboli saliva jsou bezbarvou vazkou tekutinou, které zvlhčují potravu. Jsou složeny z 99 

% z vody, z 0,7 % z organických látek a z 0,3 % z anorganických látek. Mezi organické látky 

patří mucin neboli hlen, který zabezpečuje kluznost. Dále ptyalin (slinná alfa-amyláza), který 

jako enzym štěpí ve vodě nerozpustné polysacharidy (škrob) na disacharidy. Lysozym slouží 

jako desinfekce, která ničí bakterie. Z anorganických látek jsou to pak Ca
2+

, Na
+
, K

+
, PO4

3-
, F.  

Uvnitř dutiny ústní je nacházejí jazyk a zuby. Jazyk je svalový pohyblivý orgán, který 

posouvá a obrací potravu. Skládá se z hrotu, těla a kořenu. Ve sliznici jazyka se nacházejí 

slinné žlázy a ve stěnách papil jsou umístěny chuťové pohárky. Jazyk je sídlem chuti a tvoří 

hlásky [9], [10].  

Dospělý člověk má 32 stálých zubů uspořádaných do dvou symetrických oblouků. 

V každém kvadrantu jsou 2 řezáky, jeden špičák, 2 premoláry a 3 stoličky. Stálému chrupu 

předchází chrup dočasný, který tvoří 20 zubů. Zub se skládá z korunky, krčku a z jednoho a 

více kořenů. Korunka vyčnívá z dásně a je pokryta sklovinou. Krček je obklopen dásňovou 

sliznicí. Kořen ukrytý v dásni je pokryt cementem. Vnitřek zubu je vyplněn zubovinou a 

zubní dření [7], [10].  

2.3.2 Hltan 

Za dutinou ústní se nachází hltan, který představuje prostor mezi dutinou ústní a dýchací a 

trávicí soustavou. Hltan je vystlán vrstevnatým dlaždicovým epitelem slizničního typu. 

Skládá se ze tří oddílů: z nosohltanu, z ústní části, kde leží dýchací a trávicí cesty a z hrtanové 

části. Polykání je řetězec reflexů. Centrum polykacího reflexu je v prodloužené míše. 

Posunem potravy za kořen jazyka se uzavře hrtanová příklopka, která brání, aby potrava či 

tekutina vnikla do cest dýchacích, měkkým patrem se uzavře nosohltan a potrava se posune 

z hltanu do jícnu [7], [9], [10]. 

2.3.3 Jícen 

Jedná se o svalovou trubici. Jeho výstelku tvoří nerohovějící vrstevnatý dlaždicový epitel. 

Je 25 - 28 cm dlouhý a 2,5 cm široký. Při průchodu potravou se zvětšuje. Touto trubicí je 

potrava rozmělněna v ústech přepravena do žaludku, kde ústí. Potrava je posouvána 

peristaltickými pohyby - rytmickými kontrakcemi a relaxací hladké svaloviny. Někdy dojde 

k vrácení okyseleného obsahu žaludku do jícnu, tzv. zpětná peristaltika. Při okyselování stěn 

jícnu nastává akt nazývaný „pálení žáhy“ [7], [9], [10]. 

2.3.4 Žaludek 

Žaludek je vakovitě rozšířená trávicí trubice, která tráví potravu a vylučuje hormony. 

Pokračuje v procesu trávení sacharidů, které bylo zahájeno v dutině ústní, okyseluje 
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rozmělněnou potravu a přeměňuje jí pomocí svalové aktivity na kašovitou hmotu a pomocí 

pepsinu zahajuje trávení bílkovin. Rozeznáváme čtyři oddíly v žaludku česlo, do kterého ústní 

jícen, klenbu, tělo a vratník, který ústí do dvanáctníku [10].  

Žaludeční šťáva je bezbarvá tekutina, která vytváří silně kyselé reakce. Při smíchání 

s potravou vytvoří pH 2 - 4 (někdy i pH 1). Skládá se z 99 % z vody a z 1 % z rozpuštěných 

látek. Rozpuštěnými látkami jsou enzymy - pepsin, chymozin, žaludeční lipázy. Dále HCl, 

v hledu mucin a různé soli. Pepsin štěpí bílkoviny na rozpustné polypeptidy ve vodě. 

Chymozin slouží jako syřidlo. Lipázy působí na tukové kapénky. Mucin pokrývá žaludeční 

sliznici a chrání ji před vlastní šťávou. HCl vytváří kyselé pH. Ničí choroboplodné zárodky, 

brání rozkladu některých vitamínů, umožňuje přeměnu pepsinogenu zpátky na pepsin, 

dezinfikuje či způsobuje rozpad svaloviny [7], [9], [11].  

2.3.5 Tenké střevo 

Tenké střevo má délku 3 - 7 metrů. Skládá se v kličky a má šířku 3 cm. Tenké střevo je 

místem konečného trávení potravy, absorpce metabolitů a endokrinní sekrece. Dochází zde 

k dovršení procesu trávení a jeho produkty jsou vstřebávány. Skládá se ze tří částí: 

dvanáctníku, lačníku a kyčelníku [10].  

Pankreatické šťávy jsou složené z trypsinu, který již nenatrávené bílkoviny na peptidy a 

aminokyseliny, lipázy štěpí tuk na glycerol a mastné kyseliny a amylasy, které pokračují ve 

štěpení cukrů [9]. 

 
Obrázek 2: Lactobacily na sliznici střevního traktu [12] 

2.3.6 Slinivka břišní 

Slinivka břišní je pro život nezbytný protáhlý, 14 - 18 cm dlouhý orgán. Slinivka je 

uložena pod žaludkem. Dělí se na části: rozšířená hlava, tělo a ocas. Žlučovodem vtéká 

pankreatická šťáva do dvanáctníku [10]. 

2.3.7 Játra 

Život bez jater není možný. Jedná se o největší žlázu v těle. Jsou bohatě prokrveny. Funkcí 

jatek je metabolismus jednotlivých živin jako sacharidů a tuků. Z monosacharidů tvoří zásoby 

glykogenu. Metabolizují mastné kyseliny. Tvoří cholesterol. Déle se zde přeměňují dusíkaté 

látky na močovinu, která je odváděna krví. Z β - karotenu vytváří vitamín A. Je zde 

přednostně likvidován alkohol [9], [10].  
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Na spodní straně pravého jaterního laloku je umístěn žlučník. Tvoří se zde žluč, která se 

stále zahušťuje a vyprazdňuje do dvanáctníku. Žluč neutralizuje kyselé tráveniny ze žaludku. 

Umožňuje vstřebávání tuků a podporuje střevní peristaltiku a odvádí škodlivé látky [9], [10]. 

2.3.8 Tlusté střevo 

Tlusté střevo je uloženo po obvodu dutiny břišní. Jeho sliznice obsahuje žádné trávicí 

enzymy. Střevo se začíná plnit 4 - 8 hodin po jídle. Začíná slepým střevem a pokračuje 

vzestupným, příčným, sestupným a nakonec esovitým tračníkem. Následuje konečník a řitní 

otvor. Z nestrávených částí potravy se v tlustém střevu tvoří stolice. Dochází zde ke 

vstřebávání solí, vody a vitamínů. Na
+
 se aktivním transportem dostávají do krve [7], [9], 

[10], [11]. 

 Složení mikroflóry trávicího traktu 2.4

Z klinického hlediska je normální fyziologická mikroflóra definována jako soubor 

mikroorganismů, které mohou být přítomny v digestivním (GIT) traktu zdravého člověka. 

Z klinického didaktického hlediska je vhodné rozlišit patogenní mikroflóru mikroorganismů, 

jenž v tomto prostředí za fyziologických okolností nesmí být přítomny [2].  

Proti hromadění bakterií v dutině ústní působí sliny. Sliny totiž díky svému složení, 

popsanému v kapitole 2.3.1, působí antibakteriálně. Ovšem důležitá je i přítomnost normální 

mikroflóry. Na povrchu zubu tvoří bakterie podstatnou část zubního plaku. Z bakterií je 

nejčastější komponentou zubního plaku Streptococcus metans. Pod okraji zubní sliznice a i v 

nosohrtanu je přítomna početná anaerobní flóra nesporulujících druhů (Bacteroides, 

Fusobacterium, Leptotrichie, Wollinela, Veillonela, Aktinomycety, Bifidobacterie, 

Eubacterium, Arachnie, Treponema). Kyseliny vznikající při bakteriálním metabolismu 

poškozují zubní sklovinu a vedou tak ke vzniku zubního kazu [2].  

V jícnu se obvykle normální flóra neprokazuje, což je dáno patrně velmi rychlou pasáží 

obsahu do žaludku. V žaludeční dutině se výrazně uplatňují pepsin a kyselina chlorovodíková, 

která účinně omezuje výskyt bakterií v žaludečním obsahu, i když není pochyb, že celá řada 

bakteriálních druhů může žaludkem projít do dalších částí zažívacího traktu (acidoresistentní 

bakterie - laktobacily, enterokoky či kandidy a plísně). Přežívají také druhy, které svým 

metabolismem neutralizují kyselé prostředí [2], [16], [13], [14].  

 
Obrázek 3: Lactobacillus acidophilus [15] 

Distálním směrem přibývá bakteriální osídlení. Osídlení střeva je odlišné podle způsobu 

výživy (vegetariáni), podle geografických oblastí (tropy) apod. Množství bakterií je ovlivněno 
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aciditou žaludku, pohyblivostí střeva (jejich snížení je spojeno se zvýšením množství 

bakterií). Žlučové soli jsou pro nepatogenní mikroby toxické, neboť na ně působí jako 

„čistič“. Běžné střevní mikroby jako enterobakterie a enterokoky jsou na žlučové soli 

„zvyklé“, a proto se s nimi v nepatrných počtech setkáváme již v dvanáctníku. Ovšem je třeba 

brát na vědomí, že žluč he výborným selektivním kultivačním prostředím pro salmonely. 

Vlivem kyseliny žaludeční, žlučových solí a rychlé peristaltiky je v tenkém střevu bakterií 

relativně málo. Nelze ovšem říci, že je sterilní [2], [16], [13], [14].   

Naproti tomu tlusté střevo, tedy jeho obsah je alespoň z poloviny představován bakteriemi. 

V 1 gramu stolice je přítomno asi 10
12

 bakterií, kdy bylo identifikováno více než 400 druhů, 

které je možno považovat za normální flóru tlustého střeva. Z tohoto množství více než 95 % 

tvoří bakterie striktně anaerobních druhů Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, 

Peptostreptococcus, Peptococcus a Clostridium. Anaerobní bakterie v prostředí proliferují a 

svými metabolickými produkty inhibují růst jiných bakteriálních druhů (tvorbu kyseliny 

octové, máselné, mléčné). Z ostatních druhů při aerobní kultivaci pravidelně prokazovány 

enterobakterie, především Esterichia coli. Jiné druhy gramnegativních tyčinek jsou 

kvantitativně zastoupeny a prokazují se až ve chvíli, kdy byla zejména podáním antibiotik 

rovnováha porušena, jsou tedy při výraznějším zastoupení dokladem dysmikrobie 

(Morganella, Providentia, Proteus, Pseudomonas). V trávicím systému se postupně zvětšuje 

poměr anaerobních mikroorganismů vůči aerobním. Aeroby vychytávají volné kyslíkové 

radikály a tím připravují vhodné podmínky pro růst anaerobů [2], [16], [13], [14]. 

U kojenců se jako první zástupci střevní mikroflóry objevují kmenu rodu Bifidobacterium. 

U dětí, které jsou pouze na umělé výživě, převládají laktobacily [16].  

Tabulka 1: Kvantitativní rozložení a kvalitativní zastoupení MO v trávicím traktu [2] 

Oddíl Kvantitativní rozložení Kvalitativní zástupci 

Žaludek a dvanáctník 10
1
 - 10

3
/ ml mikrooganismů laktobacily, streptokoky, kvasinky 

Lačník a kyčelník 10
4
 - 10

8
/ ml mikrooganismů 

laktobacily, koliformní bakterie, 

streptokoky, bakteroidy, 

bifidobakterie, fusobakterie 

Tračník 10
10

 - 10
12

/ ml mikrooganismů 

bakteroidy, bifidobakterie, 
streptokoky, eubakterie, fusobakterie, 

koliformní bakterie, klostridia, 

veillonely, laktobacily, proteus, 

stafylokoky, pseudomonády, kvasinky 

 

Tabulka 2: Poměr anaerobů k aerobům v trávicím traktu [2] 

Oddíl GIT anaeroby : aeroby 

Tenké střevo 1 : 1 

Orální kolon 100 : 1 

Aborální kolon 1000 : 1 
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Tabulka 3: Profilace mikroflóry trávicího traktu směrem aborálním (podle Simona, Gorbacha) [2] 

celkové množství bakterií (ml) 
žaludek lačník kyčelník tračník 

10 - 10
3
 0 - 10

5
 10

3
 - 10

9
 10

10
 - 10

12
 

aeroby nebo fakultativní anaeroby 

koliformní bakterie 0 - 10
2
 0 - 10

3
 10

2
 - 10

7
 10

4
 - 10

10
 

streptokoky aerobní 0 - 10
3
 0 - 10

4
 10

2
 - 10

6
 10

5
 - 10

10
 

stafylokoky 0 - 10
2
 0 - 10

3
 10

2
 - 10

5
 10

4
 - 10

9
 

laktobacily 0 - 10
3
 0 - 10

4
 10

2
 - 10

5
 10

6
 - 10

10
 

plísně/kvasinky 0 - 10
2
 0 - 10

2
 10

2
 - 10

4
 10

4
 - 10

6
 

Anaeroby 

bakteroidy ojediněle 0 - 10
3
 10

3
 - 10

7
 10

10
 - 10

12
 

bifidobakterie ojediněle 0 - 10
4
 10

3
 - 10

8
 10

8 
- 10

11
 

streptokoky anaerobní ojediněle 0 - 10
3
 10

2
 - 10

6
 10

10 
- 10

12
 

klostridie ojediněle ojediněle 10
2
 - 10

4
 10

6
 - 10

11
 

eubakterie ojediněle ojediněle ojediněle 10
9
 - 10

12
 

 Funkce fyziologické mikroflóry 2.5

Základní funkce střevního mikrobiálního ekosystému lze shrnout do pěti skupin: 

1. Mikroflóra slouží jako mikrobiální bariéra proti patogenům (salmonely, vibria atd.) a 

potenciálním patogenům (klostridia, kandidy atd.). Prudký pokles množství 

fyziologických mikroorganismů otvírá cestu patogenům a potenciálním patogenům. 

2. Tvoří produkty mikroflóry, které mají vliv na prokrvení střevní mukózy a motility. 

Anaeroby a aeroby produkují volné mastné kyseliny s krátkým řetězcem, zejména 

kyselina propionová, octová a máselná. Lactobacily a bifidobakterie produkují 

kyselinu mléčnou. Všechny tyto produkty mají vliv na digestivní motilitu a 

vaskularizaci.  

3. Stimulují imunitní střevní systém. Organismus je vybaven mechanickými, 

chemickými a imunologickými bariérami, které v místech kontaktu bráni 

nekontrolovanému průniku antigenních a mitogenních podnětů do vnitřního prostředí 

do organismu. Imunitní systém střevní sliznice jako i u jiných sliznic zajišťuje bariéru 

proti patogenním mikroorganismům a proti imunogenům. 

4. Redukují bakteriální translokaci. Mikroekosystém zažívacího traktu zabraňuje 

intraluminálním zárodkům v proniknutí stěnou a vytvořením systémové infekce. Berg 

prokázal např. schopnost Esterichia coli bakteriální translokaci redukovat. 

5. Produkují vitamíny. Fyziologické kmeny Esterichia coli, v menší míře anaeroby a 

možné taky jiné bakterie trávicího traktu se mohou podílet na tvorbě vitamínu B12, K1 

a K2. Časté či dlouhodobé užívání antibiotik může vést k narušení syntézy těchto 

vitamínů a k jejich nedostatku [2]. 

 Probiotické bakterie - charakteristika a působení 2.6

Probiotika, jak již bylo definováno výše, jsou nepatogenní mikroorganismy, které při požití 

osidlují střevo, zlepšují jeho mikrobiální rovnováhu a působí prospěšně pro zdraví a 

fyziologické pochody hostitele.  

Probiotika dosud v USA a ani v EU nemají platný status léčiv či zdravotní tvrzení. Výroba 

probiotik se proto řídí předpisy pro potraviny. V České republice je používání probiotik 
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vymezeno Vyhláškou č. 446/2004 Sb. [17], kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a 

na obohacování potravin potravními doplňky. Množství a druh mikroorganismů obsažených v 

mléčných výrobcích vymezuje Vyhláška č. 77/2003 Sb. [19]. Výběr probiotik je přísný a 

probiotika musí splňovat tyto podmínky: 

1. Kmen musí být identifikován a charakterizován pomocí fenotypových a molekulárně 

genetických metod na úroveň rodu, druhu a kmene. Kmen je následně bezpečně 

uložen v mezinárodní sbírce mikroorganismů. 

2. Druhou fází jsou testy funkcí pomocí in viro testů a prostřednictvím testů na zvířatech. 

Pomocí in viro testů se testuje rezistence na žaludeční kyseliny a žluč, adherence a 

střevní buňky a produkce specifických metabolitů. 

3. Dalším krokem je prokázat bezpečnost kultury. Musí být vyloučeny faktory 

patogenity, Tyto testy se provádí opět pomocí in viro testů, pokusem na zvířatech a 

nakonec i aplikací lidskými dobrovolníky. 

4. Až po všech těchto testech dochází k výrobě probiotických potravin. Důležité je 

zohlednit technologické vlastnosti, určují se podmínky skladování a koncentrace 

živých buněk v potravině či v potravním doplňku. V případě fermentovaných 

mléčných, probiotických výrobcích se za účinný obsah považuje 10
6
 životaschopných 

buněk v gramu výrobku [20], 0, [21]. 

Je důležité uvědomit, že ve většině případů probiotické bakterie nekolonizují trávicí trakt 

hostitele trvale. Proto je vhodné podávat dlouhodobě, trvale nebo do té doby, kdy jsou 

upraveny trávicí návyky a tělo je schopno si udržet střevní mikroflóru, která má pozitivní 

účinky.  

Probiotické bakterie obnovují rovnováhu střevní mikroflóry, která byla narušena při léčbě 

chemoterapeutiky či antibiotiky, Nejúčinnějším prevence je tedy požívání probiotických 

bakterií k požívání antibiotik a zabraňování tak střevní dysmikrobii (přemnožení Clostridium 

difficile) [20], [21], [22].  

Probiotika dále redukují množství hnilobných bakterií v lidském střevě. Hnilobné bakterie 

tvoří látky, které jsou potenciálně karcinogenní. Tyto bakterie využívají zbytky živočišných 

bílkovin, zvláště u lidí, kteří konzumují stravu s malým množstvím vlákniny a s velkým 

množstvím živočišných bílkovin [20], [21], [22].  

Laktobacily jsou také schopny štěpit laktózu pomocí β - galaktosidásy, a tím mohou 

pomoct lidem s laktázovou intolerancí. Dále probiotika regulují hladinu cholesterolu. 

V tenkém střevě přeměňují cholesterol na neúčinný coprostanol. Ovšem nejlepší redukce 

cholesterolu je při změně či úpravě stravovacích návyků hostitele. Zmírňují i průběh řady 

průjmových onemocnění a zácpy a fungují i jako prevence proti těmto nemocím [20], [21], 

[22].  

 Probiotika dostupná na trhu 2.7

Probiotika se vyskytují buď v potravinách, nebo ve formě potravinových doplňků. 

Rozlišujeme tři formy probiotik, a to alimentární, farmaceutická a medicínská. 

Alimentární probiotika jsou potraviny obsahující probiotické kultury, tedy fermentované 

mléčné výrobky (kefír, acidofilní mléko, jogurtové nápoje, jogurty), některé tvarohy, kysané 

zelí a jiná kysaná zelenina, tvrdé sýry a šlechtěné tvrdé salámy [23].  
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Za farmaceutická probiotika jsou označovány potravinové doplňky ve formě kapslí, tablet 

a prášku. Složení těchto preparátů je různé, záleží na výrobci a na tom, komu je výrobek 

určen. Tyto výrobky obsahují většinou tři až devět druhů probiotických kultur. Jedná se 

například o výrobky: Biopron 9 PREMIUM, Biopron LAKTOBACILY Baby BiFi+, Probicus 

atd.[23]. 

Mezi medicínská probiotika patří například Hylak Forte, speciální vakcíny a další 

preparáty indikované lékařem [23]. 

Tabulka 4: Druhy živých mikroorganismů v kysaných mléčných výrobcích [18] 

Druh výrobku Použité mikroorganismy 
Mléčná mikroflóra 

výrobku v 1 g 

Acidofilní mléko 
Lactobacillus acidophilus a další mezofilní, příp. 

termofilní kultury bakterií mléčného kvašení 

10
6
 

Lactobacillus 

acodophilus 

Jogurty 
Protosymbiotická směs Streptococcus salivarius 
subsp. thermophilus a Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus 

10
7
 

Kysané mléko, vč. 
smetanového 

zákysu, podmáslí a 

kysané smetany 

Monokultury a směsné kultury bakterií mléčného 

kvašení 
10

6
 

Kefír 

Zákys připravený z kefírových zrn, jehož mikroflóra 
se skládá z kvasinek zkvašujících laktózu 

Sacharomyces unisporus, Sacharomyces cerevisiae, 

Sacharomyces exignus a dále Leuconostoc, 
Lactococcus a Aerobacter, rostoucí se vzájemném 

společenství  

Bakterie mléčného 
kvašení 10

6
 a 

kvasinky 10
4
 

Kefírové mléko 

Zákys skládající se z kvasinkových kultur rodu 

Kluyveromyces, Torulopsis nebo Candida valida a 
mezofilních a termofilních kultur bakterií mléčného 

kvašení v symbióze 

Bakterie mléčného 

kvašení 10
6
 a 

kvasinky 10
2
 

Kysaný mléčný 

výrobek s 
bifidokulturou 

Bifidobacterium sp. V kombinaci s mezofilními a 

termofilnímu bakteriemi mléčného kvašení 

10
6
 

bifidobakterie 

 Nejčastěji využívané probiotické bakterie  2.8

2.8.1 Rod Lactobacillus 

Rod Lactobacillus jsou fakultativně anaerobní bakterie mléčného kvašení. Patří do skupiny 

pravidelných nesporulujích grampozitivních tyčinek. Fermentují glukózu a laktózu a hlavním 

výchozím produktem této fermentace je kyselina mléčná, octová, etanol a CO2 [24]. 

Optimální teplota pro jejich růst je 15 - 45 °C podle druhu bakterie. Optimální hodnota pH 

je 4,5 - 6,4. Rod je poměrně náročný na živiny v médiu, kromě zmíněné laktózy a glukózy 

také vyžaduje aminokyseliny, nukleotidy a některé vitaminy. V přírodě je velmi rozšířen. 

Hojně se vyskytuje v trávicím traktu a v ústech u zvířat a u lidí. Déle se vyskytuje v mléce, 

kde vyvolává přirozené kysání, v travinách, v obilí a v půdě [24].  

Z potravinářského a z biotechnologického hlediska je nejdůležitějším rodem. Využívají se 

z toho důvodu, že kyselina mléčná snižuje pH v prostředí a tím zamezuje množení hnilobných 

a patogenních bakterií. Mezi homofermentativní bakterie řadíme např. druhy Lactobacillus 
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acidophilus či Lactobacillus plantarum, a mezi hererofermentaní např. druhy Lactobacillus 

fermentum či Lactobacillus brevis [24], [25]. 

Tabulka 5: Výskyt a použití jednotlivých druhů rodu Lactobacillus [25] 

Bakteriální druh Potraviny s obsahem těchto druhů 

Lactobacillus acidophilus kysané mléčné nápoje, jogurty 

Lactobacillus brevis mléko, sýry, kysané zelí, pekárenský kvas 

Lactobacillus  buchneri mléko, sýry 

Lactobacillus casei ssp. casei mléčné produkty, mléko, sýry 

Lactobacillus casei ssp. pseudoplantarum mléčné produkty, mléko, sýry 

Lactobacillus casei ssp. rhamnosus mléčné produkty, mléko, sýry 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus jogurty, sýry 

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis kysané mléčné výrobky, sýry, droždí 

Lactobacillus fermentum 
mléčné produkty, droždí, fermentovaná 

zelenina 

Lactobacillus helveticus 
kysané mléčné výrobky, tvrdé sýry 

ementálského typu 

Lactobacillus plantarum mléčné produkty, kysané zelí, zelenina 

Lactobacillus reuteri masné produkty 

2.8.2 Rod Bifidobacterium 

Rod Bifidobacterium jsou striktně anaerobní heterofermentativní bakterie, které patří mezi 

nepravidelné, nesporulující, nepohyblivé, grampozitivní tyčinky. Některé druhy snesou 

přítomnost kyslíku jenom pokud je přítomný oxid uhličitý či bifidogenní faktory. Na Petriho 

misce za aerobních podmínek nerostou. Tvar mají kokovitý, kyjovitý nebo tyčinkovitý. 

Rostou jednotlivě, v řetízkách, v hvězdicovitém nebo v palisádovém uspořádání. Někdy 

bývají na jednom konci rozštěpené [24].  

Optimální teplota pro růst je 37-41 °C, minimum se pohybuje od 25 °C do 28 °C a 

maximální potom od 43 °C do 45 °C. Optimální hodnota pH se nachází v rozmezí 6,5 - 7. 

Nesnášejí velmi kyselé prostředí [24].  

Kolonie jsou na polotuhých médiích hladké, smetanově bílé, vypuklé a měkké konzistence. 

Pro tento rod je charakteristická tvorba kyseliny octové a kyseliny mléčné v poměru 3:2, kdy 

obě kyseliny inhibují nežádoucí bakterie. Kyselina octová má oproti kyselině mléčné silnější 

antagonistický účinek ne nevítané gramnegativní bakterie. Dále v malém množství vzniká 

ethanol, sukcinát a mravenčan [24], [25]. 

Vyskytují se v dutině ústní a v trávicím traktu. Využívají se pro přípravu mléčných nápojů. 

U kojených dětí tvoří většinu, až 95 % střevních bakterií. U dospělých lidí je to pouze 25 %. 

Nejčastější jsou druhy Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 

breve a Bifidobacterium thermophilum. Jediný druh, který byl prokázán za patogenní, je 

Bifidobacterium dentium. Tento druh způsobuje zubní kaz a vyskytuje se ve znečištěných 

vodách [24], [25].  
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Obrázek 4: Bifidobacterium breve [27] 

2.8.3 Rod Streptococcus 

Rod Streptococcus patří mezi fakultativní anaerobní bakterie. Patří mezi grampozitivní 

koky a shlukují se do diplokoků nebo do krátkých řetízků [24].  

Optimální teplota pro jejich růst je 37 °C. Optimální hodnota pH je v rozmezí 4,8-6. Vedle 

sacharidů fermentují i organické kyseliny a aminokyseliny [24].  

Tento rod obsahuje i řadu patogenních druhů, které způsobují hnisavá onemocnění jako spálu, 

angínu apod. Tyto patogenní druhy tvoří enzymy, které rozkládají červené krvinky a 

způsobují tak hemolýzu [24], [25]. 

Nepatogenní druhy jsou součástí mikroflóry dutiny ústní. V poslední době byly z tohoto 

rodu vyloučeny nehemolyzující nepatogenní druhy např. nejdůležitější Streptococcus lactis 

podle nového systému označován jako Lactococcus lactis a Streptococcus raffinolactis dnes 

již Lactococcus raffinolacti [24], [25]. 

2.8.4 Rod Lactococcus 

Rod Lactococcus neboli mléčná skupina rodu Streptococcus.  Jsou to grampozitivní 

bakterie. Optimální teplota pro růst se pohybuje v rozmezí 30-45 °C. Buňky mají vejcovitý 

tvar o průměru 0,5 až 1,0 μm a vyskytují se nejčastěji v párech nebo v kratších řetízcích [24].   

Druh Lactococcus lactis ssp. lactis je v potravinářství a hlavně v mlékárenství jedním z 

nejrozšířenějších mikroorganismů. Je součástí máselné kultury používané pro zakysání 

smetany [24], [25]. 

Druh Lactococcus thermophilus má optimální teplotu 40- 50 °C. Používá se pro výrobu 

jogurtu a ementálského sýra [24], [25].   

 Metody stanovení viability buněk 2.9

Pro měření celkového počtu buněk a pro stanovení vlivu potravin a probiotické bakterie a 

následně jejích viabilita může být použito mnoho metod jako je přímé počítání buněk, 

nepřímé počítání buněk, nebo nejnovější a nejspolehlivější metoda průtoková cytometrie. 

2.9.1 Kultivace 

Mikroorganismy se v laboratoři kultivují na sterilních živných půdách. Složení živného 

média musí vyhovovat kultivovanému mikroorganismu ve výživě, pH, osmotickými poměry a 
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dalšímu fyzikálně-chemickými podmínkami. Média musí obsahovat zdroj energie, zdroj 

biogenních prvků v takové koncentraci a formě, které je ideální pro daný mikroorganismus, 

potřebné růstové faktory a dostatek vody. Mikroorganismy lze kultivovat v tekutých živných 

médiích - v tzv. bujónech nebo na pevných živných půdách, tzv. agarech [28], [29]. 

2.9.1.1 Složení živného média 

Zdrojem uhlíku, vodíku a kyslíku jsou většinou jednoduché cukry, disacharidy, 

trisacharidy či polysacharidy. Dále jako zdroj uhlíku mohou sloužit nejrůznější organické 

látky či přirozené ingredience, které jsou zároveň i zdrojem růstových faktorů, například 

pepton. Jako zdroj dusíku můžou mikroorganismy využít atmosférický dusík, který ovšem 

mohou fixovat jen některé mikroorganismy, amonné soli či amoniak, dusitany či organicky 

vázaný dusík ve formě aminokyselin, peptidů a bílkovin. Zdrojem síry potom slouží minerální 

soli kyseliny sírové, soli kyseliny fosforečné jsou zdrojem fosforu [28], [29].  

Auxotrofní mikroorganismy vyžadují růstové faktory, které si samy nedokáží syntetizovat, 

například vitamíny, aminokyseliny, purinové a pyramidové báze apod. Tyto faktory 

mikroorganismy potřebují oproti uhlíku jen malé množství. Růstovými faktory mohou být i 

přirozené ingredience, jako například pepton, hydrolyzát či kvasničný extrakt. Pepton je 

produkt hydrolytického štěpení bílkovin působením proteolytického enzymu (pepsin, trypsin 

apod.) Díky tomuto enzymu se řetězce bílkovin zkracují tak, že se dají ve vodě rozpustit a 

mikroorganismy je tak snáze využijí. Hydrolyzát se také získává z hydrolýzy bílkovin, kdy je 

tato hydrolýza způsobena anorganickými kyselinami. Extrakty se získají varem substrátu ve 

vodě, kdy se následně voda odstraní a vzorek se upraví do práškového stavu, například 

kvasničný, masový či sladový extrakt [28], [29]. 

Aby se vytvořila pevná živná půda je nutné do média přidat ztužující komponentu podle 

potřeby jako želatina, agar či gel kyseliny křemičité. Agar je polysacharid, který se získává 

z mořských řas. Podle gelující schopnosti se agar přidává do média v koncentraci 1 - 3% hm. 

Rozvaří se ve vodní lázni či rovnou při sterilaci. Tuhne při teplotě 45 - 48 °C. Želatina je 

amorfní látka, která se získává extrakcí kostí zvířat, jejích chrupavek, kůže a šlach. Želatina 

nesnáší autoklávování, tudíž se musí sterilovat zvlášť při nižší teplotě. Při opakovaném 

zahřívání ztrácí svoji ztužující schopnost. Do živných médií se přidává v koncentraci 10 - 20 

%. Gel kyseliny křemičité se používá pro mikroorganismy, které nesnáší přítomnost 

organických sloučenin [28], [29]. 

2.9.2 Stanovení počtu buněk 

Stanovení počtu buněk je součástí práce v mikrobiologické laboratoři. Sleduje se jím růst a 

rozmnožování mikroorganismů či slouží ke kontrole mikrobiálního znečištění různých 

materiálů. Ke stanovení se používá metoda přímá (mikroskopická), metoda nepřímá 

(kultivační) nebo měření zákalu. Mikroskopické počítání mají výhodu, kdy rychle získáme 

dané výsledky a zároveň i počet mrtvých a živých buněk. Kultivační metoda je časově 

náročnější, i co se týká média nákladnější, ovšem počítáme zde jenom živé buňky. Při měření 

zákalu tedy nefelometrické metody jsou velmi nepřesné, i když jednodušší a rychlé [28], [29]. 
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2.9.2.1 Přímá metoda stanovení počtu buněk 

K počítání buněk se používají různé typy počítacích komůrek (Thomova, Bürkerova 

apod.). Bürkerova komůrka má ve své střední části dvě mřížky, které se skládají z velkých a 

malých čtverců a obdélníků. Plocha velkých čtverců je 1/25 mm
2
, malých čtverců 1/400 mm

2 

a obdélníků 1/100 mm
2
. Hloubka mřížky je 0,1 mm. Objemy potom činí 1/250 mm

3
, 1/4000 

mm
3
 a 1/1000 mm

3
 [30].  

 
Obrázek 5: Bürkerova komůrka [30] 

Pro stanovení počtu mrtvých a živých buněk se používá vitální test. Jako barvivo se 

používá například methylenová modř. Methylenová modř se u živých buněk díky redukujícím 

enzymům promění na nebarevnou formu. U mrtvých buněk tyto enzymy chybí, a proto se 

obarví modře [30].  

 
Obrázek 6: Chemická struktura methylenové modři [30] 

2.9.2.2 Nepřímá metoda stanovení počtu buněk 

Principem této metody je počítání kolonií na agarových plotnách. Z jedné životaschopné 

buňky vyrůstá jedna kolonie. Pro správné vyhodnocení se provádí alespoň dvě série jednoho 

vzorku a počítá se pak s jejich průměrnou hodnotou. Vyrostlé kolonie se počítají pomocí 

označování fixem na spodní straně Petriho misky. Zaočkování kultury je možné provádět 

roztěrem nebo přelivem. Očkování roztěrem spočívá v nanesení připraveného vzorku na 

ztuhlou agarovou plotnu a následně je vzorek rozetřen krouživým pohybem sterilní hokejkou 

po celém povrchu agaru. Princip očkování přelivem je, že se připravený vzorek nanese na 

Petriho misku a následně se zalije agarem vytemperovaným na 45 °C. Po zalití se krouživým 

pohybem miskou vzorek smíchá s agarem a nechá se ztuhnout [28], [29]. 

2.9.3 Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie je metoda, která využívá principy mikroskopie a citlivé detekce 

světelného signálu. Touto metodou lze získat informace o rozložení velikosti, granularity 
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buněk v populaci, o intracelulárních komponentech kvasinek (bílkoviny, nukleové kyseliny, 

steroly), dále lze sledovat změny v rychlosti růstu, určit počet mrtvých a živých buněk 

v populaci či sledovat celkový počet buněk. Výhodou této metody je, že lze získat informace 

o velkém souboru buněk v relativně krátkém čase. Průtokový cytometr se skládá ze tří 

hlavních částí: fluidiky, optiky a elektroniky [33]. 

 
Obrázek 7: Průtokový cytometr Apogee 

Když vzorek vstoupí do průtokového cytometru, jsou částice náhodně unášeny nosnou 

kapalinou. Důležité je aby se buňky nacházely ve formě suspenze. Docílíme tak toho, že 

buňky budou procházet systémem konstantní rychlostí jedna za druhou a následně mohou být 

detekovány detekčním systémem přístroje. Tento proces je řízen systémem, který se nazývá 

fluidika. Vzorek se dávkuje do zkumavky, která je opatřena na spodu kapilárou. Tato 

zkumavka je uložena v nádobce s plášťovou tekutinou, která odtéká laminárním prouděním a 

strhává sebou z kapiláry jednotlivé buňky. Je důležité zajistit hydrodynamickou fokusaci, což 

znamená, aby prošla měřícím bodem právě jedna částice. Dále je důležité, aby proudění bylo 

laminární a ne turbulentní. Při laminárním proudění se tekutina v centrální komoře nemíchá 

s nosnou kapalinou. To, jaké proudění je, nám stanovuje Reynoldsovo číslo Re [33], [31].  

Rovnice 1: Reynoldsovo číslo 



 d
Re  

Když je Re menší než 2300, je proudění vždy laminární. Pokud je Re větší než 2300, tok 

může být turbulentní [31].  
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Obrázek 8: Hydrodynamická fokusace [32] 

Po hydrodynamické fokusaci prochází každá částice jedním nebo více paprsky světla. 

Rozptyl světla nebo fluorescenční emise poskytuje informace o vlastnostech částice. 

Nejčastěji se používají lasery. Lasery produkují světlo jedné vlnové délky. Argonový laser 

emituje záření s vlnovou délkou 488 nm (modrá oblast spektra), helium-neonový laser 

s vlnovou délkou 633 nm (červená oblast spektra), fialový laser s vlnovou délkou 407 nm 

(fialová oblast spektra) či UV laser s vlnovou délkou 350 nm (UV oblast spektra). Světlo, 

které je rozptýlené ve směru dopředu, obvykle s až 20° odklonem od osy laserového paprsku, 

je sbíráno objektivem známým jako přímý rozptyl neboli „Forward Scatter Channel“ FSC. 

Tento údaj nás informuje o velikosti částic. Čím větší buňka je, tím větší rozptyl světla 

vykazuje.  Světlo měřené přibližně na úhlu 90° od excitační linie se nazývá boční rozptyl. 

„Side Scatter Channel“ (SSC) poskytuje informace o vnitřní buněčné struktuře, resp. 

granularitě. Poté jsou buňky unášeny do třídící jednotky nebo do odpadní nádoby. Optika 

zahrnuje excitační zdroje (lasery) a sběrné optické dráhy, které systémem čoček, zrcadel a 

optických filtrů zachycují fluorescenční a rozptýlené záření a přivádějí je na opticky aktivní 

vrstvu optoelektronických detektorů (fotonásobičů a fotodiod) tvořících rozhraní mezi 

optickým a elektronickým podsystémem průtokového cytometru [33], [31], [33], [34].  

Z technického hlediska je nejsložitějším systémem průtokového cytometru elektronika, 

která převádí optické signály (fluorescenci a rozptyl) na signály elektronické, ty potom 

zesiluje, digitalizuje a zpracovává do srozumitelné formy, kterou je grafická reprezentace 

jednotlivých buněk na monitoru řídicího počítače. Výsledkem jsou různé diagramy a 

histogramy [33], [31]. 
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 CÍLE PRÁCE 3

Cílem práce bylo sledovat vliv různých typů modelových a reálných potravin na viabilitu a 

růst probiotik a najít optimální potraviny, které mají minimální negativní účinek na růst a 

životaschopnost probiotik. Za tímto účelem byly řešeny následující dílčí úkoly: 

1. Kultivace vybraných kmenů probiotických bakterií 

2. Inkubace bakterií v prostředí různých druhů modelových a reálných potravin 

3. Hodnocení vlivu potravin na viabilitu a růst bakterií 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 4

 Použité chemikálie 4.1

Agar Powder, Himedia (IND) 

Albumin -Sigma-Aldrich (Německo) 

Bile salts-směs kyseliny cholové a deoxycholové, Sigma-Aldrich (ČR) 

D-glukosa monohydrát p.a., Lach-Ner (ČR) 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lach-Ner (ČR) 

Ethanol, Vitrum-LachNer (ČR) 

Hydrogenfosforečnan draselný p.a., Lach-Ner (ČR) 

Hydrogenuhličitan sodný p.a., Lach-Ner (ČR) 

Hydroxid sodný p.a., Lach-Ner (ČR) 

Chlorid sodný, Vitrum-LachNer (ČR) 

Kyselina chlorovodíková 35%, Lach-Ner (ČR) 

MRS médium, Himedia (Indie) 

Pankreatin (vepřový pankreas), Sigma-Aldrich (Německo) 

Pepsin -Sigma-Aldrich (Německo) 

Propidiumjodid, eBioscience (USA) 

 Použité přístroje 4.2

Analytické váhy - Boeco (SRN) 

Centrifuga Boeco U-32R, Hettich Zentrifugen: (SRN) 

Předvážky Ohaus ScoutPro (USA) 

Předvážky Kern 440-33 (Německo) 

Průtokový cytometr - Apogee A50, Apogee Flow Systems (GB) 

Termostat - Column oven LCO 101 

 Použité mikroorganismy 4.3

V práci byly použity probiotické bakteriální kultury Lactobacillus acidophilus CCM 4833 

a Bifidobacterium breve CCM 7825T. Kultury byly získány z České sbírky mikroorganismů 

Masarykovy univerzity v Brně. 

 Použité materiály 4.4

Pro testování byl v práci dále použit probiotický přípravek Biopron 9 PREMIUM. Jedná se 

o probiotický komplex, který obsahuje 9 miliard buněk 9 kmenů vitálních mikroorganismů: 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnocus, 

Lactococcus lactis ssp. Lactis, Streptococcus thermophilus. 
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Obrázek 9: Biopron 9 PREMIUM 

 Metodické postupy 4.5

4.5.1 Kultivace mléčných bakterií 

Pro kultivaci bakterií kmene Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve byl 

používán komerční MRS bujón. V Erlenmayerově baňce bylo smícháno 55,15 g MRS bujónu, 

jak udává výrobce, s 1000 ml destilované vody. Baňka byla následně sterilována 30 minut 

v tlakovém hrnci s otevřeným ventilem. Kultury byly zaočkovány ve sterilním boxu vždy 3 

ml kultury do 30 ml bujónu do plastových zkumavek. Kultury byly kultivovány 24 hodin 

v termostatu při 37 °C. Po kultivaci byly buňky nejprve zcentrifugovány při 500 rpm po dobu 

5 minut. Následně byly kultury používány při měření v průtokovém cytometru a pro nepřímé 

stanovení počtu buněk kultivační metodou. 

4.5.2 Modelové trávicí šťávy 

Modelové trávicí šťávy byly používány pro simulaci lidského trávení. Probiotické buňky 

v potravině byly v poměru 1:1 vloženy nejprve do žaludeční šťávy, zde trávení probíhalo po 

dobu 20 minut. Následně byly přidány šťávy pankreatická a žlučová (v poměru 1:1). Přídavek 

střevních šťáv byl v poměru 1:1 k potravině a šťávě žaludeční. Trávení ve střevě probíhalo 2 

hodiny. V průběhu celého trávení byly vzorky míchány a inkubovány na temperované 

třepačce při teplotě 37 °C.  Ve zvolených intervalech byly odebírány vzorky k analýze. 

4.5.2.1 Složení modelové žaludeční šťávy 

0,25 gramu pepsinu bylo rozpuštěno ve 100 mililitrech destilované vody a následně bylo 

přidáno 0,84 mililitru 35% kyseliny chlorovodíkové. Celkové pH bylo upraveno na hodnotu 

0,9 [36]. 

4.5.2.2 Složení modelové pankreatické šťávy 

0,25 gramu pankreatinu a 1,5 gramu hydrogenuhličitanu sodného bylo rozpuštěno ve 100 

mililitrech destilované vody. Celkové pH roztoku bylo upraveno na hodnotu 8,9 [36]. 

4.5.2.3 Složení modelové žlučové šťávy 

0,8 gramu žlučových solí bylo rozpuštěno ve 200 mililitrech fosfátového pufru. Celkové 

pH roztoku bylo upraveno na hodnotu 8 [36]. 
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4.5.3 Stanovení viability v průtokovém cytometru 

Vzorky buněk jednotlivých kmenů a kapsle byly rozsuspendovány v 10 ml destilované 

vody. Následně byl odebrán 1 ml vzorku, který byl přidán do 9 ml modelové potraviny. Po 15 

minutách byl odebrán 1 ml vzorku k analýze, do směsi bylo přidáno 9 ml žaludeční šťávy a 

opět byl odebrán 1 ml vzorku. Po 20 minutách trávení byl odebrán třetí vzorek (1 ml). Na 

závěr bylo přidáno k 16 ml směsi 8 ml pankreatické šťávy a 8 ml žlučové šťávy. Poslední 

vzorky byly odebrány nejdříve ihned po přidání obou šťáv a nakonec po 2 hodinách. Všechny 

vzorky byly ihned po odebrání obarveny propidium-jodidem a to 5 µl na 1 ml vzorku a 

ponechány stát ve tmě 10 minut pro dokonalé obarvení. Po 10 minutách byly vzorky 

analyzovány v průtokovém cytometru. Vzorky analyzované v průtokovém cytometru byly 

v některých případech ještě dle potřeby ředěny destilovanou vodou. 

4.5.4 Nepřímé stanovení počtu buněk kultivační metodou 

Pro nepřímé stanovení počtu buněk kultivační metodou byla použita metoda přelivem. 

Příprava vzorků a průběh trávení byl shodný s přípravou pro stanovení průtokovým 

cytometrem uvedenou v kapitole 4.5.3. Pro analýzu byly však používány pouze vzorky 

odebrané po 15 minutách v potravině a po celkovém skončení trávení. Odebrané vzorky byly 

ředěny sterilní destilovanou vodou a po 1 ml byly napipetovány do Petriho misek a zality 

sterilním MRS agarem o teplotě 45 °C. Po rozlití se agar krouživým pohybem promíchal a 

nechal ztuhnout. Poté byly misky kultivovány při teplotě 37°C po dobu 48 hodin a následně 

byl vyhodnocen počet buněk. 

4.5.4.1 MRS agar 

V Erlenmayerově baňce bylo smícháno 55,15 g MRS média a 20 g agaru s 1000 ml 

destilované vody. Baňka byla následně sterilována 30 minut v tlakovém hrnci s otevřeným 

ventilem.  

4.5.5 Příprava modelových a reálných potravin 

Jako modelové potraviny byly připraveny roztoky o různých koncentracích alkoholu, 

cukru, soli, bílkovin a tuku. Celkový objem potraviny byl 9 ml. 

Dále byly proměřovány reálné vzorky potravin. Byl proměřen domácí hovězí, kuřecí a 

zeleninový vývar, voda z uvařených brambor, samotné uvařené brambory, zelenina z polévky, 

hovězí a kuřecí maso. 

Hovězí maso na polévku bylo vařeno ve vodě pozvolna 5 hodin s trochou soli, celého 

pepře, nového koření, 2 listy bobkového listu a celerovou natí.  

Kuřecí maso na polévku bylo vařeno ve vodě 2 hodiny s trochou soli, celého pepře, nového 

koření, 2 listy bobkového listu a celerovou natí.  

Na zeleninový vývar byly mrkev, celer, petržel, kedlubna, květák a pórek nakrájeny na 

malé kostičky a osmahnuty prudce na másle. Po osmahnutí byla k zelenině přilita voda a 

přidána sůl a pepř. Celková doba vaření byla 45 minut.  

A nakonec byly připraveny vařené brambory, kdy oškrabané brambory byly nakrájeny na 

kostičky, zality vodou a přidána sůl a kmín. Celková doba vaření byla 30 minut. 

 



28 
 

 VÝSLEDKY A DISKUZE 5

Předložená práce se zabývá především studiem vlivu různých druhů modelových i 

reálných potravin na viabilitu buněk v průběhu trávení s cílem práce výběru vhodné 

potraviny, která během trávení prokáže zvýšení viability buněk, které může dále vést ke 

zvýšení pozitivního vlivu probiotických buněk na zdraví člověka. 

 Kapsle Biopron 9 PREMIUM  5.1

V první části práce byl sledován vliv modelových a reálných potravina na koncentraci a 

viabilitu probiotických buněk u komerčního přípravku (Biopron 9 PREMIUM) v průběhu 

jeho modelového trávení. Měření bylo provedeno pomocí průtokového cytometru dle postupu 

uvedeného v kapitole 4.5.3. Složení modelových trávících šťáv pak popisuje kapitola 4.5.2. 

 
Obrázek 10: Příklad z výstupu z průtokového cytometru buněk Lactobacillus acidophilus v kuřecím 

vývaru - okno A znázorňuje poměr živých a mrtvých buněk z vybraného ohraničení v okně B 

5.1.1 „Bez potraviny“ 

Nejprve však bylo proměřeno, co se stane s obsahem kapsle Biopronu 9 PREMIUM, když 

porušíme doporučení výrobce, a kapsli spolkneme bez zapití vody a na „lačno“, tedy ne 

během jídla, jak je doporučeno výrobcem.  Výsledky jsou uvedeny na grafu 1 a 2. 

 
Graf 1: Celkový průběh trávení pro kapsli „bez potraviny“ 
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Z dosažených výsledků je patrné, že v žaludeční šťávě se počet buněk postupně zvyšoval. 

Tento jev je způsoben tím, že se buňky ve šťávě postupně hydratovaly. Po přidání střevních 

šťáv se počet zvýšil a na konci našeho měření byl počet buněk několikanásobně vyšší. Tento 

celkový průběh trávení se změnami v počtu buněk bakterií je vidět na grafu 1. Poměr živých a 

mrtvých buněk potom znázorňuje graf 2, kde je jasně patrné, že na konci trávení bylo 

přítomno až 45,5 % mrtvých buněk. Lze tedy konstatovat, že v průběhu trávení dochází bez 

přítomnosti potravy k velmi výraznému snížení počtu živých buněk. 

 
Graf 11: Poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých fázích pro kapsli „bez potraviny“ 

5.1.2 Modelová potravina 1 - voda 

 Jako první modelová potravina byla použita voda. Graf 3 ukazuje, že na začátku bylo opět 

zaznamenáno větší množství mrtvých buněk a malé množství celkového počtu buněk, což je 

způsobeno tím, že všechny buňky nebyly po 15 minutách v potravině dostatečně hydratovány 

a aktivovány. Buňky tudíž nejsou mrtvé, pouze neaktivní. V žaludeční šťávě zřejmě díky 

kyselému prostředí dojde k vysoké aktivaci buněk, celkový počet byl zhruba 10 krát vyšší. 

Dalším naředěním střevními šťávami se počet buněk znovu zvýšil.  
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Graf 12: Celkový průběh trávení pro kapsli ve vodě 

Na konci trávení bylo naměřeno pouze 7 % mrtvých buněk, což je z celkového počtu 

nepatrné množství, jak je vidět na grafu 4. 

 
Graf 4: Poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých fázích trávení pro kapsli ve vodě 

5.1.3 Modelová potravina 2 - kyselá 

 Dále byla proměřována kyselá potravina, která byla modelována jako roztok o pH 3. Graf 

5 ukazuje, jak se měnil počet buněk během trávení. Lze říci, že buňky rostou lineárně. Na 

konci trávení se jejich počet několika násobně zvýšil. 
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Graf 5: Celkový průběh trávení pro kapsli v roztoku o pH 3 

Graf 6 ukazuje, že se bakterie úplně aktivovaly až ve střevní šťávě po dvou hodinách. Na 

začátku střeva bylo dvakrát více mrtvých buněk než živých. Na konci trávení mrtvé buňky 

zaujímaly pouze 2 %. 

 
Graf 13: Poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých fázích trávení pro kapsli v roztoku o pH 3 
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5.1.4 Modelová potravina 3 - sladká 

V další části byl sledován vliv sacharidů, jako model byla použita glukóza. Glukóza byla 

proměřována ve třech různých koncentracích, kdy nejvhodnější byla koncentrace 0,002 g/ml, 

viz graf 7. Je zde vidět, že tento graf roste nejstrměji a skoro lineárně ve srovnání s ostatními 

použitými koncentracemi. Celkový počet buněk na konci trávení byl tak oproti zbylým dvěma 

grafům až trojnásobně vyšší. 

 
Graf 14: Celkový průběh trávení pro kapsli v různých koncentracích cukru 

Ohledně viability buněk v modelové sladké potravině informuje graf 8. U všech 

koncentrací lze vidět, že na začátku v potravině, bylo změřeno více mrtvých buněk než 

živých. Toto je způsobeno tím, že kapsle nebyla dostatečně hydratována a buňky se postupně 

aktivují až postupných ředěním v žaludku a ve střevu. Na konci trávení byla nejmenší 

úmrtnost v koncentraci 0,002 g/ml a to 1,7 %. U 0,0002 g/ml byla naměřena hodnota 2,7 % a 

u vzorku s koncentrací 0,01 g/ml hodnota 2,3 % mrtvých buněk. 



33 
 

 
Graf 15: Poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých fázích trávení pro kapsli v různých 

koncentracích cukru 

5.1.5 Modelová potravina 4 - bílkovina 

Další z testovaných modelových potravin, byla potravina s obsahem bílkovin. Jako 

modelová složka byl použit kuřecí albumin. U bílkovin byly proměřeny, stejně jako u 

sacharidů, také tři koncentrace.  

Průběh u všech tři koncentrací do přidání střevní šťávy lze považovat z grafu 9 za shodný, i 

když u 0,02 g/ml není nárůst buněk po přidání střevní šťávy tak výrazný jako u zbylých dvou 

grafů. Co se týče počtu buněk na konci trávení, je vidět, že největší nárůst nastal u 

koncentrace 0,01 g/ml. Nejmenší počet buněk byl během celkového trávení v koncentraci 

0,02 g/ml.  
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Graf 9: Celkový průběh trávení pro kapsli v různých koncentracích bílkovin 

Poměr mrtvých a živých buněk v průběhu trávení lze vidět na grafu 10. Na začátku je opět 

vidět větší či stejný počet mrtvých buněk jako živých buněk. Na konci trávení byla úmrtnost 

buněk změřena, s postupně vzrůstající koncentrací obsažené bílkoviny, jako 14,2%, 10,2% a 

12,7%. Nejmenší úmrtnost a i největší nárůst buněk je u koncentrace 0,09 g bílkoviny v 9 ml.  

 
Graf 16: Poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých fázích trávení pro kapsli v různých 

koncentracích bílkovin 



35 
 

5.1.6 Modelová potravina 6 - slaná 

V neposlední řadě byl také testován vliv solí. U soli byly proměřeny 4 koncentrace, použit 

byl chlorid sodný. Na grafu 11 je vidět po střevní šťávu u koncentrace 0,0012 g/ml a 0,01 

g/ml skoro totožný průběh. U koncentrace 0,004 g/ml je vidět postupné stoupání, tak jako u 

koncentrace 0,0004 g/ml, kde na rozdíl od ostatních po přidání střevní šťávy počet buněk 

nepatrně klesl. Celkový počet buněk ve střevních šťávách stoupal pouze u vzorku s 

koncentrací 0,0004 g/ml. U vzorku s koncentrací 0,0012 g/ml nepatrně klesal a u zbylých 

dvou byl pokles ještě výraznější. 

 
Graf 17: Celkový průběh trávení pro kapsli v různých koncentracích soli 

Viabilita znázorněna na grafu 12, ukazuje, že úmrtnost buněk roste s rostoucí koncentrací 

soli. Postupně bylo naměřeno 5,5 %, 11,7 %, 19 % a 25 % mrtvých buněk v rostoucí 

koncentrací soli v modelové potravině. 
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Graf 18: Poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých fázích trávení pro kapsli v různých 

koncentracích soli 

5.1.7 Modelová potravina 7 - alkoholická 

Na závěr byl u modelových potravina na průtokovém cytometru testován vliv alkoholu. 

Pro alkohol byly zvoleny 4 různé koncentrace, a to 5%, 10%, 20% a 40%.  

Graf 13 ukazuje průběh celého trávení jednotlivých koncentrací alkoholu. Po žaludeční 

šťávy je vidět u všech koncentrací podobný průběh. Po přidání střevní šťávy se u všech 

koncentrací počet buněk několikanásobně navýšil. Nejmenší nárůst byl u 10% alkoholu, kde 

si ale můžeme také všimnout faktu, že se zde jako u jediné koncentrace na konci trávení počet 

buněk skoro nemění. Zato u ostatních koncentrací počet buněk rapidně klesá. U 5% alkoholu 

klesá nejméně a lze i říci, že celkový počet buněk na konci trávení je u 5% alkoholu a 10% 

alkoholu téměř totožný. Tyto koncentrace se vyskytují reálně v běžných nápojích jako je pivo 

a víno.  
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Graf 19: Celkový průběh trávení pro kapsli v různých koncentracích alkoholu 

I když se počet buněk u koncentrací 20% a 40% alkoholu rapidně zmenšoval, tak úmrtnost 

buněk byla u těchto koncentrací nejmenší a to 3,1% pro 20% alkohol a 5,5% pro 40% alkohol. 

Pro 5% alkohol byl počet mrtvých buněk stanoven na 8,5 % a pro 10% alkohol na 11,4 %, viz 

graf 14. 

 
Graf 20: Poměr živých a mrtvých buněk pro kapsli v různých koncentracích alkoholu 
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5.1.8 Srovnání vlivu různých modelových potravin na viabilitu směsi probiotik 

Pro přehledné srovnání vlivu všech testovaných modelových potravin na viabilitu 

probiotických buněk z komerčního přípravku byla sestavena Tabulka 6. 
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5.1.9 Stabilita probiotik v reálných potravinách 

Po testování modelových potravin, byl proměřen rovněž vliv reálných potravin. 

Průtokovou cytometrii lze využít pouze pro kapalné potraviny bez přítomnosti částic. 

Proměřovány byly proto: voda z vařených brambor, zeleninový vývar, kuřecí vývar a hovězí 

vývar. U vody z vařených brambor a u zeleninového vývaru byl průběh trávení podle grafu 15 

podobný. U kuřecího vývaru byl nárůst buněk po žaludeční šťávě vyšší u předchozích, ovšem 

v porovnání s hovězím vývarem nepatrný. U hovězího vývaru jako u jediného je nárůst buněk 

v žaludeční šťávě enormně vysoký, avšak jak rychle buňky rostly, tak rychle i v průběhu 

trávení hynuly, takže po trávení byl počet buněk řádově stejný jako u ostatních potravin. 

 
Graf 21: Celkový průběh trávení pro kapsli v reálných potravinách 

Z výsledků je patrné, že po celkovém trávení je nejméně buněk ve vodě z vařených 

brambor. A nejvíce shodně v kuřecím i hovězím vývaru. 

Na grafu 16 je vidět poměr mezi mrtvými a živými buňkami. Po porovnání celkového 

počtu buněk se kuřecí vývar s hovězím shodoval. Však co do úmrtnosti je lepší kuřecí vývar, 

který má 14,9% úmrtnost. Hovězí vývar oproti svému vysokému počtu buněk má nejvyšší 

úmrtnost, a to 34,9%. Hned za ním je voda z brambor, která má 34,4% úmrtnost a zeleninový 

vývar obsahuje 19,4 % mrtvých buněk. 
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Graf 22: Poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých fázích trávení pro kapsli v reálných 

potravinách 

 Stabilita probiotických druhů Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium 5.2

breve 

V druhé části práce byl sledován vliv modelových a reálných potravina na koncentraci a 

viabilitu probiotických buněk u kmene Lactobacillus acidophilus a Bifidbacterium breve 

rovněž v průběhu trávení. Měření bylo provedeno pomocí průtokového cytometru dle postupu 

uvedeném v kapitole 4.5.3. Složení modelových trávících šťáv popisuje kapitola 4.5.2. 

5.2.1 Voda 

První z testovaných modelových prostředí byla voda. Graf 17 udává přesný počet jak 

celkových, tak i živých a mrtvých buněk obou druhů v průběhu trávení ve vodě. 

Na grafu 17 je vidět, že co se týče průběhu trávení, dá se říct, že je skoro totožný. Spodní 

grafy ukazují, jak se vyvíjel poměr živých a mrtvých buněk v jednotlivých frakcích. Tak jak 

podobný je průběh trávení, tak i úmrtnost je rozdílná. U druhu Lactobacillus acidophilus je 

úmrtnost 10,8% a u druhu Bifidobacterium breve 25,2%. Druh Bifidobacterium breve je tak 

náchylnější na změny pH než Lactobacillus acidophilus. 
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Graf 23: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny ve vodě 

5.2.2 Kyselá potravina 

Druhou testovanou byla kyselá potravina. Počet jak celkových, tak i živých a mrtvých 

buněk obou druhů a průběh trávení v roztoku o hodnotě pH 3 je znázorněn na grafu 18. 

Na grafu 18 je vidět, že Lactobacillus má optimální pH hodnotu blíž k hodnotě 3 než 

Bifidobacterium, proto taky vidíme větší nárůst počtu buněk v žaludeční šťávě. Díky vyšší 

odolnosti má Lactobacillus 11,1% úmrtnost a Bifidobacterium 22% úmrtnost.  

 
Graf 24: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v roztoku o pH 3 
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5.2.3 Sladká potravina 

Třetí z testovaných modelových potravin byla glukóza. Obrázek udává přesný počet jak 

celkových, tak i živých a mrtvých buněk obou druhů v průběhu trávení v roztoku glukózy o 

koncentraci 0,002 g/ml. 

Graf 19 ukazuje, že počet buněk Bifidobacterium v žaludeční šťávě vzrostl dvakrát více 

než Lactobacillus. Ovšem při přechodu do zásaditějšího prostředí střevních šťáv počet buněk 

klesá. Na konci trávení má Lactobacillus sice menší počet buněk oproti žaludku, ale úmrtnost 

má 8,4%, zatímco Bifidobacterium 29%. 

 
Graf 25: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v cukru 

5.2.4 Bílkovina 

Čtvrtým testovaným modelem byla bílkovina, použita v koncentraci 0,01 g/ml. Graf 20 

ukazuje, že počet buněk Bifidobacterium v žaludeční šťávě vzrostl výš než Lactobacillus. 

Ovšem při přechodu do zásaditějšího prostředí střevních šťáv počet buněk Bifidobacterium 

prudce klesá a počet buněk Lactobacillus zůstává téměř konstantní. Na konci trávení má 

Lactobacillus úmrtnost 4%. Bifidobacterium po trávení má celkový počet o řád menší, než 

v žaludku a úmrtnost má 34,3%. 
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Graf 26: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v bílkovině 

5.2.5 Slaná potravina 

Pátou testovanou modelovou potravinou byla slaná potravina. Graf 21 udává přesný počet 

jak celkových, tak i živých a mrtvých buněk obou druhů v průběhu trávení v roztoku soli o 

koncentraci 0,004 g/ml. Graf 21 ukazuje, že počet buněk Lactobacillus v žaludeční šťávě 

vzrostl výš než Bifidobacterium. Již v žaludeční šťávě je úmrtnost Bifidobacterium 26,5%. 

Ovšem při přechodu do zásaditějšího prostředí střevních šťáv počet buněk u obou prudce 

klesá.  Na konci trávení 5,5% Lactobacillus 4% úmrtnost a Bifidobacterium 35,6%. 

 
Graf 27: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v cukru v soli 
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5.2.6 Alkoholická potravina 

Posledním testovaným byl alkohol o koncentraci 10 %. Graf 22 ukazuje, že průběh trávení 

pro Lactobacillus a Bifidobacterium je skoro totožný. Po rychlém nárůstu buněk v žaludeční 

šťávě se po přidání střevních šťáv stav mění a počet buněk rychle klesá. Na konci trávení má 

Lactobacillus 11,8% úmrtnost a Bifidobacterium 21,3%. 

 
Graf 28: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v alkoholu 

5.2.7 Stabilita monokultur probiotik v reálných potravinách 

Stejně jako v případě komerčního přípravku byl i u individuálních kmenů testován vliv 

reálných potravin, a to pomocí průtokové cytometrie. Proměřovány byly: voda z vařených 

brambor, zeleninový vývar, kuřecí vývar a hovězí vývar. Graf 23 udává přesný počet jak 

celkových, tak i živých a mrtvých buněk obou druhů v průběhu trávení ve vodě z vařených 

brambor. 

Graf 23 ukazuje, že počet buněk v průběhu trávení u druhu Lactobacillus i Bifidobacterium 

postupně pořád stoupá. U druhu Bifidobacterium je počet buněk vyšší. Ovšem již v průběhu je 

vidět i patrné množství mrtvých buněk. V potravině je úmrtnost 18,9%, v žaludku 28,6% a na 

konci trávení 62,7%. Lactobacillus má na konci trávení úmrtnost 56,9%. 
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Obrázek 29: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny ve vodě z vařených 

brambor 

Graf 24 udává přesný počet jak celkových, tak i živých a mrtvých buněk obou druhů v 

průběhu trávení v zeleninovém vývaru. 

Graf 24 ukazuje, že počet buněk v průběhu trávení u druhu Bifidobacterium postupně 

pořád stoupá, ovšem u druhu Lactobacillus po přidání žaludeční šťávy postupně klesá i po 

přidání střevních šťáv. U druhu Bifidobacterium je počet buněk na konci trávení dvojnásobně 

vyšší a úmrtnost má 43,4%. Lactobacillus má na konci trávení úmrtnost 34,9%. 

 
Graf 30: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v zeleninovém vývaru 
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Graf 25 udává přesný počet jak celkových, tak i živých a mrtvých buněk obou druhů v 

průběhu trávení v kuřecím vývaru. 

Graf 25 ukazuje výsledky z kuřecího vývaru. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že 

počet buněk v průběhu trávení u obou druhů po přidání žaludeční šťávy klesne a po přidání 

střevních šťáv naopak prudce naroste. U druhu Bifidobacterium již v žaludku převládá větší 

počet mrtvých buněk, a to 73,1 % a na konci trávení je jejich počet 60,3 %. Lactobacillus má 

na konci trávení úmrtnost 58,9%. 

 
Graf 31: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v kuřecím vývaru 

Graf 26 udává přesný počet jak celkových, tak i živých a mrtvých buněk obou druhů v 

průběhu trávení v hovězím vývaru. 

Výsledky naznačují, že počet buněk v průběhu trávení u obou druhů po přidání žaludeční 

šťávy prudce vzroste. U druhu Lactobacillus více než u druhu Bifidobacterium. Po přidání 

střevních šťáv u obou pak počet buněk prudce klesá řádově. U druhu Bifidobacterium již v 

žaludku převládá větší počet mrtvých buněk a to 21,1 % a na konci trávení je jejich počet 45 

%. Lactobacillus má na konci trávení úmrtnost 51,1%. 
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Graf 32: Celkový průběh trávení a poměr živých a mrtvých buněk pro kmeny v hovězím vývaru 
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 Srovnání vlivu modelových potravin na viabilitu buněk probiotik L. 5.3

acidophilus a B. breve 
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 Stanovení viability probiotik kultivační metodou 5.4

V poslední části práce byl u probiotických kmenů sledován vliv u tuhých reálných 

potravin. Použito bylo kuřecí a hovězí maso z vývarů, brambory i zelenina. Všechny 

potraviny byly smíseny s vývary a homogenizovány. Stanovení množství buněk bylo 

provedeno kultivační metodou na Petriho miskách dle postupu uvedeného v kapitole 4.5.4 

 
Obrázek 11: Ukázka kultury narostlé z kapsle ve vodě při ředění 10

6 

Tabulka 9Množství a viabilita probiotických buněk na Petriho miskách závislosti na použité reálné 
potravině a druhu  probiotika 

Kapsle Počet buněk v potravině Počet buněk po trávení Živé buňky  

K1 Hovězí maso s vývarem 1,4
.
10

7
 3,0

.
10

7
 214 % 

K2 Kuřecí maso s vývarem 1,1
.
10

7
 2,4

.
10

7
 210 % 

K3 Zelenina s vývarem 1,5
.
10

7
 3,0

.
10

7
 192 % 

K4 Vařené brambory s vodou  1,3
.
10

7
 2,8

.
10

7
 216 % 

Lactobacillus acidophilus Počet buněk v potravině Počet buněk po trávení Živé buňky 

L1 Hovězí maso s vývarem 2,2
.
10

5
 3,9

.
10

4
 18 % 

L2 Kuřecí maso s vývarem 2,4
.
10

5
 1,6

.
10

5
 65 % 

L3 Zelenina s vývarem 2,4
.
10

5
 2,1

.
10

5
 85 % 

L4 Vařené brambory s vodou  3,1
.
10

5
 5,8

.
10

4
 19 % 

Bifidobacterium breve Počet buněk v potravině Počet buněk po trávení Živé buňky  

B1 Hovězí maso s vývarem 2,2
.
10

6
 1,0

.
10

6
 48 % 

B2 Kuřecí maso s vývarem 1,7
.
10

6
 1,0

.
10

6
 61 % 

B3 Zelenina s vývarem 1,4
.
10

6
 1,1

.
10

6
 82 % 

B4 Vařené brambory s vodou  8,4
.
10

5
 2,9

.
10

5
 34 % 

 



51 
 

 
Graf 33: Viabilita probiotik z kapsle a monokultur v reálných potravinách – kultivační metoda 

Tabulka  a i graf 27 ukazují, že pro oba druhy probiotických bakterií nejlépe vyšel 

zeleninový vývar. U kapsle je procento živých buněk větší než 100. Jak bylo psáno výše, tak 

kapsle nebyla dostatečně hydratována a buňky se postupně víc a víc aktivovaly při přechodu 

jednotlivými šťávami, protože po zalití agarem se buňky už nehydratují a zůstávají ve stavu, 

v jakém byly odebrány.  
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 ZÁVĚR 6

Předložená práce se zabývala studiem vlivu různých druhů modelových i reálných potravin 

na viabilitu buněk v průběhu trávení. Cílem práce tak byl výběr vhodné potraviny, která 

během trávení prokáže zvýšení viability buněk, které může dále vést ke zvýšení pozitivního 

vlivu probiotických buněk na zdraví člověka. 

V první části práce byl sledován vliv modelových a reálných potravina na koncentraci a 

viabilitu probiotických buněk u komerčního přípravku (Biopron 9 PREMIUM) v průběhu 

modelového trávení. Měření bylo provedeno pomocí průtokového cytometru. Nejprve však 

bylo proměřeno trávení probiotické kapsle bez přítomnosti potraviny. Z dosažených výsledků 

bylo zjištěno, že v průběhu trávení dochází k velmi výraznému snížení celkového počtu buněk 

i počtu živých buněk. Na konci trávení bylo naměřeno až 45,5 % mrtvých buněk. 

Z modelových potravin pak byla testována voda, roztok o pH 3, různé koncentrace 

sacharidů, bílkovin, solí a alkoholu. V průběhu trávení se u vody, kyselé potraviny, sacharidů 

i bílkovin počet buněk zvyšoval. Na konci trávení pak bylo naměřeno při použití vody 7 % 

mrtvých buněk, u kyselé potraviny to byly pouze 2 %. Na konci trávení u sladké potraviny 

byla nejmenší úmrtnost při koncentraci 0,002 g/ml a to 1,7 % mrtvých buněk. U bílkoviny 

byla nejvhodnější koncentrace 0,01 g/ml a množství mrtvých buněk na konci trávení bylo 

10,2%. U slané potraviny počet buněk v průběhu trávení klesal, pouze u nejnižší koncentrace 

0,0004 g/ml počet buněk v průběhu trávení rostl. Viabilita se s rostoucí koncentrací soli 

pohybovala od 5,5 %, 11,7 %, 19 % do 25 % mrtvých buněk. Pro alkohol byly zvoleny 4 

různé koncentrace a to 5%, 10%, 20% a 40%. Při koncentracích 20% a 40% alkoholu se počet 

buněk v průběhu trávení zmenšoval, úmrtnost buněk se pohybovala od 3,1% do 5,5%. U 

nižších koncentrací alkoholu počet buněk naopak rostl a počet mrtvých buněk se po skončení 

trávení pohyboval v rozmezí od 8,5 % do 11,4 %.  

U reálných potravin byl použit vývar z brambor, zeleninový vývar, kuřecí vývar a hovězí 

vývar. Po skončení trávení bylo nejméně životaschopných buněk ve vodě z brambor, nejvíce 

pak shodně v kuřecím i hovězím vývaru. Nižší množství mrtvých buněk však obsahoval 

vzorek kuřecího vývaru, který měl 14,9% úmrtnost a byl tak vyhodnocen jako nejvhodnější. 

Hovězí vývar oproti tomu obsahoval 34,9 % mrtvých buněk.  

V druhé části práce byl sledován vliv modelových a reálných potravin na koncentraci a 

viabilitu probiotických buněk u kmene Lactobacillus acidophilus a Bifidbacterium breve 

rovněž v průběhu trávení. U vodné potraviny byla u kmenů Lactobacillus acidophilus 

úmrtnost 10,8% a u druhu Bifidobacterium breve až 25,2%. U kyselé potraviny bylo po 

skončení trávení u kmene Lactobacillus 11,1 % mrtvých buněk, u kmene Bifidobacterium 22 

%. Bifidobacterium breve je tak jasně náchylnější na změny pH než Lactobacillus 

acidophilus. U sladké potraviny byla po skončení trávení koncentrace mrtvých buněk u 

Lactobacillus 8,4 %, zatímco u Bifidobacterium 29 %. U bílkovinné potraviny počet buněk 

Bifidobacterium v žaludeční šťávě značně vzrostl. Ovšem při přechodu do zásaditějšího 

prostředí střevních šťáv počet těchto buněk prudce klesl, zatímco počet buněk Lactobacillus 

zůstával téměř konstantní. Na konci trávení měl Lactobacillus úmrtnost 4%, Bifidobacterium 

pak 34,3%. U potraviny s obsahem soli ve střevním prostředí počet buněk prudce klesal u 

obou kmenů. Na konci trávení bylo mrtvých buněk 5,5 % u Lactobacillus a u Bifidobacterium 

35,6 %. V modelovém prostředí 10% alkoholu počet buněk v průběhu trávené rychle klesal. 
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Na konci trávení měl Lactobacillus 11,8% úmrtnost a Bifidobacterium 21,3%.V případě 

reálných potravin byl zaznamenán u bramborového a zeleninového vývaru v průběhu trávení 

nárůst buněk. Ovšem úmrtnost buněk byla velmi vysoká, například u bramborového vývaru v 

žaludku 28,6% a na konci trávení až 62,7% u kmene Bifidobacterium. Kmen Lactobacillus 

byla na konci trávení úmrtnost 56,9%.U zeleninového vývaru bylo dosaženo o něco lepších 

výsledků, u druhu Bifidobacterium byl počet mrtvých buněk na konci trávení 43,4 %, u 

Lactobacillus pak 34,9 %. Také u kuřecího a hovězího vývaru byla po skončení trávení 

zaznamenána vysoká úmrtnost buněk u obou kmenů, počet mrtvých buněk se pohyboval v 

rozsahu od 45 % do 60 %. 

Na závěr byl sledován rovněž vliv tuhých reálných potravin na životaschopnost 

monokultur probiotik. Použito bylo kuřecí a hovězí maso z vývarů, brambory i zelenina. Vliv 

na probiotika byl hodnocen kultivační metodou. U kmene Bifidobacterium i Lactobacillus 

bylo nejlepších výsledků dosaženo u zeleniny. U komerčního přípravku byl pak nejvhodnější 

kuřecí a hovězí maso. 

Z naměřených výsledků lze uzavřít, že probiotika je vhodnější konzumovat během jídla a s 

dostatečným množstvím tekutin pro úplnou aktivaci všech buněk. Probiotika negativně 

ovlivňuje vyšší koncentrace soli, naopak spíše prospěšná je přítomnost cukru a 

životaschopnost probiotik není významně ovlivněna alkoholem do 10% koncentrace.   
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