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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

2.1 Mikrobiální biofilm 

Díky pestré škále fenotypových projevů představují mikroorganizmy nejúspěšnější formu 

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

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

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

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

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

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

střevní sliznice chrání před kolonizací patogenních mikroorganizmů a napomáhá správné 

funkci GIT [1,2,3]. Růst ve formě biofilmu poskytuje buňkám větší ochranu [2,4]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Saccharomyces, Lactobacillus plantarum a Leuconoctoc mesenteroides [5]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ke zvýšení exprese. Jedná se o geny, jejichž produkty jsou potřebné pro rozvoj biofilmu (např. 



 

produkce exopolysacharidů), u 16 % genů dochází ke snížení exprese [7,8]. Extracelulární 

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

kyselinami a lipidy. Poskytuje mechanickou stabilitu biofilmu, zprostředkovává adhezi 

k povrchu a tvoří kohezní 3D strukturu, která drží buňky pohromadě a umožňuje komunikaci 

buněk a jejich imobilizaci v biofilmu [8]. Zároveň chrání buňky před extracelulárními 

enzymy. Extracelulární matrix se může mezi jednotlivými biofilmy významně lišit 

v rozpustnosti a ve svém složení, které odpovídá druhovému zastoupení, teplotě i dostupnosti 

živin [8], a její množství roste se stářím biofilmu. Extracelulární bakteriální struktury, fimbrie 

a bičíky, mohou mít význam při stabilizaci biofilmu [8].  

 

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

distribuce [9]. 

 

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

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

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

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

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

povrchové parametry ukazující heterogenitu biofilmu a objemové parametry, které popisují 

velikost a morfologii biomasy, byly detailně popsány v práci Beyenal a kol. [9]. 

Mechanizmy pro přežívání biofilmu a uvnitř biofilmu jsou: biofilmspecifická ochrana proti 

oxidativnímu stresu, exprese efluxních pump, ochrana díky matrixovým polysacharidům [10].  

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

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

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

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

přispívají ke zdravému stavu dásní a zubů [2]. 

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

endoskopií nebo kolonoskopií [11]. Získané vzorky tedy nemusí být reprezentativním 

příkladem kolonizovaného střeva. Epiteliální buňky jsou přirozeně pokryty vrstvou slizu, 

který znemožňuje usednutí patogenních mikroorganizmů. Mikroorganizmy v tlustém střevě 

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

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

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

rozvoj je ovlivněn podmínkami prostředí, živinami a obrannými vlastnostmi imunitního 

systému jedince [11]. Jednotlivé buňky se liší od biofilmových zejména v metabolické 

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

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

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

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

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

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

buňkám a vytváří jako koncový produkt acetát oproti butyrátu u neadherujících [11]. Patrné je 

ale i odlišné druhové zastoupení u každého jedince s ohledem na stravu a zdravotní stav. 

Složení mukózního biofilmu je výrazně odlišné od složení mikrobiot ve stolici [11].  

 

2.1.1 Biofilm probiotických bakterií 

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

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

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

Extracelulární polysacharidy, které tvoří matrix biofilmu, ovlivňují adhezi bakterií 

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



 

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

produkovaných mikrokapslí dále přidávaných např. do funkčních potravin [12]. 

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

usnadňuje kolonizaci a dlouhodobé přetrvání v hostitelském organizmu [13]. Druhy 

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

adheze v GIT, vliv na imunitu hostitele i jeho zdravou, případně zanícenou sliznici [14]. 

Všechny testované kmeny laktobacilů prokázaly schopnost vytvářet biofilm 

na polystyrenovém povrchu, Lactobacillus acidophilus vykazoval nejvyšší míru tvorby 

biofilmu. Ko-agregace mezi laktobacily a třemi patogenními kmeny byla prokázána [15]. 

Ve studii Lin a kol. [16] byla prokázána inhibice kmene Streptococcus mutans probiotickými 

kmeny Lactobacillus casei Shirota, Lactobacillus casei LC01, Lactobacillus plantarum ST-

III, Lactobacillus paracasei Lpc-37 a Lactobacillus rhamnosus HN001. Supernatant pouze 

dvou kmenů (Shirota, HN001) byl schopen inhibovat S. mutans rostoucí v biofilmu. Inhibice 

byla zapříčiněna tvorbou kyselého prostředí a bakteriocinům podobnými peptidy. 

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

v biofilmu více reuterinu - antimikrobiální faktor inhibující grampozitivní i gramnegativní 

bakterie, kvasinky i protozoa [17,18]. Lactobacillus fermentum SK5 izolovaný z vaginální 

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

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

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

vaginálnímu patogenu Gardnerella vaginalis, zároveň u něho byla prokázána schopnost 

adheze k epiteliálním buňkám (HeLa, HT-29 a Caco-2) a tvorba biofilmu [17].  

Ve studii Tulumoglu a kol. [19] bylo testováno 20 laktobacilů z dětské stolice (věk dětí 4-15 

let) pro jejich schopnost přežít i za nízkého pH (2; 2,5 a 3), v přítomnosti žlučových solí 

(0,25; 0,5 a 0,75 % žlučových solí). U kmenů byl testován vliv na růst patogenů a citlivost 

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

Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, Staphylococcus aureus ATCC 29213 a byly 

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

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

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

laktobacilů mohou být využity při testování vhodných humánních probiotických kmenů [19]. 

Studie Aoudia a kol. [20] srovnávala tři kmeny rodu Lactobacillus izolované z lidské stolice 

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

s rozdílným množstvím biomasy. Pomocí metody růstu v mikrotitrační destičce 



 

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

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

koncentrace žluči a hlenu. Supernatant laktobacilů produkoval v biofilmu molekuly, které 

inhibovaly patogeny vyskytující se v jídle. Supernatant buněk biofilmu, ne však supernatant 

volných buněk, potlačil produkci tumor nekrotizujícího faktoru α.  

 

2.1.2 Rozdíl mezi biofilmovou a solitérní buňkou 

Práce de Angelis a kol. [10] porovnává solitérní a biofilmovou formu buněk 

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

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

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

u exoproteomu a 44 bodů u proteomu mezi oběma formami. Snížená či zvýšená regulace 

(nejméně 2x) byla zaznamenána u těchto funkčních kategorií: stavba buněčné stěny 

a katabolické procesy, buněčný cyklus a adheze, transport, glykolýza, metabolizmus 

uhlovodíků, metabolizmus exopolysacharidů, metabolizmus aminokyselin a bílkovin, 

biosyntéza mastných kyselin a tuků, metabolizmus nukleotidů a purinu, odpověď na stres, 

oxidačně/redukční procesy a energetický metabolizmus. Biofilmová kultura vykazovala 

vysoký stupeň exprese stresových proteinů, který napomáhá k přežití nepříznivých podmínek. 

U rodu Lactobacillus dochází ke zvýšené syntéze extracelulárních bílkovin a bílkovin, 

umístěných na povrchu buňky zodpovědných za adhezi při růstu ve formě biofilmu.  

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

a L. fructivorans JCM 1117 na krycích sklíčkách byla prokázána [21]. Povrch vytvořených 

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

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

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

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

oproti planktonním buňkám [14]. Změny morfologie u části buněk v biofilmu L. plantarum 

8-RA-3 vytvořeném na otrubách byly popsány v práci Ushakova a kol. [22]. 

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

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

v práci Eberl a kol. [23]. 

 



 

2.2 Probiotika, probiotické mikroorganizmy 

Lidský GIT je osídlen mikrobiálním společenstvem tvořeným stovkami různých druhů. 

Střevní mikrofóra hraje významnou roli nejenom při trávení potravy, metabolizmu 

endogenních a exogenních látek a produkci esenciálních vitaminů, ale i při zvyšování 

imunitní odpovědi organizmu a při prevenci infekcí způsobených patogenními bakteriemi 

[24]. Dle definice jsou probiotika živé mikrobiální doplňky stravy, které prospěšně působí 

na hostitele zlepšováním rovnováhy mikroflóry ve střevě [25]. Aktuálnější definici pro výživu 

člověka navrhli Salminen a kol. [26]: probiotika jsou živé mikrobiální složky potravy, které 

jsou zdraví prospěšné. Podle FAO/WHO [27] jsou probiotika definována jako živé 

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

hostitele. 

Kromě prokázaných terapeutických vlastností musí probiotické mikroorganizmy splňovat 

další požadavky. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnost [28]. Jedná se minimálně o tyto 

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

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

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

a zároveň uložené v mezinárodní sbírce mikroorganizmů [29]. 

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

trendem by mohlo být inkorporování probiotických bakterií do potravin [30].  Potraviny jsou 

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

pomáhají bakteriím tlumit účinky žaludečních šťáv a mohou obsahovat některé funkční 

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

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

které určují jejich úspěšnost při průchodu GIT [31]. 

Bakterie mléčného kvašení jsou významné probiotické mikroorganizmy, které působí 

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

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

mléčné a fermentace sacharidů [32]. Mezi probiotické bakterie mléčného kvašení patří rody 

Lactobacillus, Bifidobacterium a Enterococcus faecium, Streptococcus thermophilus, 

Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus acidilactici, Lactococcus lactis [32]. 

Do skupiny bakterií mléčného kvašení podle novější nomenklatury nepatří rod 

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

Vzhledem k podobným fyziologickým vlastnostem, způsobu využití v potravinářském 

průmyslu a i s ohledem na společnou historii bývá do této skupiny přiřazován [33]. 



 

2.3 Testování probiotických vlastností  

K charakterizaci probiotického kmene se využívají nejčastěji in vitro testy, které ověřují 

nutnou odolnost buněk při průchodu GIT a zdraví prospěšné vlastnosti [27].  

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

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

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

Dostatečně průkazné studie je však často obtížné navrhnout a zrealizovat [27]. 

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

žaludečním a žlučovým kyselinám a metabolickým procesům ovlivňuje i složení okolního 

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

matrix, ve kterém jsou hostiteli podávány. Corcoran a kol. [34] pozorovali zvýšenou 

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

glukózy. Pozitivní vliv extracelulárních polysacharidů, mléka a MRS média 

na životaschopnost Lactobacillus plantarum WCFS1 při průchodu GIT simulátorem potvrdili 

i Bove a kol. [35].  

 

2.4 Gastrointestinální mikrobiota 

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

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

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

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

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

kardiovaskulární onemocnění, poruchy imunity, poruchy autistického spektra [36], označují 

se jako dysbióza a jsou typické snížením rozmanitosti mikrobiálních druhů a rodů, střevním 

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

mikroby a hostitelem [36]. 

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

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

menší ale relativně stabilní. Suplementace bifidobakteriemi má pozitivní vliv na hostitele - 

ochrana před infekcí, extra- a intraintestinální pozitivní efekty, produkce potenciálních zdraví 

prospěšných metabolitů [37,38]. U zdravého člověka je procento bifidobakterií v zažívacím 

traktu v rozmezí 2-14 %, v dospělosti se množství bifidobakterií stabilizuje na 3-6 % [39,40]. 

Pokles bifidobakterií je velmi často spojen s řadou onemocnění, např. atopická dermatitida, 



 

alergie, zvýšené riziko onkologických nálezů. Snížené množství bifidobakterií je 

charakteristické u pacientů s IBS [41], u kterých probiotická suplementace napomáhá snižovat 

příznaky alergie [42]. 

Střevní mikrobiota jsou zodpovědná za udržení tělesné hmotnosti. Modulace mikrobiot 

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

Crovesy a kol. [43] byl porovnáván vliv různých druhů rodu Lactobacillus právě z hlediska 

této vlastnosti. Studie Hou a kol. [44] sleduje, jaký vliv má konkrétní probiotický kmen LCZ 

(Lactobacillus casei Zhang) na zdravé jedince z různých regionů. Výsledky naznačují, 

že efekt probiotik je závislý na původním složení střevních mikrobiot. Obecně platí, 

že konzumace LCZ zvýšila počet prospěšných bakterií (Lactobacillus, Roseburia, 

Coprococcus, Eubacterium rectale) a zároveň potlačila růst potenciálně škodlivých bakterií 

(Blautia, Ralstonia pickettii). Ve střevě došlo k navýšení počtu mléčných bakterií a tím pádem 

i jejich metabolitů, které jsou přínosné pro zdraví dospělých jedinců. 

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

Při snížení ve střevě dochází ke zvýšení rizika metabolických poruch a dalších onemocnění 

[45]. Je prokázáno, že udržení optimálního poměru dvou základních skupin bakteriálních 

kmenů Firmicutes/Bacteroidetes je důležité pro správnou funkci střevních mikrobiot 

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

je o 23% vyšší pravděpodobnost, že je obézní [46].  

V práci Toscano a kol. [47] byl pozorován vliv požívání probiotik (Lactobacillus rhamnosus 

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

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

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

a navýšení počtu Blautia producta, Blautia wexlerae, Haemophilus ducrey. 

 

 

  



 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Bakteriální kmeny 

V práci byly použity probiotické kmeny Lactobacillus acidophilus PBO1, L.  acidophilus 

CCM 4833, Bifidobacterium (B. bifidum CCM 3762, CCUG 17358, CCUG 5862; B. longum CCM 

3764 a CCM 4990, B. longum-infantis CCUG 18157, CCUG 15137; B. breve CCM 7825T), 

Streptococcus (S. thermophilus CCDM 224, CCDM 69, CCDM 129, CCDM 7, CCDM 70, 

14/ST211/01E). Kmeny byly získány z České sbírky mikroorganizmů (CCM; Brno, Česká 

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

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

Milcom a Bluestonepharma (14/ST211/01E). Kmeny byly kultivovány na MRS agaru po dobu 

72 hodin při 25 °C a uchovávány při 2-4 °C. Přeočkování bylo provedeno každé 4 týdny. 

 

3.2 Vliv nosiče na vlastnosti kmene Lactobacills acidophilus PB01 

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

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

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

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

Počet CFU všech vzorků byl určen pomocí modifikované metody Miles-Misra [48,49]. 

Vzorek byl rozředěn ve fosfátovém pufrua rozkapán na misku v objemu 10 µl. Po inkubaci 

bylo spočítáno množství kolonií v jedné kapce a přepočítáno na celkové množství CFU v ml. 

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

Byl sledován vliv nosiče i. na přežívání v roztoku soli o nízkém pH [50]; ii. na přežívání 

v roztoku žluči [51]; iii. Na schopnost adherence na polystyren a tkáňovou kulturu HT29 [52]; 

iv. Na inhibici růstu vybraných patogenních kmenů [53]; v. na senzitivitu/rezistenci 

u vybraných antibiotik [54].  

 

3.3 Testování vlastností probiotických bakterií Bifidobacterium a Streptococcus 

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

testována mikroskopicky po obarvení dle Grama.  



 

U probiotických kultur bylo testováno i. přežívání bakterií v HCl; ii. přežívání bakterií 

ve žluči; iii. rezistence k antibiotikům; iv. kompetitivní inhibice; v. adherence na tkáňové 

kultury. 

 

3.4 Příprava biofilmových probiotik na kombinovaném nosiči 

Vytipované prebiotické látky vhodné pro následnou kompaktaci se základním nosičem 

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

tak ve formě kombinovaného nosiče.  

Prebiotika: mikrokrystalická celulóza, maltodextrin, inulin (FOS), chlorela, zelený ječmen, 

rezistentní škrob Nutriose FB06, mléčné galaktooligosacharidy, hladká pšeničná mouka, 

dětská krupice, topinamburová mouka, jablečná a bambusová vláknina, 

galaktooligosacharidy, akaciová guma, magnesium aluminometasilikát, crospovidon, Siparnat 

22S, syloid SP53 a 244. 

 

3.4.1 Příprava kombinovaného nosiče 

Jednotlivé komponenty nosiče byly pečlivě naváženy a homogenizovány po dobu 15 minut. 

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

a sušena při teplotě 85 °C do zbytkové vlhkosti 2 až 8 %. Následovalo přesíťování přes 

0,5 mm síto. Vzniklý komplex byl sterilizován v horkovzdušné sušárně při teplotě 150 °C 

po dobu 5-6 hodin. 

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

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

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

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

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

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

 

3.4.2 Příprava finálního produktu 

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

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

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

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

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



 

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

plněna do tvrdých želatinových tobolek. 

 

3.5 Analýza adherence multidruhových kultur na kombinovaný nosič  

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

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

a bifidobakterie MRS médium, pro streptokoky M17 médium. Pro kontrolu adherence bylo 

analogicky připraveno médium bez nosiče (=blank). Médium (100 ml) s kombinovaným 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

probiotických kultur z nosiče). Následně byl stanoven počet CFU.  

 

3.6 Vliv potravin na přežívání probiotických bakterií v trávicím traktu   

Bakteriální kmeny L. acidophilus CCM 4833 a B. breve CCM 7825T byly kultivovány v MRS 

bujónu při teplotě 37 °C po dobu 48 hodin.  

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

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

republika) obsahoval směs bakteriálních kultur (B. bifidum, B. breve, B. longum, 

L  acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. rhamnosus, L. lactis, Streptococcus thermophilus).  

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

soli, bílkovin a s různým pH. Pro určení vlivu jídla a nápojů na přežívání a růst probiotických 

bakterií byly vybrány různé druhy nápojů a potravin, které jsou běžně dostupné (tab. 1). 



 

Tabulka 1. Testované potraviny a nápoje. 

Nápoje Polévky Jídlo – oběd Jídlo – svačina 

Voda Hovězí vývar Hamburger Jogurt Ovesná kaše 

Černý 

čaj 

hrášková instantní 

polévka s krutony 

Instantní těstoviny s 

krémovou omáčkou 

Čokoládový pudink se 

šlehanou smetanou  

Maková 

houska 

Černá 

káva 

Instantní polévka s 

játrovými knedlíčky  
Kuře s rýží Čokoládová pomazánka Sladké pečivo 

Pivo 
Zeleninový vývar – 

domácí příprava  
 Bramborový salát 

Jablko s 

banánem  

Džus 
kuřecí vývar – 

domácí příprava 
 Solené chipsy 

rajče, okurek 

a bílý pepř 

coca-

cola 

hovězí vývar – 

domácí příprava 
   

Mléko     

 

Simulace průchodu trávicím traktem byla provedena následovně: probiotické bakteriální 

kmeny a komerční směs probiotik (1 kapsle) byly promíchány s 300 ml homogenizovaného 

jídla či nápoje, případně i s prebiotickou složkou (inulin) a byly preinkubovány po dobu 

20 minut při pokojové teplotě. Před inkubací s modelovámi šťavami byly odebrány vzorky 

k analýze počtu živých buněk (počáteční hodnota CFU/ml). 

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

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

37 °C. V žaludečních trávicích šťávách byly potraviny i nápoje inkubovány po dobu 

20 minut. V pankreatické a žlučové šťávě byly nápoje inkubovány po dobu 60 minut 

a potraviny byly inkubovány 120 minut. 

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

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

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

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

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

Životaschopnost probiotických bakterií byla ověřena kultivační metodou (kultivace na MRS 

agaru) a zároveň byla stanovena na průtokovém cytometru (Apogee Flow Systems, Hemel 

Hempstead, UK). Jako fluorescenční značka byl použit propidium jodid. 

 

3.7 Individuálně připravená probiotika na základě analýzy vzorku stolice 

a indiviuální anamnézy 

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

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



 

a zároveň vyplnili dotazník o jejich anamnéze. Svoz byl zajištěn kurýrní službou 

v podmínkách do 12 hodin od vyzvednutí vzorku u dárce. Vzorky byly zamraženy 

v transportní zkumavce při -18 °C a následně předány kurýrní službě. Vzorky byly 

v laboratoři uchovávány při teplotě -20 °C až do zpracování. Vzorek stolice byl odebrán před 

započetím užívání probiotik; kontrolní vzorek byl odebrán po 90 dnech užívání probiotik.  

Vzorek stolice byl 5x naředěn demineralizovanou vodou a homogenizován pomocí kuliček 

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

ze vzorku stolice izolována pomocí kitu QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, USA) dle 

pokynů výrobce. Izolovaná DNA byla použita jako templát pro další analýzy.  

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

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

Směs probiotik byla připravena individuálně pro každého jedince na základě sekvenční 

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

obsahovala směs probiotik 25 – 35 různých bakteriálních probiotických kmenů. Probiotické 

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

Individuálně připravovaná probiotická kompozice v kapsli obsahovala tabletovinu složenou 

z lyofilizovaných probiotických kultur a granulovaného inulinu Orafti GR 

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

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

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

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

Probiotická kompozice připravovaná individuálně obsahovala 1-34 % bifidobakterií 

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

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

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

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

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

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

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

bifidobakterií a 1-80 % laktobacilů.  

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

než 1, obsahovala probiotická kompozice probiotické bakterie rodu Bifidobacterium. 

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

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



 

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

byla zvolena bakterie rodu Bifidobacterium lactis B1-04 [55,56]. Pokud byl poměr 

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

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

z celkového počtu probiotických kultur složky individuálních probiotických kultur 

probiotické kompozice. Pokud byl poměr bakteriálních kmenů Firmicutes a Bacteroidetes 

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

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

z celkového počtu probiotických kultur složky individuálních probiotických kultur 

probiotické kompozice.  

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

statisticky významné při hodnotách p˃0.05. Při shodě s Gausovským rozložením byl prioritně 

použit parametrický párový t-test, v opačném případě neparametrický párový Wilcoxonův 

test. 

  



 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

4.1 Vliv nosiče na vlastnosti kmene Lactobacills acidophilus PB01 

Kmeny byly testovány ve dvou formách, i. „biofilmová forma“, buňky narostlé na částicích 

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

Bakteire L. acidophilus PB01 kultivované ve formě biofirmu (na nosiči) byly odolnější 

(α=0,05) než planktonické buňky při působení roztoku solí o sníženém pH 1 a vůči 0,3% 

roztoku prasečí žluči. Při působení roztoku o pH 2 bylo probiotikum na nosiči odolnější 

při době působení delší než je 0,5 hodiny.  

Kultivace buněk na nosiči nevedla k lepší adherenci buněk na tkáňovou kulturu, ale umožnila 

lepší adherenci na polystyren. Ta byla pravděpodobně způsobena hydrofobní interakcí částic 

nosiče s povrchem polystyrenu.  

Kultivace buněk PB01 na nosiči posílila jejich schopnost inhibice Staphylococcus aureus 

CCM 3953 a Escherichia coli CCM 3988, naproti tomu potlačila schopnost inhibice Listeria 

monocytogenes HUB-3. Změny citlivosti byly zaznamenány pouze při užití živých buněk, 

použití lyzátu nemělo žádný efekt na patogenní bakterie. 

Kultivace buněk na nosiči neměla žádný vliv na rezistenci/citlivost buněk vůči antibiotikům.  

Z výsledků vyplývá, že biofilmová forma buněk kmene L. acidophilus PB01 je z hlediska 

odolnosti výhodnější než planktonická forma bakterií. 

 

4.2 Testování vlastností probiotických kmenů bakterií 

Jako první byly ověřeny vlastnosti probiotických kmenů a vybrány nejvhodnější kmeny, které 

byly v další části testovány na různých druzích nosičů. 

Vlastnosti biofilmu se značně liší od planktonické formy v mnoha ohledech. Jedním 

z nejvýznamnějších parametrů z hlediska probiotických vlastností je odolnost vůči 

enviromentálním vlivům trávicího traktu, tedy schopnost přežít v nízkém pH žaludku a žluči 

v tenkém střevě. Pokud probiotikum nepříznivé podmínky přečká a putuje živé a vitální 

do střeva, má šanci se dále dělit a vytvářet množství dceřiných probiotických bakterií 

pro účinnou kolonizaci střeva. Proto byly výsledky testů přežívání v HCl a ve žluči základem 

pro porovnání a následné vytipování vhodného probiotického kmene z obou testovaných 

skupin. V případě více vhodných kmenů bylo přihlédnuto i k výsledkům antibiotické 

rezistence a kompetitivní inhibice patogenů. Při výběru vhodných kmenů bifidobakterií byl 



 

důležitý i fakt, že bifidobakterie ze sbírky CCM rostly podstatně lépe než bifidobakterie 

sbírky CCUG. 

Z  výsledků vyplývá, že probiotické bakterie navázané na nosič přežívaly nehostinné 

podmínky v přítomnosti žlučových kyselin ve větší míře než bakterie planktonní. Ze souboru 

kmenů byly vyloučeny kmeny, jejichž buněčná stěna byla působením žlučových kyselin 

degradována ve větší míře, a tudíž se ukázala pro použití do probiotického preparátu jako 

nevhodná (CCDM 7, CCDM 70), a kmeny, které po adhezi na nosič snížily schopnost 

odolávat žluči (CCM 4990, CCUG 5862). 

Kmeny, které byly na základě všech zmíněných vlastností vybrané jako nejvhodnější 

pro použití do probiotického preparátu, byly Bifidobacterium bifidum CCM 3762,  

Bifidobacterium longum CCM 3764, S. thermophilus CCDM 224, S. thermophilus 

14/ST211/01E.  

 

4.3 Analýza adherence probiotických bakterií na kombinovaný nosič  

Metoda stanovení přesné míry adherence bakterií na nosič pro srovnání kompatibility 

testovaných nosičů s vybranými probiotickými kmeny bakterií byla vyvinuta, optimalizována 

a zavedena do praxe.  

Jako první byla optimalizována sterilizace média s nosičem. Pro přesné stanovení počtu CFU 

bakterií bylo využito ultrazvuku pro uvolnění bakterií z nosiče. Srovnání počtu CFU vzorků, 

které byly nebo nebyly vystaveny působení ultrazvuku, potvrdilo, že ultrazvuk má schopnost 

uvolnit adherované bakterie z povrchu nosiče. Významně vyšší počet CFU u vzorku 

podrobenému působení ultrazvuku dokazuje účinné uvolnění bakterií z nosiče. Neuvolněné 

bakterie na nosiči zůstávají vzájemně příliš blízko a utvoří tak jen jednu kolonii, zatímco 

uvolněné bakterie se rozptýlí a utvoří každá jednu kolonii. Následně byly testy provedeny i se 

směsnou kulturou a kombinovanými nosiči. Směs probiotických kmenů s nosičem byla 

naočkována na různé pevné půdy s přihlédnutím k rozdílným potřebám použitých kmenů. 

Kmeny byly z nosiče před testováním uvolněny působením ultrazvuku. 

U kmenů S. thermophilus CCDM 129, B. bifidum CCM 3762 a B. longum CCM 3764 byl 

zjištěn vyšší počet CFU u vzorku ošetřeném působením ultrazvuku, což dokázalo účinné 

uvolnění mikroorganizmů z nosiče (obr. 2). 

Použité probiotické kultury vykazovaly významně vyšší nárůst počtu CFU při použití 

kombinovaného nosiče než při pouhé kultivaci v médiu. To prokázalo podpůrnou schopnost 



 

kombinovaného nosiče a rovněž úspěšné uvolnění biofilmové kultury z nosiče působením 

ultrazvuku. 

 

 

Obrázek 2. Míra nárůstu kultury na kombinovaném nosiči v souvislosti s použitím ultrazvuku. 

A, L. acidophilus PB01; B, S. thermophilus CCDM 129; C, B. bifidum CCM 3762; D, 

B. longum CCM 3764. 

 

4.4 Růst probiotických kmenů na kombinovaném nosiči 

Pro zlepšení adherence, zvýšení počtu mikroorganizmů ve výsledném nosiči, zlepšení 

přežívání nepříznivých vlivů prostředí (nízké pH, žlučové kyseliny, antibiotika) 

a pro celkovou podporu následného množení biofilmových probiotik z budoucího produktu 

v trávicím traktu příjemce byly do vyvíjeného preparátu zahrnuty i prebitické složky. 

Prebiotická složka má i selekční účinek – cílená podpora množení vybraných probiotických 

bakterií. Vedlejší efekt prebiotické složky (oligo- a polysacharidy) nosiče je konzistence 

nosiče ve vodném prostředí, která zvyšuje jeho přilnavost k povrchům.   

Obohacení nosiče prebiotickými látkami je technicky náročný proces z důvodu nízké sypké 

hmotnosti elementárního nosiče. Jako prebiotika byly vybrány tyto látky: MCC 

(mikrokrystalická celulóza), maltodextrin, inulin (FOS), chlorella, zelený ječmen, rezistentní 

škrob Nutriose FB06, mléčné galaktooligosacharidy, pšeničná mouka hladká, dětská krupice, 

topinamburová mouka, jablečná vláknina, bambusová vláknina, galaktooligosacharidy. 

Samotná prebiotická složka byla testována, zda má vhodný povrch pro podporu tvorby 

biofilmu. Velmi dobrou schopnost podporovat tvorbu biofilmu bez přídavku elementárního 



 

nosiče vykazovala topinamburová mouka. Další vhodné složky byly jablečná a bambusová 

vláknina, dětská krupice a částečně i inulin. Tyto látky by kromě prebiotické funkce sloužily 

v preparátu i jako vhodný povrch pro růst probiotických bakterií. 

Elementární nosič je součástí všech testovaných kombinovaných nosičů. Schopnost bakterií 

využít jej jako adherentní povrch byla dříve potvrzena. Nosič má poměrně vysokou absorpční 

kapacitu pro navázání prebiotické složky, což je dáno zejména jeho porézní strukturou. 

Následně byla testována adherence vybraných probiotických kmenů na různé varianty 

kombinovaných nosičů. Probiotické kmeny bakterií se schopností adherovat na základní nosič 

byly inkubovány v příslušném médiu s přítomností kombinovaného nosiče a bez něj. 

Pro srovnání byly obarveny preparáty se všemi kmeny preinkubovanými se základním 

nosičem. Mikroskopicky byla sledována míra adherence na kombinovaný nosič. 

Probiotické bakterie adherovaly na částice kombinovaného nosiče v menší míře než na částice 

základního nosiče. Experimenty potvrdily nutnost zvýšení procenta elementárního nosiče 

na min. 10 % vzhledem k prebiotické složce kombinovaného nosiče. U některých 

kombinovaných nosičů testy prokázaly, že kultivace delší než 48 hodin není vhodná a vede 

k postupnému uvolňování biofilmu z povrchu nosiče, což může být způsobeno vyčerpáním 

nutričních složek média. Pro velkoobjemovou kultivaci by bylo nutné zvážit postup, při němž 

by docházelo k výměně kultivačního média a doba kultivace by nebyla delší než 48 hodin.  

Na základě získaných výsledků byly jako nejvhodnější vybrány následující varianty 

kombinovaných nosičů:  

i. kombinace elementárního minerálního nosiče na bázi fumózní siliky s inulinem 

a topinamburovou moukou v poměru min. 10 % elementárního nosiče a 90 % prebiotika; 

ii. kombinace syloidu 244 a inulinu či syloidu SP53 s jablečnou vlákninou v poměru min. 

10 % elementárního nosiče a 90 % prebiotické složky;  

iii. kombinace magnesium aluminometasilikátu a topinamburové mouky v poměru 

min. 10 % elementárního nosiče a 90 % prebiotické složky. 

 

4.5 Vliv potravin a nápojů na přežívání probiotických bakterií  

Zatímco u kmene L. acidophilus CCM 4833 mělo přidání modelových potravin za následek 

nárůst počtu životaschopných buněk po modelovém trávení ve všech případech téměř o 300 

%, v případě bílkovin (10 g/l) dokonce přes 600 %, u kmene B. breve CCM 7825T byl nárůst 

životaschopných buněk jenom v rozmezí 50-100 %, pouze v přítomnosti cukru (2 g/l) byl 

nárůst téměř 400%. Při použití komerční probiotické kapsle byl nejvyšší nárůst zaznamenán 



 

v případě vody o pH 3 a 7, a to přes 800 %. Výrazné zvýšení způsobila rovněž přítomnost 

bílkovin a alkoholu. 

Reálné potraviny byly rozdělé do tří hlavních skupin – polévka, hlavní chod a svačina. 

Nejlepších výsledků u potravin jako hlavního chodu bylo dosaženo pro všechna testovaná 

probiotika při inkubaci s těstovinami, dobrých výsledků bylo dosaženo i při inkubaci kuřete 

s rýží. Naopak inkubace buněk s hamburgerem vedla k malému zvýšení životaschopných 

buněk. Zajímavé je srovnání jednotlivývh probiotických kmenů a směsi kultur, kdy inkubace 

směsi probiotik vedla vždy minimálně k dvojnásobnému počtu životaschopných buněk oproti 

použití pouze jednoho probiotického kmene.  

Při testování vlivu polévek u kmene L. acidophilus CCM 4833 došlo ke zvýšení 

životaschopnosti buněk alespoň nad 50 % pouze u domácího kuřecího a hovězího vývaru, 

u kmene B. breve CCM 7825T došlo ke zvýšení u domácího zeleninového, kuřecího 

a hovězího vývaru a hrachové polévky. Při použití komerční směsi probiotik bylo zvýšení 

životaschopnosti buněk při inkubaci s polévkami vždy nad hranicí 100 %, v případě hovězího 

vývaru, domácího hovězího vývaru a hrachové polévky to bylo nad 200 %. 

Poslední testovanou skupinou potravin byly svačiny. Nejlepších výsledků pro všechna použitá 

probiotika bylo dosaženo při inkubaci s čokoládovou pomazánkou, chipsy a se směsí 

zeleniny. Naopak inkubace s ovesnou kaší vedla k nízkým výsledkům pro všechny použité 

kultury probiotik. Při inkubaci monokultur CCM 4833 a CCM 7825T byly nejnižší hodnoty 

životaschopných buněk zaznamenány pro sladké pečivo, jogurt a ovoce (jablko a banán). 

U monokultury L. acidophilus CCM 4833 bylo výrazné zvýšení zaznamenáno i při inkubaci 

spolu s čokoládovým pudinkem (215 %). Při použití komerční směsi probiotik bylo nejnižších 

hodnot dosaženo při inkubaci s ovesnou kaší, jogurtem, sladkým pečivem a makovou 

houskou. 

U jednotlivých probiotických kmenů, L. acidophilus CCM 4833 a B. breve CCM 7825T, bylo 

zaznamenáno výrazné zvýšení počtu buněk v mléce. U komerčního preparátu bylo zjištěno 

nejvyšší zvýšení počtu živých buněk v coca-cole a mléce, v obou případech o 316 %. Oproti 

jednotlivým probiotickým kmenům bylo u komerčního preparátu zaznamenáno zvýšení počtu 

živých buněk i v případě kávy (269 %), piva (197 %) a černého čaje (136 %). Výsledky tak 

potvrzují fakt, že mléko je vhodným prostředím pro probiotické bakterie.  

Nejvyšší počet životaschopných buněk byl zaznamenán při inkubaci buněk s mlékem. Přidání 

prebiotické složky ke komerční probiotické tabletě vedlo ke zvýšení životaschopných buněk 

po modelovém trávení v případě coca-coly, bramborového salátu, kuřete s rýží, polévky 

s játrovými knedlíčky, hovězího vývaru, hamburgeru a ovesné kaše. Zajímavé bylo zjištění, 



 

že přidání prebiotické složky vedlo k výraznému snížení počtu životaschopných buněk 

při inkubaci s černým čajem, mlékem, jogurtem, černou kávou a ovocem (banán a jablko). 

Z výsledků je patrné, že užívání probiotik je vhodné doplňovat pitím nápojů a především 

konzumací jídla. Při užívání jednotlivých probiotických kmenů bakterií je vliv potravinové 

či nápojové matrice výraznější než při podání směsi probiotických bakteriálních kultur, 

kdy dochází k výraznějšímu zvýšení počtu životaschopných buněk při průchodu modelovým 

trávicím traktem. 

 

4.6 Příprava probiotik na základě analýzy střevních bakterií a osobní anamnézy 

Rostoucí poptávka po produkci probiotik a jejich spotřeba tlačí výrobce probiotik na inovaci 

v daném segmentu. Z důvodu aktuálního trendu individualizovaného přístupu jak v léčbě tak 

výživě byla část práce zaměřena na vývoj probiotik vyráběných individuálně pro každého 

jedince na základě analýzy střevních mikrobiot. Předpokládá se, že individuálně připravená 

probiotická formulace by mohla být výhodnější alternativou komerčně vyráběných probiotik 

a mohla by lépe cílit a ovlivnit střevní mikrobiotu hostitele. V rámci této části práce byly 

analyzovány vzorky stolice 46 dobrovolníků. Na základě této charakteristiky bylo navrženo 

složení probiotik - doplňku stravy (druh, počet druhů a CFU) a připraveno pro každý subjek 

zvlášť. Po 3 měsících doplňování probiotik byl analyzován kontrolní vzorek s cílem ověřit, 

nebo vyvrátit, zda probiotická suplementace ovlivnila zastoupení vybraných bakteriálních 

skupin střevních bakterií a zda může mít probiotická suplementace vliv na redukci 

chronických průjmů nebo zácpy.  

Celkový obsah probiotických bakterií na 1 dávku/kapsli byl 35 miliard CFU. Tato kapsle se 

užívala každý den 1x. Výběr druhů, jejich počet (CFU/ml) a poměr ve výsledném produktu 

byl zcela závislý na analýze střevních bakterií (počet a poměr vybraných skupin/druhů/rodů 

bakterií), věku a osobní aanamnéze jedince (BMI, alergie, průjem, zácpa, zánětlivé 

onemocnění střev, užívání antibiotik). Tento postup je zcela unikátní na rozdíl od běžně 

komerčně dostupných probiotik. Probiotické kmeny bakterií byly vybírány cíleně 

pro konkrétní aktuální stav daného člověka. U žádného pacienta nebyly pozorovány vedlejší 

účinky při užívání probiotik. 

Suplementace probiotiky po dobu 3 měsíců vedla ke statisticky významnému zvýšení 

u skupiny laktobacilů, a to z 0,0379 na 0,497 %, bifidobakterií z 2,682 na 3,661 %, 

aktinobakterií z 4,245 na 6,033 % a zvýšení celkového počtu druhů z 853 na 1362. Naopak 



 

u skupiny Bacteroidetes, Proteobacteria a Verrucomicrobia bylo pozorováno procentuální 

snížení, ale tento pokles nebyl statisticky významný.  

Střevní mikrobiota hrají důležitou roli při ovlivňování lidského zdraví a mnoho nemocí je 

spojeno s jejich dysbiózou. Doplnění stravy o probiotika má vliv na počet a poměr střevních 

bakterií. Např. bakterie z řádu Proteobacteria jsou často spojovány se začátkem a rozvojem 

gastrointestinalních onemocnění [56]. Některé bakterie, jako např. Campylobacter, 

enterohepatická bakterie Helicobacter a Escherichia coli (všechny z řádu Proteobacteria) 

jsou často spojovány s patogenezí zánětlivých onemocnění střev (IBD), jsou schopny 

negativně ovlivnit imunitní systém a podpořit zánětlivé prostředí ve střevě [57].  

Probiotická aktivita individuálně připravených probiotik pozitivně ovlivnila střevní prostředí. 

Největší předností takto připravených preparátů je cílený výběr probiotických kmenů 

pro konkrétní stav jednotlivce včetně problémů/onemocnění konkrétní osoby v daném čase, 

a tedy ovlivnění složení střevních bakterií „na míru“.  

Při hodnocení míry úspěšnosti probiotické suplementace u subjektů trpících průjmy byla jako 

úspěšná hodnocena míra frekvence defekace, která byla redukována na maximální počet 

2 defekace za den. Pro obtíže se zácpou bylo jako úspěšné hodnoceno zvýšení frekvence 

defekace na minimálně 1 defekaci za dva dny. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2. V obou 

případech (průjem, zácpa) došlo u výrazné většiny subjektů ke zlepšení. 

 

Tabulka 2. Vliv užívání individualizovaných probiotik při zácpě a průjmu. 

Diagnóza 
Počet subjektů s danou diagnózou 

před suplementací 

Počet subjektů s danou 

diagnózou po suplementaci 

Průjem 18 5 

Zácpa 11 3 

 

  



 

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

1. Mah, T. F. C., O'Toole, G. A., Mechanisms of biofilm resistance to antimicrobial agents. Trends in 

Microbiology. 2001, vol. 9, pp. 34-39. ISSN 1878-4380. doi 10.1016/S0966-842X(00)01913-2. 

2. Huang, R., Li, M., Gregory, R.L., Bacterial interactions in dental biofilm. Virulence. 2011, vol. 2, pp. 435-

444. ISSN 2150-5608. doi 10.4161/viru.2.5.16140. 

3. Schindler J., Mikrobiální biofilm: Jak žijí bakterie v přirozeném prostředí? Vesmír. 2001, roč. 80, s. 203-221. 

ISSN 1214-4029. 

4. Hoiby, N., Bjarnsholt, T., Givskov, M., Molin, S., Ciofu, O., Antibiotic resistence of bacterial biofilms. 

International Journal of Antimicrobial Agents. 2010, vol. 35, pp. 322-332. ISSN 1872-7913. doi 

10.1016/j.ijantimicag.2009.12.011. 

5. Furukawa, S., Isomae, R., Tsuchiya, N., Hirayama, S., Yamagashi, A., Kobayashi, M., Suzuki, C., Ogihara, 

H., Morinaga, Y., Screening of lactic acid bacteria that can form mixed-species biofilm with Saccharomyces 

cerevisiae. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2015, vol. 79, pp. 681-686. ISSN 1347-6947. doi 

10.1080/09168451.2014.991691. 

6. Watnick, P., Kolter, R., Biofilm, city of microbes. Journal of Bacteriology. 2000, vol. 182, pp. 2675-2679. 

ISSN 1098-5530. PMCID PMC101960. 

7. Flemming, H., Wingender, J., The biofilm matrix. Nature Reviews Microbiology. 2010, vol. 8, pp. 623-633. 

ISSN 1740-1526. doi 10.1038/nrmicro2415. 

8. Stoodley, P., Sauer, K., Davies, D. G., Costerton, J. W., Biofilm as complex differentiated communities. 

Annual Review of Microbiology. 2002, vol. 56, pp. 187-209. ISSN 1545-3251. doi 

10.1146/annurev.micro.56.012302.160705. 

9. Beyenal, H., Donovan, C., Lewandowski, Z., Harkin, G., Three-dimensional biofilm structure quantification. 

Journal of Microbiology Methods. 2004, vol. 59, pp. 395-413. ISSN 0167-7012. doi 

10.1016/j.mimet.2004.08.003. 

10. De Angelis, M., Siragusa, S., Campanella, D., Di Cagno, R., Gobbetti, M., Comparative proteomic analysis 

of biofilm and planktonic cells of Lactobacillus plantarum DB200. Proteomics. 2015, vol. 15, pp. 1-14. 

ISSN 1615-9861. doi 10.1002/pmic.201400363. 

11. Macfarlane, S., Dillon, J.F., Microbial biofilms in the human gastrointestinal tract. Journal of Applied 

Microbiology. 2007, vol. 102, pp. 1187-1196. ISSN 1365. doi 10.1111/j.1365-2672.2007.03287.x. 

12. Terraf, M.C.L., Tomás, M.S.J., Nader-Macías, M.E.F., Silva, C., Screening of biofilm formation by 

beneficial vaginal lactobacilli and influence of culture media components. Journal of Applied Microbiology. 

2012, vol. 113, pp. 1517-1529. ISSN 1365-2672. doi 10.1111/j.1365-2672.2012.05429.x. 

13. Ventolini, G., Update on vaginal lactobacilli and biofilm formation. Journal of Bacteriology and Mycology. 

2014, vol. 1, p. 2. ISSN 2471-0172. 

14. Peržinová, K.: Vliv kultivačních podmínek na tvorbu biofilmu u probiotických mikroorganismů. Brno. 2014. 

114 s. Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce doc. 

MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 

15. Soccol, C., Vandenberghe, L., Spier, M., Medeiros, A., Yamaguishi, C., Lindner, J., Pandey, A., Thomaz-

Soccol, V., The potential of probiotics: a review. Food Technology and Biotechnology. 2010, vol. 48, pp. 

413-434. ISSN 1330-9862. 

16. Lin, X., Chen, X., Chen, Y., Jiang, W., Chen, H., The effect of five probiotic lactobacilli strains on the 

growth and biofilm formation of Streptococcus mutans. Oral Diseases. 2015, vol. 21, e128-e134. ISSN 1601-

0825. doi 10.1111/odi.12257. 

17. Jones, S.E., Versalovic, J., Probiotic Lactobacillus reuteri biofilms produce antimicrobial and anti-

inflammatory factors. BMC Microbiology. 2009, vol. 9, p. 35. ISSN 1471-2180. doi 10.1186/1471-2180-9-

35. 

18. Kaewnopparat, S., Dangmanee, N., Kaewnopparat, N., Srichana, T., Chulasiri, M., Settharaksa, S., In vitro 

probiotic properties of Lactobacillus fermentum SK5 isolated from vagina of a healthy woman. Anaerobe. 

2013, vol. 22, pp. 6-13. ISSN 1095-8274. doi 10.1016/j.anaerobe.2013.04.009. 

19. Tulumoglu, S., Yuksekdag, Z.N., Beyatli, Y., Simsek, O., Cinar, B., Yasar, E., Probiotic properties of 

lactobacilli species isolated from children´s feces. Anaerobe. 2013, vol. 24, pp. 36-42. ISSN 1095-8274. doi 

10.1016/j.anaerobe.2013.09.006. 

20. Aoudia, N., Rieu, A., Briandet, R., Deschamps, J., Chluba, J., Jego, G., Garrido, C., Guzzo, J., Biofilm of 

Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum: Effect on stress responses, antagonistic effects on 

pathogen growth and immunomodulatory properties. Food Microbiology. 2016, vol. 53, pp. 51-59. ISSN 

0740-0020. doi 10.1016/j.fm.2015.04.009. 

21. Kubota, H., Senda, S., Nomura, N., Tokuda, H., Uchiyama H., Biofilm formation by lactic acid bacteria and 

resistance to environmental stress. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2008, vol. 106, pp. 381-386. 

ISSN 1347-4421. doi 10.1263/jbb.106.381. 



 

22. Ushakova, N.A., Abramov, V.M., Khlebnikov, V.S., Semenov, A.M., Kuznetsov, B.B., Kozlova, A.A., 

Nifatov, A.V., Sakulin, V.K., Kosarev, I.V., Vasilenko, R.N., Sukhacheva, M.V., Melnikov, V., Properties of 

the probiotic strain Lactobacillus plantarum 8-RA-3 grown in a biofilm by solid substrate cultivation 

method. Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2012, vol. 4, pp. 180-186. ISSN 1867-1314. doi 

10.1007/s12602-012-9106-y. 

23. Eberl, H.J., Khassehkhan, H., Demaret, L., A mixed-culture model of a probiotic biofilm control system. 

Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2010, vol. 11, pp. 99-118. ISSN 1748-6718. doi 

10.1080/17486700902789355. 

24. Gibson, G.R., Robefroid, M.B., Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the 

concept of prebiotics. Journal of Nutrition. 1995, vol. 125, pp. 1401-1412. ISSN 1541-6100. PMID 7782892. 

25. Fuller, R., Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacteriology. 1989, vol. 66, pp. 365-378. ISSN 

0021-8847. PMID 2666378. 

26. Salminen, S., Bouley, C., Boutron-Ruault, M.C., Cummings, J.H., Franck, A., Gibson, G.R., Isolauri, E., 

Moreau, M.C., Roberfroid, M., Rowland, I., Functional food science and gastrointestinal physiology and 

function. British Journal of Nutrition. 1998, vol. 1, pp. 147-171. ISSN 1475-2662. PMID 9849357. 

27. FAO/WHO working group, Araya, M., Morelli, L., Reid, G., Sanders, M.E., Stanton, C., Pineiro, M., Ben 

Embarek, P., Joint FAO/WHO working group report on drafting guidelines for the evaluation of probiotics in 

food [pdf]. Ontario, Canada. 2002, [cit. 2017-09-04]. Dostupné z ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/wgreport2.pdf. 

28. Fric, P., Probiotics and prebiotics - renaissance of a therapeutic principle. Central European Journal of 

Medicine. 2007, vol. 2, pp. 237-270. ISSN 1644-3640. doi 10.2478/s11536-007-0031-5. 

29. Espitia, P.J.P., Batista, R.A., Azeredo, H.M.C., Otoni, C.G., Probiotics and their potential applications in 

active edible films and coatings. Food Research International. 2016, vol. 90, pp. 42-52. ISSN 09639969. 

Doi: 10.1016/j.foodres.2016.10.026. 

30. Ranadheera, R.D.C.S., Baines, S.K., Adams, M.C., Importance of food in probiotic efficacy. Food Research 

International. 2010, vol. 43, pp. 1-7. ISSN 09639969. Doi: 10.1016/j.foodres.2009.09.009.  

31. Holzapfel, H. W., Haberer, P., Geisen, R., Björkroth, J., Schillinger, U. Taxonomy and important features of 

probiotic microorganisms in food and nutrition. American Journal of Clinical Nutrition. 2001, vol. 73, pp. 

365-373. ISSN 1938-3207. PMID 11157343. 

32. Borriello, S. P., Hammes, W. P., Holzapfel, W., Marteau, P., Schrezenmeir, J., Vaara, M., Valtonen, V., 

Safety of probiotics that contain lactobacilli or bifidobacteria. Clinical Infectious Diseases, 2003, vol. 36, pp. 

775-780. ISSN 1537-6591. doi 10.1086/368080. 

33. Miller, W.L., Reid, G., Human Studies on Probiotics and Endogenous Lactic Acid Bacteria in the Urogenital 

Tract. Chapter 25 in Lahtinen S., Ouwehand A.C., Salminen S., von Wright A. (eds.), Lactic Acid Bacteria. 

Microbiological and Functional Aspects, 4th Edition, pp. 543-560, CRC Press, New York. 2012. 

ISBN13 978-1-4398-3678-1. 

34. Corcoran, B.M., Stanton, C., Fitzgerald, G.F., Ross, R.P., Survival of probiotic lactobacilli in acidic 

environments is enhanced in the presence of metabolizable sugars. Applied and Environmental Microbiology. 

2005, vol. 71, pp. 3060-3067. ISSN 1098-5336. doi 10.1128/AEM.71.6.3060-3067.2005. 

35. Bove, P., Fiocco, D., Capozzi, V., Garofalo, C., Spano, G., Rieu, A., Inactivation of the ftsH gene of 

Lactobacillus plantarum WCFS1: Effects on growth, stress tolerance, cell surface properties and biofilm 

formation. Microbiological Research. 2012, vol. 167, pp. 187-193. ISSN 1618-0623. doi 

10.1016/j.micres.2011.07.001. 

36. Barko, P.C., McMichael, M.A., Swanson, K.S., Williams, D.A., The gastrointestinal microbiome: A review. 

Journal of veterinary internal medicine. 2018, vol. 32, pp. 9-25. ISSN 1939-1676. Doi 10.1111/jvim.14875. 

37. Arboleya, S., Watkins, C., Stanton C., Paul Ross, R., Gut Bifidobacteria populations in human health and 

aging. Frontiers in Microbiology. 2016, vol. 7, p. 1204. ISSN 1664-302X. doi 10.3389/fmicb.2016.01204. 

38. O´Callaghan A., van Sinderen, D., Bifidobacteria and their role as members of the human gut. Frontiers in 

microbiology. 2016, vol. 7, pp. 925. ISSN 1664-302X. doi 10.3389/fmicb.2016.00925. 

39. Hopkins, M., Sharp, R., Macfarlane, G., Age and disease related changes in intestinal bacterial populations 

assessed by cell culture, 16S rRNA abundance, and community cellular fatty acid profiles. Gut. 2001, vol. 

48, pp. 198-205. ISSN 1468-3288. doi 10.1136/gut.48.2.198. 

40. Satoraki, R., Vaughan, E.E., Smidt, H., Saarela, M., Matto, J., de Vos, W.M., Molecular Approaches for the 

Detection and Identification of Bifidobacteria and Lactobacilli in the Human Gastrointestinal Tract. 

Systematic and Applied Microbiology. 2003, vol. 26, pp. 572-84. ISSN 1618-0984. doi 

10.1078/072320203770865882.  

41. Taverniti, V., Guglielmetti, S., Methodological issues in the study of intestinal microbiota in irritable bowel 

syndrome. World Journal of Gastroenterology. 2014, vol. 20, pp. 8821-8836 . ISSN 2219-2840. doi 

10.3748/wjg.v20.i27.8821.  

42. Akay, H.,Bahar Tokman, H., Hatipoglu, H., Siraneci, R., Demirci, M., Borsa, B.A., Yuksel, P., Karakullukcu 

A., Kangaba A.A., Sirekbasan, S., Aka, S., Mamal Torun, M., Kocazeybek, B.S., The relationship between 

http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=Z1EMl2F9omidFpPmHCh&name=Salminen%20S&ut=000076160300007&pos=1
https://doi.org/10.1111/jvim.14875
https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01204
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffmicb.2016.00925
https://dx.doi.org/10.1136%2Fgut.48.2.198
https://doi.org/10.1078/072320203770865882
https://dx.doi.org/10.3748%2Fwjg.v20.i27.8821


 

bifidobacteria and allergic asthma and/or allergic dermatitis: A prospective study of 0-3 years-old children in 

Turkey. Anaerobe. 2014, vol. 28, pp. 98-103. ISSN 1075-9964. doi 10.1016/j.anaerobe.2014.05.006 

43. Crovesy, L., Ostrowski, M., Ferreira, D.M.T.P., Rosado, E.L., Soares-Mota, M., Effect of Lactobacillus on 

body weight and body fat in overweight subjects: a systematic review of randomized controlled clinical trials. 

International Journal of Obesity (Lond), 2017, vol. 41(11), pp. 1607-1614, ISSN 1476-5497. doi  

10.1038/ijo.2017.161. 

44. Hou, Q., Zhao, F., Liu, W., Lv, R., Khine, W.W.T., Han, J., Sun, Z., Lee Y., Zhang, H., Probiotic-directed 

modulation f gut microbiota is basal microbiome dependent. Gut microbes. 2020, vol. 21, pp. 1-20. ISSN 

1949-0984. Doi 10.1080/19490976.2020.1736974. 

45. Koliada, A., Syzenko, G., Moseiko, V., Budovska, L., Puchkov, K., Perederiy, V., Gavalko, Y., Dorofeyev, 

A., Romanenko, M., Tkach, S., Sineok, L., Lushchak, O., Vaiserman, A., Association between body mass 

index and Firmicutes/Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population. BMC Microbiology. 2017, vol. 17 

(1), p. 120. ISSN 1471-2180. doi 10.1186/s12866-017-1027-1. 

46. Mach, N., Fuster-Botella, D., Endurance exercise and gut microbiota: A review. Journal of Sport and Health 

Science, 2017, vol. 6 (2), pp. 179-197. ISSN 2213-2961. doi  10.1016/j.jshs.2016.05.001. 

47. Toscano, M., De Grandi, R., Stronati, L., De Vecchi, E., Drago, L., Effect of Lactobacillus rhamnosus 

HNOO1 and Bifidobacterium longum BB536 on the healthy gut microbiota composition at phyla and species 

level: A preliminary study. World journal of gastroenterology. 2017, vol. 23, pp. 2696-2704. ISSN 2219-

2840. doi 10.3748/wjg.v23.i15.2696. 

48. Hedges, A.J., Estimating the precision of serial dilutions and viable bacterial counts. International Journal of 

Food Microbiology. 2002, vol. 76, pp. 207-214. doi 10.1016/S0168-1605(02)00022-3. 

49. Miles, A.A., Misra, S.S., Estimation of bactericidal power of the blood. Journal of Hygiene. 1938, vol. 38, 

pp. 732-749. 

50. Ruas-Madiedo, P., de los Reyes-Gavilan, C.G., Invited review: methods for the screening, isolation, and 

characterization of exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria. Journal of Dairy Science. 2005, vol. 

88, pp. 843-56. doi 10.3168/jds.S0022-0302(05)72750-8. 

51. Gleinser, M., Grimm, V., Zhurina, D., Yuan, J., Riedel, C.U., Improved adhesive properties of recombinant 

bifidobacteria expressing the Bifidobacterium bifidum-specific lipoprotein BopA. Microbial Cell Factories, 

2012, vol. 11, pp. 80. doi 10.1186/1475-2859-11-80. 

52. Yesillik, S., Yildirim, N., Dikici, A., Yildiz, A., Antibacterial Effects of Some Fermented Commercial and 

Homemade Dairy Products and 0.9% Lactic Acid against Selected Foodborne Pathogens. Asian Journal of 

Animal and Veterinary Advances. 2011, vol. 6, pp. 189-195. doi 10.3923/ajava.2011.189.195. 

53. Bauer, A.W., Perry, D.M., Kirby, W.M., Single-disk antibiotic-sensitivity testing of staphylococci: An 

analysis of technique and results. Archives of Internal Medicine. 1959, vol. 104, pp. 208-216. doi 

10.1001/archinte.1959.00270080034004. 

54. Bartosch, S., Woodmansey, E.J., Paterson, J.C.M., McMurdo, M.E.T., Macfarlane, G.T., Microbiological 

Effects of Consuming a Synbiotic Containing Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, and 

Oligofructose in Elderly Persons, Determined by Real-Time Polymerase Chain Reaction and Counting of 

Viable Bacteria. Clinical Infectious Diseases, 2005, vol. 40, pp. 28–37. ISSN 1537-6591. doi 

10.1086/426027. 

55. Engelbrektson, A., Korzenik, J.R., Pittler, A., Sanders, M.E., Klaenhammer T.R., Leyer, G., Kitts, C.L., 

Probiotics to minimize the disruption of faecal microbiota in healthy subjects undergoing antibiotic therapy. 

Journal of medical microbiology.  2009, vol. 58, pp. 663-670. ISSN 1473-5644. Doi 10.1099/jmm.0.47615-

0. 

56. Turnbaugh, P.J.; Ley, R.E.; Mahowald, M.A.; Magrini, V.; Mardis, E.R.; Gordon, J.I. An obesity-associated 

gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature. 2006, 444, 1027-1031. PMID: 17183312. 

doi 10.1038/nature05414. 

57. Mukhopadhya, I.; Hansen, R.; El-Omar, E.M.; Hold, G.L. IBD-what role do Proteobacteria play? Nat Rev 

Gastroenterol Hepatol. 2012, 9, 219-230 DOI: 10.1038/nrgastro.2012.14 

 

https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2014.05.006
https://doi.org/10.1038/ijo.2017.161
https://doi.org/10.1086/426027
https://doi.org/10.1099/jmm.0.47615-0
https://doi.org/10.1099/jmm.0.47615-0


 

6 ŽIVOTOPIS AUTORA A VÝSTUPY PRÁCE 

Osobní údaje  

Příjmení, Jméno, titul RNDr. Petr Ryšávka 
  

Adresa trvalého bydliště Nemojany 211, 683 03 Luleč.  

Datum narození 20.7.1978 

 

Pracovní zkušenosti 

 

 

06/2019- současnost VaV konzultant, zaměření probiotické a mikrobiomové projekty, 
Medi Pharma Vision s.r.o. 

  

Období 05/2008- 05/2019 

Povolání / funkce Jednatel, vedoucí VaV 

Zaměstnavatel Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2 

 

Období 

 

   09/2010 – současnost 

Povolání / funkce Manažer biotechnologického provozu 

Zaměstnavatel Favea, spol. s r.o., Boženy Němcové 580, Kopřivnice 

 

Období 

 

12/2003-  04/2008  

Povolání / funkce Vedoucí výroby bakteriálních vakcín, zástupce výrobního ředitele,  

ředitel sekce QAQC 

Zaměstnavatel Bioveta a.s., Komenského nám., Ivanovice na Hané 

  

Vzdělání  

  

Období 1996-2003 

Dosažená kvalifikace Molekulární biologie a genetika, magsiterské studium dokončeno 2001,  rigorózní 

zkouška 2003 

Obor Molekulární biologie a genetika 

Univerzita, fakulta Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta 
  

  



 

Patenty a užitné vzory 

• UV 2018-35057: Nosič určený ke kultivaci probiotických kultur, kompozice, která takovýto 

nosič obsahuje; komercializováno 2018 

• UV 2018-34961: Směs s prodlouženým antibakteriálním účinkem a sanitární hygienický nebo 

zdravotnický prostředek, který ji obsahuje; komercializováno 2018   

• UV 2014-2987: Sanitární hygienický nebo zdravotnický prostředek s antibakteriálním 

účinkem; komercializováno 2015 

• UV 2014-29406: Nápoj obsahující hepatoprotektivní látky; komercializace neproběhla 

• PV 2018-282: Přidělený patent - Nosič určený ke kultivaci probiotických kultur, kompozice, 

která takovýto nosič obsahuje; komercionalizováno 2018 

 

Publikace v recenzovaných časopisech 

• Ryšávka, P., Kohutková-Lánová, M., Netušil, R., Pospíšilová, E., Hanáčková, M., Čmielová, 

J., Šťastný, K., Márová, I.; Targeted Modification of Gut Microbiota by Individualized 

Probiotic Supplementation. V recenzním řízení. Current Microbiology. IF 1,746.  

• Grossová, M., Ryšávka, P., Márová, I., Probiotic biofilm on carrier surface: A novel 

promising application for food industry, Acta Alimentaria,vol. 46, pp. 439-448. 

doi 10.1556/066.2017.46.4.6.  

 

Příspěvky na konferencích 

• Staňková, M., Ryšávka, P., Kadlec, R., Márová, I., Pavlová, M.: Formation of lactic acid 

bacteia biofilm: viability in low pH and down-stream process optimization. 13th International 

Nutrition and Diagnostics Conference, 26.-28.8.2013, Olomouc. 

• Ryšávka, P., Márová, I., Kadlec, R.: Formation lactic acid bacteria biofilm: changes of viability 

of biofilm probiotic cells compared to plantonic form, BioTech 2014 & 6th Czech-Swiss 

Symposium with Exhibition, Praha, 11.-14. června 2014. 

• Ryšávka, P., Kohutková-Lánová, M., Netušilová, J., Sedláček I: Formation of lactic acid 

bacteria biofilm: the benefits, Interantional Scientific Conference Probiotics, Prebiotics Gut 

Microbiota and Health, Budapešť, Maďarsko,18.-21. června 2018. 

• Ryšávka, P., Personalised Probiotics Therapy for Gut Microbiome Modulation: Practical 

Applications, Abstrakt IPC20-0084, ústní prezentace, 14th International Scientific conference 

on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health – IPC 2020, virtuální konference.  

• Ryšávka, P.: Target modulation of gut microbiota. European Biotechnology Congress 2020, 

Praha, ústní prezentace. 



 

ABSTRAKT 

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

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

složkou, která má za cíl podpořit stabilitu vzniklého produktu.  

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

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

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

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

varianty kombinovaného nosiče včetně prebiotické složky a optimalizována kultivace 

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

na přežívání probiotických buněk v trávicím traktu. 

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

a osobní zdravotní anamnézy.  


