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ABSTRAKT 
Diplomová práce pojednává o problematice probiotických mikroorganismů aplikovaných 

prostřednictvím doplňků stravy. Pozitivní efekt na zdraví jedince je znám již delší dobu, 

vyplývají však na povrch i spekulace o možných negativních dopadech na zdraví konzumenta. 

V této souvislosti je nutné přesně definovat požadavky na probiotika v potravinách a 

zhodnotit jejich bezpečnost. Bez těchto postupů nelze na trh uvádět nové probiotické doplňky 

stravy. Každý kmen probiotické bakterie je třeba testovat jednotlivě na každou vlastnost. 

Jedním ze základních testů, který je používán při hodnocení probiotik je schopnost rezistence 

vůči podmínkám gastrointestinálního traktu člověka.  

Cílem praktické části diplomové práce je testování in vitro rezistence probiotických bakterií 

vůči prostředí, které simuluje gastrointestinální trakt člověka. Umělá žaludeční a duodenální 

šťáva byla sestavena dle Československého lékopisu. Odolnost probiotických bakterií zvyšuje 

forma, ve které je probiotikum distribuováno do těla člověka. V rámci in vitro testu byly také 

testovány lékové formy probiotických bakterií. 

 

ABSTRACT 
The thesis deals with a theme of  probiotic mikroorganisms which are aplicated as a dietary 

supplement. Health benefit on the host have been known for a long time, however, there 

might be some negative effects affecting a consumer. In connection with this observation 

defining requirements and evaluating of safety of probiotics in food was necessary. The new 

probiotic dietary supplement can not be expanded on the market without these processes.  

Every strain must be tested separately on each property. The ability of rezistance against 

conditions inside human gastrointestinal tract belongs to the most basic tests.  

The aim of the practical part is testing this ability of rezistance in vitro by simulated 

conditions. The model of gastrointestinal juices was designed according to the Czechoslovak 

codex. The form contributes to the higher rezistance of probiotics within implementing to the 

host. Also a dosage form of probiotics was involved to a in vitro testing. 
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1 ÚVOD 

Člověk je od počátku svého vývoje součástí ekosystému Země. Ovlivňuje své životní 

prostředí, které na něj zpětně působí. Lidské tělo je denně vystaveno nesčetnému množství 

mikroorganismů, které mohou být pro člověka prospěšnými, patogenními či oportunně 

patogenními. Již po narození dochází k osidlování lidského organismu mikroorganismy, které 

se stávají normální mikrobiální flórou člověka. V souvislosti s kojením se formuje střevní 

mikroflóra provázená růstem zástupců rodu Bifidobacterium a Lactobacillus. Kojení je velice 

důležitý aspekt ve vývoji imunitního systému člověka, mezi kojenými a nekojenými dětmi je 

v tomto ohledu velký rozdíl [8]. V dalších letech života ovlivňuje skladbu mikrobiální flóry 

složení přijímané stravy, stres a vliv znečištěného prostředí. Čím člověk stárne, tím je více 

ohrožen vznikem patologických jevů v gastrointestinálním traktu a následnými nepříznivými 

dopady na celý organismus, právě vlivem změny mikrobiálního složení [10]. O důležitosti 

složení střevního ekosystému vypovídá fakt, že zde sídlí 85 % imunitních buněk [26]. 

Již od druhé poloviny 19. století I. I. Mečnikov vyslovil hypotézu o možném 

imunomodulačním efektu probiotických bakterií [4]. Od té doby je sledován vliv 

probiotických mikroorganismů na zdraví člověka. V dnešní době je již známá většina 

pozitivních, ale i možných negativních aspektů suplementace probiotiky. Na trhu se vyskytuje 

nepřeberné množství různých druhů probiotických preparátů a je si možné vybrat jak 

v lékárnách ve formě farmaceuticky upravených doplňků stravy, tak v běžných obchodech 

s potravinami. Důležité pro jejich dostatečný terapeutický efekt je pravidelná aplikace 

v dostatečném množství, které stanovuje Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 77/2003 

tedy minimální obsah 106 probiotických bakterií v 1 g nebo v 1 ml výrobku [48]. Jednotlivé 

kmeny se však liší mnoha vlastnostmi a nelze přenášet poznatky o jednom kmeni na jiné 

probiotické kmeny. Pro aplikaci do doplňků stravy musí probiotické mikroorganismy splňovat 

podmínky odolnosti vůči žaludeční a duodenální šťávě, podporovat zdraví konzumenta, ale 

v první řadě splňovat podmínky bezpečnosti. Z uvedených podmínek vyplývá potřeba 

standardizovaných testů, které by jednoznačně na tyto otázky odpověděly. Odolnost a 

účinnost probiotických mikroorganismů lze testovat pomocí in vitro testů.  

Cílem této práce bylo otestovat probiotické kultury, které poskytla firma Aromatika CZ s.r.o., 

z hlediska životaschopnosti a odolnosti vůči gastrointestinální šťávě in vitro.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie 

Již staroindičtí lékaři se zmiňují o viditelných a neviditelných organismech, které považovali 

za původce nemocí. Byly nazvány kšullaky, jedná se o první představy o existenci 

mikroorganismů a jejich možné patogenezi [4]. 

V 90. letech 16. století Antony van Leeuwenhoek sestrojil první mikroskop. Tímto vynálezem 

začala éra rozvoje mikrobiologie. Systematičtější výzkum bakterií se uskutečňoval v 18. a 19. 

století. Do dějin mikrobiologie se zapsal především Louise Pasteure, který objevil mikrobiální 

původ nemocí, připravoval živné půdy pro kultivaci mikroorganismů a zavedl očkování. Jako 

první identifikoval rod Lactobacillus [1]. V roce 1888 byl otevřen v Paříži Pasteurův ústav. 

Systém do moderní mikrobiologie zavedl Robert Koch. Objevil i původce některých 

onemocnění a stanovil základní principy lékařské mikrobiologie. Počátek studia fyziologie 

mikroflόry trávicího traktu se datuje od roku 1885. První, kdo upozornil na možnost 

probiotické léčby, byl I. I. Mečnikov, když konstatoval, že konzumace fermentovaných 

mléčných výrobků zlepšuje zdravotní stav. Tissier v roce 1905 upozornil na význam 

bifidobakterií, když pozoroval významný rozdíl fekální mikroflóry kojenců a nekojených 

novorozenců. Další osobností, se kterou se spojují první terapeutické pokusy využití 

probiotik, byl vojenský chirurg Dr. Alfred Nissle, který izoloval kmen Escherichia coli ze 

stolice vojáka, jenž neměl na frontě první světové války v prostředí probíhající salmonelové 

epidemie žádné gastrointestinální příznaky. Bakteriální kmen byl později pojmenován 

Escherichia coli Nissle a dodnes průmyslově vyráběný přípravek, obsahující tuto bakterii, je 

znám pod názvem Mutaflor [1, 2, 4]. 

Díky objevu A. Fleminga byla v roce 1943 zahájena průmyslová výroba penicilinu. 

V průběhu 20. století dochází k markantnímu rozvoji na poli mikrobiologie a genetického 

inženýrství. V roce 1974 podává Parker první definici probiotik, která je roku 1991 

revidována R. Fullerem do dnešní podoby. V roce 1987 byla vytvořena první genomová karta 

E. coli a dodnes se jedná o nejvíc prostudovanou bakterii. Zkoumání mikrobiální flóry je dnes 

především na bázi genomové analýzy [1]. 
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2.2 Trávicí trakt a bakterie trávicího traktu 

2.2.1 Struktura fyziologické mikroflόry 
Struktura fyziologické mikroflόry souvisí s její funkcí. Střevní mikroorganismy vytvářejí 

spolu s hostitelským organismem dynamický ekosystém nezbytný pro udržení homeostázy 

[3]. Střevo je největší imunitní orgán lidského těla, disponuje plochou více než 200 m2 a 

produkuje víc protilátek než kterýkoli jiný orgán [1]. 

Povrch lumina trávicího traktu je osídlen 1012-14 mikrobiálních zárodků, které patří 

k fyziologické homeostáze tohoto prostředí. Z nich asi 90 % tvoří mikrobiální buněčné 

elementy, jejichž většina je lokalizována do oblasti tlustého střeva [4]. 

Celkový počet mikroorganismů zahrnuje 400-500 mikrobiálních druhů. Je velmi obtížné 

stanovit normální fyziologickou mikroflόru trávicího traktu. Má poměrně širokou variabilitu 

nejen kvantitativní, ale i kvalitativní, liší se v jednotlivých geografických oblastech, je 

ovlivnitelná stravovacími návyky a vyvíjí se během lidského života. Normální fyziologická 

mikroflόra je přítomna v digestivním traktu zdravého člověka, avšak za určitých okolností se 

může uplatnit její patogenní potenciál. Za fyziologických okolností je v určité kvantitativní 

rovnováze, která může být porušena v důsledku selhání kontrolních mechanizmů [4].  

V trávicím traktu se fyziologicky vyskytují potencionálně patogenní MO v minoritním 

zastoupení a protektivní MO, které jsou základem probiotik a měli by být majoritně 

zastoupeny.  

V gastrointestinálním traktu se nachází široká škála různých prostředí lišících se v redoxním 

potenciálu, pH, rychlosti pasáže a podobně. Stejně tak se liší kvantitativní rozložení 

bakteriální mikroflóry, u které je charakteristické aborální zvyšování počtu mikroorganismů. 

Samozřejmě i dutina ústní a orofarynx obsahují nezanedbatelné množství mikroorganizmů, 

jak znázorňuje tabulka 1 [1]. 
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Tab. 1: Profilizace mikroflóry trávicího traktu směrem aborálním (podle Mirandy, Langehra, 
Simona, Gorbacha) [4] 

  
dutina ústní a 

orofaring 
žaludek jejunum ileum kolon 

celkové množství bakterie (ml) 107 10 - 103 0 - 105 103-109 1010-1012 
aeroby nebo fakultativní anaeroby 
koliformní bakterie   0 -102 0 - 103 102 - 107 104-1010 
streptokoky aerobní   0-103 0-104 102-106 105-1010 
stafylokoky   0-102 0-103 102-105 104-109 
laktobacily   0-103 0-104 102-105 106-1010 

plísně/kvasinky   0-102 0-102 102-104 104-106 
anaeroby 
bakteroidy   ojediněle 0-103 103-107 1010-1012 
bifidobakterie   ojediněle 0-104 103-108 108-1011 
streptokoky anaerobní   ojediněle 0-103 102-106 1010-1012 
klostridie   ojediněle ojediněle 102-104 106-1011 

eubakterie   ojediněle ojediněle ojediněle 109-1012 
 

Střevní ekosystém člověka má sice společné základní rysy, současně se však mezi jedinci liší 

[3]. Kvantitativní zastoupení mikroorganismů se v jednotlivých částech trávicího traktu liší. 

Počty mikroorganismů jsou znázorněny na obr. 1. Nejvyšší zastoupení mikroorganismů je 

v tlustém střevě, především vzestupné části tlustého střeva, která je charakteristická vysokou 

metabolickou aktivitou mikroorganismů a produkcí mastných kyselin s krátkým řetězcem  

[2, 5]. 

Kvalitativní zastoupení v jednotlivých oddílech 

 Žaludek a duodenum – laktobacily, streptokoky, kvasinky 

 Jejunum a ileum – laktobacily, koliformní bakterie, streptokoky, bakteroidy, 

bifidobakterie, fusobakterie 

 Colon – bakteroidy, bifidobakterie, streptokoky, eubakterie, fusobakterie, koliformní 

bakterie, klostridia, veillonely, laktobacily, stafylokoky, pseudomonády, kvasinky [4] 
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Obr. 1: Kvantitativní zastoupení mikroorganismů v jednotlivých oddílech trávicí soustavy [5] 

2.2.2 Funkce fyziologické mikroflόry 
Proměna mikrobiálního ekosystému probíhá postupně od převahy aerobů v orálních částech 

k převaze anaerobů v aborálních oddílech. Jejich funkce se vzájemně doplňují tím, že aeroby 

zajišťují pro celý ekosystém scavenger efekt tím, že s dominancí E. coli spotřebovávají kyslík 

v reakcích oxidativní fosforylace při energetickém metabolismu. Tím klesá směrem aborálním 

redoxpotenciál, což umožňuje růst anaerobů, které jsou jinak citlivé na přítomnost kyslíku, 

protože nejsou dostatečně vybaveny enzymy k eliminaci kyslíkových radikálů (kataláza, 

superoxiddismutáza aj.) Takto je zajištěna vzájemná podmíněnost existence obou skupin MO. 

Poškození areobů může vést následně k poškození anaerobů [4]. Fyziologická funkce 

normální střevní mikroflόry je součástí obranného mechanismu, moduluje rovněž imunitní 

systém, ovlivňuje humorální, buněčnou i nespecifickou imunitu [6]. Od 90. let minulého 

století byla vytvořena koncepce gastrointestinálního ekosystému, tj. vysoce integrovaného 

celku, který zahrnuje střevní mikroflόru, střevní epitel a slizniční imunitní systém. Složitá 

interakce těchto tří složek jsou předpokladem úplné morfologické a funkční vyzrálosti trávicí 

trubice [7]. 
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Základní funkce střevního mikrobiálního ekosystému 

 Mikrobiální bariéra proti patogenům a potenciálním patogenům – označována 

někdy jako kolonizační rezistence vůči patogenům, potenciálním patogenům a 

kontrola oportunních mikroorganismů. Kolonizační rezistence je zajišťována 

následujícími mechanizmy:  

o obsazení potenciálních vazebných míst střevní výstelky – tzv. receptorová 

blokace,  

o brzdění růstu a/nebo usmrcení cizích MO,  

o konkurence v získávání živin, vitaminů a růstových faktorů,  

o snížení střevního pH,  

o přímý antagonismus fyziologické mikroflόry vůči mikroflόře patogenní a 

potencionálně patogenní. 

 Tvorba produktů mikroflόry a jejich vlivy na prokrvení střevní mukόzy a 

motilitu – volné MK s krátkým řetězcem, zejména k. propionová, octová a máselná, 

produkované aeroby i anaeroby a k. mléčná, produkována hlavně bifidobakteriemi a 

laktobacily. Metabolity jsou resorbovány pasivní difuzí střevní mukόzou a slouží ke 

krytí 40 – 50 % energetické potřeby kolonocytů. Současně zvyšují kolonické 

prokrvení mukόzy, stimulují motilitu a zvyšují sodíkovou a chloridovou absorbci 

v distálním colon. 

 Stimulace imunitního střevního systému – základním rysem slizničního imunitního 

systému je převaha protilátky IgA. Lymfoidní tkáň střeva (GALT) je systém 

s permanentně usídlenou fyziologickou a intermitentní i nefyziologickou mikroflόrou. 

Tvoří jí organizovaná lymfoidní tkáň, volné intraepitelové lymfocyty (IEL), lymfocyty 

lamina propria. Jedná se především o CD 4 lymfocyty. Fyziologická střevní 

mikroflόra tvoří barieru specifické i nespecifické imunitní odpovědi. GALT je 

charakteristická především pro distální část tenkého střeva, jak je znázorněno na  

obr. 1. 

 Redukce bakteriální translokace – fyziologický mikroekosystém zažívacího traktu 

zabraňuje intraluminálním zárodkům v proniknutí stěnou a vytvoření systémové 

infekce. Escherichia coli a laktobacily mají schopnost bakteriální translokaci 

redukovat. 
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 Produkce vitaminů – fyziologické kmeny Escherichia coli, v menší míře anaeroby a 

možná také jiné bakterie trávicího traktu se mohou podílet na tvorbě vitaminu B12, K1 

a K2 [2, 4, 5, 7]. 

2.2.3 Vývoj a změny fyziologické mikroflόry v průběhu lidského života  
Po narození dochází k modulaci definitivní gastrointestinální mikroflόry. Tento proces 

probíhá současně s konstitucí slizničního imunitního systému, na který má nepochybný a 

zpětnovazebný vliv. Neonatální období je kritické pro vývoj mikroflóry a její změny vyvolané 

podáním probiotik a prebiotik mohou dlouhodobě ovlivnit expresi mikrobiálních genů. 

Výsledky cílené aplikace těchto prostředků v neonatálním a perinatálním období jsou 

povzbudivé zejména v prevenci alergických a atopických chorob [7].  

2.2.3.1 Vývoj trávicího traktu po narození 
V prenatálním vývoji je digestivní trakt plodu bez mikrobiální mikroflόry. Osídlování MO 

probíhá v prvních dnech po narození zejména orální cestou, kdy je přes dutinu ústní osídlován 

žaludek, a poté střevní část trávicího traktu. Hlavním zdrojem kontaktu je matka, její 

mikrobiální flόra kožní, ústní a nosní. Složení střevní mikroflόry závisí na metodě porodu, 

výživě a podání antibiotik matce a kojenci [4, 7]. 

V kojeneckém období se rozsah MO prudce rozvíjí hlavně kontaminací z mateřského mléka 

nebo jeho náhražek. Spolu s konzumací mléka dochází k nárůstu především skupin 

Enterobacteriacae, Bacteroides a dominance anaerobů. Jako první se formuje colonická 

mikroflόra, která je provázená striktním růstem anaerobních bifidobakterií ve stolici. Jako 

druhá se konstituuje mikroflόra intestinální, kde rostou především G- anaeroby (Bacteroides), 

stoupá počet koliformních bakterií, enterokoků a klostridií [4]. 

Mezi nekojenými a kojenými dětmi jsou značné rozdíly v mikroflόře. U nekojených dětí, 

které přijímaly náhražky mléka, se v relativně krátkém čase prvních měsíců po narození, 

vytváří komplex téměř úplného spektra mikroflόry, za celkové dominance Enterobacteriacae 

a z anaerobů pak bakteroidy. Naproti tomu u kojených dominují ve stolici uniformně 

anaeroby s 90 % převahou bifidobakterií. Převaha bifidobakterií je způsobena látkami, které 

jsou obsaženy v mateřském mléce a selektivně příznivě působí na růst bifidobakterií a 

laktobacilů (bifidogenní faktor). Tento bifidogenní faktor je v mateřském mléce tvořen 

převážně oligosacharidy1 a glykoproteiny. Vlivem jejich účinku je mikroflόra s převahou 

laktobacilů a bifidobakterií vytvořena během prvního měsíce postnatálního vývoje. Tvorba 

kyseliny mléčné jako konečného produktu metabolizmu těchto bakterií spolu s působením 

                                                
1 třetí, kvantitativně největší složka mateřského mléka po laktόze a lipidech 
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specifických živin v mateřském mléce, jako jsou laktoferin, kasein a nukleotidy, přispívají 

k vytvoření prostředí, ve kterém laktobacily a bifidobakterie dobře rostou. Tento stav se 

udržuje až do odstavení od mateřského mléka. V tomto okamžiku se začnou obě skupiny – 

kojení a nekojení – rychle sbližovat, u odstavených dětí prudce roste výskyt G- anaerobů, 

přibývá koliformních bakterií, enterokoků a klostridií, a naopak lehce klesá podíl původně 

dominantních bifidobakterií. Fyziologická mikroflόra E. coli po narození a v průběhu prvních 

měsících je velice důležitá pro prevenci výskytu patogenů a rozvoji imunitního systému [6]. 

V této souvislosti zjistil Kalliomäki a kolektiv u třítýdenních kojenců rozdíly ve spektru 

mikrobiálních mastných kyselin u těch, kteří se později stali atopiky ve srovnání s takto 

nepostiženými jedinci. Bylo rovněž potvrzeno, že střevní mikroflóra (MF) u zdravých dětí a 

atopiků se liší během kojení i odstavu a že probiotika  příznivě ovlivňují její složení. Atopici 

mají méně gram-pozitivních (G+) aerobních kmenů a celkově chudší MF. Při výraznějším 

postižení se zvyšuje množství kmene bacteroides a snižuje se podíl bifidobakterií [8, 9]. 

2.2.3.2 Konstituce mikroflόry trávicího traktu v dospělosti 
První měsíce a roky jsou ovlivněny délkou období kojení. U časně odstavených dětí byly 

v pozdějších letech daleko častější výskyty průjmů a potravinových alergií. Dospělý typ 

střevní mikroflόry je dosažen ve věku 1-2 roky [6]. 

Podstatné rozdíly ve stavbě mikroflόry jsou mezi lidmi s rozdílným etnickým a geografickým 

původem. Mikroflόra je také ovlivněna individuálními stravovacími zvyklostmi. Odlišnosti 

jsou především v kvantitativním poměru u mikroflόry trávicího traktu dlouhodobých 

konzumentů potravy, která obsahuje vysoké množství vlákniny [4]. 

2.2.3.3 Změny mikroflόry trávicího traktu ve vyšším věku 
Změny ve vyšším věku se týkají především colonické mikroflόry. Jsou přitom 

charakterizovány zachováním kvalitativní struktury, mění se pouze kvantitativní zastoupení 

jednotlivých složek, především anaerobů. Dochází k poklesu bifidobakterií a roste 

procentuální podíl G- anaerobů, sulfbakterií, methanogenů a bakteroidů. To má za následek 

zvýšení produkce sirovodíku, acetonu a methanu. Další důsledek této změny je zhoršení 

výživy kolonocytů. S poklesem tvorby volných mastných kyselin (máselné, propionové, 

octové a mléčné) klesá i pozitivní vliv na motilitu, prokrvení mukόzy a zvýšení absorpce 

NaCl. Vlivem snížení enzymové aktivity bifidobakterií dochází k vyšší produkci mutagenů, 

nádorových promotorů a karcinogenů. V konečném důsledku se mění kvalita slizničního 

hlenu tlustého střeva, snižuje se bariéra proti translokaci bakterií a bakteriálních toxinů. 

Klinické využití probiotik v geriatrii má své opodstatnění. Senioři jsou více ohrožení 
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častějším vznikem infekčně podmíněných průjmů a také jejich nepříznivými systémovými 

dopady. Jde nejen o dehydrataci a rozvrat bilance minerálních látek, ale také o významnou 

poruchu bakteriálního složení střevní flόry, která se může projevovat nejen střevní dyspepsií, 

ale zhoršením nebo vznikem inkontinence stolice. V tomto ohledu se mohou uplatnit 

multibakteriální dietetika, která obsahují jak laktobacily, fekální streptokoky a bifidobakterie. 

Senioři také častěji trpí funkčními střevními poruchami s projevy nadýmání, plynatostí, 

nepravidelné stolice, střídání zácpy a průjmů. Funkční střevní dyspepsie a dráždivý tračník 

jsou vhodnou indikací k zavedení dlouhodobé léčby probiotiky [4, 10]. 

2.2.4 Faktory ovlivňující složení střevní mikroflόry 
Složení střevní mikroflόry je regulováno již slinami (obsahující lysozym), žaludeční 

kyselinou (pH), žlučí (nekonjugované žlučové kyseliny), pankreatickou šťávu (lipáza) a také 

střevní motilitou. Důležitou roli hraje také regenerace buněk střevní sliznice. Střevní 

mikroflόra má vlastní regulační schopnosti, brání průniku nežádoucích organismů a látek, 

inhibuje patogenní mikroflόru baktericidním působením mastných kyselin s krátkým řetězcem 

a produkcí peroxidu vodíku a sirovodíku. Vedle těchto neimunologických obranných 

mechanismů existuje buněčný (GALT, T a B lymfocyty) a humorální (sekreční Ig A) imunitní 

obranný mechanismus [11]. 

Zásadní vliv na strukturu mikroflόry mají dietní zvyklosti a tím nepřímo ovlivňují celý 

organismus. Modulační vliv má také již zmíněné kojení, geografické vlivy a dietní hygiena.  

Příjem prebiotik je příkladem zdraví prospěšné manipulace s mikroflόrou trávicího traktu. 

Dominantní úlohu sehrává podíl vlákniny, její dlouhodobí konzumenti mají významně odlišné 

kvantitativní poměry v digestivním mikroekosystému s vyšším podílem laktobacilů a 

bifidobakterií. Vláknina také zasahuje do podílu volných mastných kyselin s krátkým 

řetězcem, ovlivňuje energetický metabolismus kolonocytů, prokrvení sliznice, motilitu a 

enzymovou aktivitu bakterií. Přitom klesá podíl enzymů, které mají mutagenní a 

kancerogenní aktivity. Další faktory, které modulují střevní mikroflόru jsou příjem antibiotik, 

celkový zdravotní stav a stres [4, 12]. 
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2.3 Probiotika 

2.3.1 Obecná charakteristika 
Podle aktuální WHO definice jsou probiotika „živé mikroorganizmy převážně lidského 

původu, které podávané v dostatečném množství mají pozitivní vliv na hostitele/příjemce“ 

[13]. Mezi probiotika jsou v současné době zařazeny především bakterie mléčného kvašení 

laktobacily, bifidobakterie, dále streptokoky, enterokoky, sacharomycety, ale můžeme zde 

najít i další mikroorganismy [14]. Kvasinka Saccharomyces boulardi, která má pozitivní efekt 

na trávicí trakt hostitele, není lidského původu, a proto není považovaná za pravé 

probiotikum, ale je označována jako bioterapeutikum [15]. Nativní bakterie nelze nazývat 

probiotika dokud nejsou bakterie izolovány, purifikovány a je prokázán jejich jednoznačný 

pozitivní efekt na zdraví [13]. Při uvádění nových probiotik na trh musí být splněny směrnice, 

které byly stanoveny v roce 2002 FAO a WHO (více. kap. 2.6.5.).  

Naprostá většina probiotických a prebiotických preparátů v České republice je na trh uváděna 

jako doplňky stravy, nebo jako součást specifických mléčných výrobků či jako součást 

kojenecké a dětské výživy [16, 17]. 

Probiotika jsou často spojována s prebiotiky. Jedná se o nestravitelné složky potravy, které 

mají příznivý efekt na příjemce stimulací růstu a/nebo aktivity určitých bakterií v tlustém 

střevě (více kap. 2.4.) [1]. 

Synbiotika představují skupinu směsi prebiotik a probiotik. Tato skupina se jeví léčebně velmi 

perspektivní, zejména ve snaze připravit preparáty tak, aby prebiotikum představovalo obal 

orální formy, do kterého je vloženo probiotikum [4]. V synbiotiku je probiotikum 

kombinováno s prebiotikem, které je pro něj specifické, např. fruktooligosacharid s kmenem 

bifidobakterie. Tato kombinace potom přispívá k prodloužení přežití probiotika, pro které je 

prebiotikum specifickým substrátem vhodným k fermentaci [5].  

2.3.2 Nejdůležitější charakteristiky probiotik 
Jakou mají probiotika prospěšnost pro zdraví lidí  

 schopnost kolonizace a adherence 

 antagonistický vliv na patogenní flόru 

 schopnost tvorby antimikrobiálních substancí  

 schopnost imunomodulace 

 tvorba steroidů a cholesterolu 

 ovlivnění střevních funkcí (vstřebávání, motilita, splanchnická cirkulace, tvorba a 

sekrece hlenu) 
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 měřitelná a klinicky dokumentovatelná užitečnost pro zdraví příjemce [4,6,7] 

Mikrobiologické bezpečnostní požadavky pro užití probiotických kmenů  

 možnost přesného taxonomického zařazení 

 humánní původ 

 musí být zaručena jejich čistota 

 netoxické a nepatogenní (tvorba enterotoxinů a cytotoxinů) 

 geneticky stabilní 

 schopnost přežívat, růst a být metabolicky aktivní v trávicím ústrojí příjemce 

 potencionálně rezistentní proti antimikrobiálním substancím původní mikroflόry 

příjemce 

 rezistentní proti žaludeční kyselině a žlučovým kyselinám [4,6,7] 

Průmyslové parametry pro výrobu probiotických preparátů  

 forma zabezpečující aplikaci probiotik v dostatečném množství životaschopných 

bakterií  

 stabilita žádaných vlastností během výroby, transportu a skladování 

 příznivé organoleptické vlastnosti [4,6,7] 

2.3.3 Přehled nejznámějších mikrobiálních druhů používaných jako probiotika 
K nejčastějším probiotickým mikroorganismům patří především bakterie mléčného kvašení, 

označované jako mléčné bakterie. V tabulce 2. jsou uvedeny mikroorganismy používané do 

probiotických výrobků [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 19 

Tab. 2: Přehled nejznámějších druhů používaných jako probiotika [4] 
Lactobacily   L. acidophilus 

L. casei, spec.rhamnosus (LGG) 
L. casei Shirota 
L. delbrueckii subsp. bulggaricus 
L. reuteri 
L. brevis 
L. cellobiosus 
L. curvatus 
L. fermentum 

  L. plantarum 299v 
Gram poztivní koky Lactococcus lactis subsp.cremoris 

Streptococcus salivarius subsp.thermophilus 
Enterococcus faecium 
S. diacetylactis 
S. intermedius 

  E .coli (sérotyp O83:K24:H1) 
Bifidobakterie B. bifidum 

B. adolescentis 
B. animalis 
B. infantis 
B. longum 

  B. thermophilum 
Kvasinkovité mikroorganismy Saccharomyces boulardii 

 
2.3.4 Charakteristika a taxonomické zařazení nejpoužívanějších probiotických  
mikroorganismů 
Mezi bakterie mléčného kvašení, které se vyznačují probiotickými vlastnostmi, se počítají 

druhy rodů Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Lactococcus dále 

Pediococcus a Leuconostoc. S výjimkou bifidobakterií jsou všechny rody fylogeneticky 

příbuzné. Zvláštní postavení bifidobakterií se odráží i v jejich odlišném technologickém 

významu. Bakterie mléčného kvašení jsou důležitou složkou technologicky významných 

společenstvech, která se používají jako výrobní prostředky při fermentačních procesech 

v technologii kysaných potravin a pochutin živočišného i rostlinného původu [19]. 

Dle monografie Dána Orla-Jensena (1919) tvoří pravé bakterie mléčného kvašení velkou 

přirozenou skupinu nepohyblivých, nesporulujících G+ koků a tyčinek, které fermentují 

sacharidy za fakultativně anaerobních (mikroaerofilních) podmínek a tvoří přitom hlavně 

kyselinu mléčnou [19]. 

 

 

 

 



 20 

2.3.4.1 Skupina nepatogenních bakterií Escherichia coli  
Taxonomické zařazení E. coli: 

Doména Bacteria 

Kmen Proteobacteria 

Třída Gammaproteobacteria 

Řád Enterobacteriales 

Čeleď Enterobacteriaceae 

Rod Escherichia 

Bakterie rodu Escherichia jsou G- rovné tyčky vyskytující se jednotlivě a ve dvojicích. Mají 

pohyblivé či nepohyblivé peritrichální bičíky. Jsou fakultativně anaerobní a 

chemoorganotrofní, mající jak respiratorní, tak i fermentatorní typ metabolismu. Optimální 

teplota k růstu je 37 °C. Kmeny E. coli, které produkují enterotoxin nebo jiné faktory 

virulence, způsobují průjmová onemocnění [20]. 

Hlavním reprezentantem této skupiny, který je součástí střevní mikroflóry obratlovců, je 

nepatogenní E. coli kmen Nissle 1917. Jedná se o nejstarší typ farmaceuticky vyráběného 

probiotika označený jako Mutaflor. Je používán v terapii infekčních průjmů, dysbakterióz a 

funkčních poruch, především obstipace, ale také idiopatických střevních zánětů. Poměrně 

velký je rovněž rozsah mimodigestivních onemocnění např. revmatických, alergických, 

dermatologických a jiných. Velkou výhodou této bakterie je znalost její kompletní 

molekulárně genetické typizace, stejně jako typizace sérologické, mikrobiologické a 

biochemické [4].  Dle těchto testů byla definovaná sérologická typizace (O6:K5:H1). Nebyly 

zjištěny žádné patogenní vlastnosti tohoto kmene [21]. 

 
Obr. 2: E. coli kmen Nissle 1917, snímek pořízený elektronovým mikroskopem, zvětšení 

1:10000 [21] 
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2.3.4.2 Rod Bifidobacterium 
Taxonomické zařazení bakterií rodu Bifidobacterium 

Doména Bacteria 

Kmen Actinobacteria 

Třída Actinobacteria 

Řád Bifidobacteriales 

Čeleď Bifidobacteriaceae  

Rod Bifidobacterium 

Bakterie rodu Bifidobakterium jsou velmi nepravidelné, často se větvící G+ tyčky, které 

nesporulují. Pro svou kultivaci vyžadují komplexní médium, vyžadují různé vitaminy. 

Bifidobakterie jsou anaeroby, ale senzitivita ke kyslíku je různorodá a to i mezi jednotlivými 

kmeny (některé druhy rostou na vzduchu s doplňkem 10% CO2)*. Na Petriho miskách za 

aerobních podmínek nerostou. Jejich optimální teplota růstu je 37 až 41°C. Optimální hodnota 

pH pro růst je 6,5 až 7,0 [19]. Nerostou pod hodnotu pH 4,5 ani nad pH 8,5. Příslušnost 

k čeledi je jednoznačně dána složením a pozicí nukleotidů genu pro 16S rDNA. 

Jsou chemorganotrofní, aktivně fermentují řadu cukrů za produkce převážně kyseliny octové 

a mléčné v molárním poměru 3:2. Netvoří však kyselinu máselnou, propionovou a CO2. 

Charakteristickým enzymem rodu je fruktόzo-6-fosfát-fosfoketoláza. Nacházejí se v ústech a 

ve střevním taktu teplokrevných obratlovců včetně člověka, u hmyzu a v odpadních vodách.  

Ve starším písemnictví byly bifidobakterie zahrnuté do rodu Lactobacillus, v roce 1957 byl 

pro ně vytvořen nový rod Bifidobacterium. K tomuto kroku vedly jeho charakteristické 

morfologické, fyziologické a biochemické vlastnosti [20]. 

Bifidobakterie jsou typickou intestinální mikroflórou lidí a zvířat a v přírodě jsou primárně 

přítomné jen ve fekáliemi kontaminovaných substrátech. Jejich význam v mlékárenské 

technologii spočívá v tom, že se sekundárně přidávají do speciálních fermentovaných mlék. 

Bifidobakterie se nachází ve velkém množství ve střevním traktu kojenců. Růst bifidobakterií 

podporují tzv. bifidogenní faktory: laktulosa, N-acetyl-Dglukosamin, transgalaktolysované 

oligosacharidy a další [19]. Tyto látky spolu s obsahovými látkami a vlastnostmi mateřského 

mléka stimulují růst bifidobakterií v tlustém střevě. Nejvýznamnější zástupci rodu 

Bifidobacterium  jsou B. bifidum, B. adolescentis, B. bifidum. 

 

                                                
* Při růstu na vzduchu doplněném o 10% CO2 mají katalázu pozitivní. Jinak jsou kataláza negativní. 
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2.3.4.3 Rod Lactobacillus 
Taxonomické zařazení bakterií rodu Lactobacillus: 

Doména Bacteria 

Kmen Firmicutes 

Třída Bacilli 

Řád Lactobacillales  

Čeleď Lactobacillaceae 

Rod Lactobacillus 

Charakteristické pro tento rod je produkce kyseliny mléčné jako hlavního metabolitu při 

fermentaci cukrů. Používají se při výrobě různých fermentovaných potravin (jogurt, sýr, 

máslo, kefír, kumys). Jsou odpovědné za fermentaci v průběhu výroby vína, kysaného zelí a 

při fermentaci některých masných výrobků. 

Jedná se o pravidelné, nesporulující, G+ tyčky nebo koky. Tato čeleď byla vyčleněna na 

základě sekvencování genu pro 16S rDNA ze skupiny G+ bakterií s nízkým procentuálním 

obsahem G + C. Zahrnuje klasické bakterie mléčného kvašení.  

Buňky jsou uspořádány v palisádách nebo krátkých řetízcích. Jsou fakultativně anaerobní, 

občas mikroaerofilní, přítomnost 5% CO2 podporuje jejich růst. Jedná se o chemoorganotrofní 

bakterie vyžadující bohatá komplexní média. Optimální teplota je 30 až 40 °C a optimum pH 

obvykle mezi 5,5 až 6,2. Laktobacily jsou široce rozšířené v prostředí, potravinách, ve vodě, 

osidlují gastrointestinální trakt živočichů. Pouze vzácně jsou patogenní [20]. Na základě 

konečných produktů fermentace cukrů je možno dělit laktobacily do tří skupin. (viz. tab. 3) 

Tab. 3: Rozdělení laktobacilů na základě konečných produktů fermentace cukrů [20] 

Skupina Fermentace Zástupci 

1. Obligátně homofermentativní 
Hexosy jsou fermentovány na kyselinu 
mléčnou. Pentosy ani glukonát nejsou 
fermentovány. 

L. delbrueckii subsp. delbrueckii                                                                                                           
L. delbrueckii subsp. lactis                                                                                                                                                                     
L. delbrueckii subsp. bulgaricus                                                                                                                                                              
L. acidophilus                                                                 
L. helveticus 

2. Fakultativně 
heterofermentativní 

Hexosy jsou fermentovány na kyselinu 
mléčnou, či na směs kyseliny mléčné, 
octové, mravenčí a etanolu. Pentosy jsou 
fermentovány na kyselinu mléčnou a 
octovou. 

L. casei                                                                                                                                                                               
L. plantarum                                                                                                                                                                                          
L. sake 

3. Obligátně heterofermentativní 

Hexosy jsou fermentovány na kyselinu 
mléčnou, octovou (etanol) a CO2. 
Pentosy jsou fermentovány na kyselinu 
mléčnou a octovou. 

L. fermentum                                                                                                                    
L. buchneri                                                                                                                                                                            
L. kefir                                                                                                                                                                                                  
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Fermentaci mohou uskutečňovat buňky všech organismů. Hlavním účelem fermentace je 

tvorba ATP procesem substrátové fosforylace. Základní rozdíl mezi respiračním a 

fermentačním metabolismem je v koncových akceptorech elektronů (atomů vodíku) a tím i 

v množství uvolněné a do molekul ATP uložené energie. Při fermentaci jsou primárními 

donory vodíků redukované organické sloučeniny a konečnými akceptory vodíků jiné 

organické látky v méně redukované formě. Na rozdíl od respirace dochází proto při 

fermentaci k neúplnému rozkladu substrátů, a proto i množství uvolněné energie je nižší [22]. 

Při homofermentativním  mléčném kvašení vzniká prakticky jen mléčná kyselina (90 %). 

Nikdy nelze navodit 100 % konverzi, jelikož se kromě biomasy může tvořit různé množství 

vedlejších produktů jako ethanol, octová kyselina, mravenčí kyselina, CO2 a další.  Na rozdíl 

od živočichů, tvořících při nedostatku kyslíku výhradně L-formu laktátu, vyrábějí mléčné 

bakterie většinou jen D-laktát [22]. Při homofermentaci vznikají 2 molekuly ATP na 

molekulu glukosy a konečným akceptorem elektronů je pyruvát. Schéma 

homofermentativního kvašení je znázorněno na obr. 3. 

 

 
Obr. 3: Průběh homofermentativního kvašení [23] 

Některé laktobacily, které neobsahují aldolasu, odbourávají glukosu kombinací pentosového 

cyklu a části glykolytického systému. Ribosa-5-fosfát, vznikající v pentosově cyklu 

dekarboxylací a redukcí glukosy, se štěpí za katalysy fosfoketolasou na acetylfosfát, z kterého 

vzniká ethanol a glyceraldehyd-3-fosfát, který se činností enzymů glykolytického systému 

postupně přeměňuje přes pyruvát na laktát. Na laktát se mění jen část glukosy, ze zbytku se 
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tvoří ethanol a oxid uhličitý nebo acetát a oxid uhličitý, pak hovoříme o heterofermenativním 

kvašení [22]. Tento proces je znázorněn na obr. 4. 

 

 
Obr. 4: Průběh heterofermentativního kvašení [23] 

Laktobacily jsou doporučovány ke zlepšení laktosové intolerance, je jim připisován vysoký 

antagonismus vůči primárním a oportunním patogenům. Z vedlejších účinků preparátů 

s obsahem laktobacilů a bifidobakterií se mohou objevit v počátcích užívání přechodně 

průjmy a meteorismus, které si někdy vynutí snížení dávek nebo i výběr méně 

koncentrovaných preparátů [4, 20, 24]. 

2.3.4.4 Rod Enterococcus 
Taxonomické zařazení bakterií rodu Enterococcus: 

Doména Bacteria 

Kmen Firmicutes 

Třída Bacilli 

Řád Lactobacillales 

Čeleď Enterococaceae 

Rod Enterococcus 

Působení a význam zástupců tohoto rodu je různorodé. Na jedné straně se používají na výživu 

prasat a drůbeže a do probiotických preparátů. Na straně druhé jsou jim připisované toxigenní 

vlastnosti, tvorba biogenních aminů a využívají se v mikrobiologii pitné vody jako indikátory 

recentního fekálního znečištění. Vzhledem k tomu, že původní stanoviště těchto bakterií jsou 
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střeva lidí a zvířat lze je použít i jako indikátory sanitace. Jako probiotika v lidské výživě se 

výhradně využívají dva druhy a to Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium [20]. 

2.3.4.5 Rod Streptococcus 
Taxonomické zařazení bakterií rodu Streptococcus: 

Doména Bacteria 

Kmen Firmicutes 

Třída Bacilli 

Řád Lactobacillales 

Čeleď Streptococcaceae 

Rod Streptocuccus 

Buňky bakterií rodu Streptococcus jsou sférické nebo ovoidní, vyskytující se po dvou nebo 

v řetízcích rozmanité délky, jsou nepohyblivé a netvoří endospory. Jedná se o G+, 

chemoorganotrofní, fermentující, fakultativně anaerobní bakterie. Pro svůj růst vyžadují 

komplexní medium. Z cukrů tvoří kyselinu mléčnou, octovou, mravenčí, etanol a CO2. 

K tomuto rodu jsou řazeny druhy patogenní, saprofytické i biotechnologicky využívané. 

Konečný produkt metabolismu je převážně laktát, netvoří plyn. Jsou katalasa negativní, běžně 

rozkládají červené krvinky v krevním agaru. Rostou v rozmezí 25 až 45 °C s optimem 37 °C. 

Streptokoky jsou komenzály nebo parazity obratlovců, osidlují převážně ústní dutinu a horní 

část respiračního traktu. Některé druhy jsou vysoce patogenní. Velmi často jsou streptokoky 

děleny do čtyř skupin, z nichž jsou druhově nejpočetnější orální streptokoky, kam řadíme 

probiotický druh Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. O tomto druhu je známo, že 

blokuje růst patogenů včetně Clostridia difficile, redukuje průnik sodíku a vody do střevního 

lumina, indukuje tvorbu sekrečního IgA ve sliznici trávicího traktu, a zvyšuje aktivitu 

disacharidas i laktasy a maltasy ve sliznici tenkého střeva [4, 20]. 

2.3.4.6 Rod Lactococcus 
Taxonomické zařazení bakterií rodu Lactococcus: 

Doména Bacteria 

Kmen Firmicutes 

Třída Bacilli 

Řád Lactobacillales 

Čeleď Streptococcaceae 

Rod Lactococcus 
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Bakterie rodu Lactococcus vyžadují k růstu nutričně komplexní média. Využívají množství 

cukrů a hlavním produktem fermentace je L(+)-kyselina mléčná, ale ne plyn. Optimální 

růstová teplota je 37 °C. Jsou součástí především rostlinného materiálnu a potravin, vyskytují 

se v mléčných výrobcích (startovací kultury). Jsou považovány za nepatologické. Někdy jsou 

označovány jako mléčné koky. Řadíme k nim L. lactis subsp. lactis, L. lactis subsp. cremoris. 

Lactococcus lactis ssp. lactis je v mlékárenství snad nejrozšířenější mikroorganismus. Je 

neodmyslitelnou součástí čistých mlékárenských kultur na výrobu některých kysaných mlék, 

kysaných smetan a na výrobu všech druhů sýrů jako jediná kultura nebo spolu s jinou 

specifickou kulturou [4, 19, 25 ].  

2.3.5 Mechanizmus působení probiotik 
Probiotika produkují substance, kterými mohou inhibičně působit na G+ a G- bakterie. Mezi 

látky, které působí inhibičně na patogenní bakterie, patří organické kyseliny, peroxid vodíku a 

bakteriociny. Snižují nejen počet živých buněk, ale ovlivňují metabolizmus bakterií a 

produkci toxinů. Některé probiotické kmeny mají schopnost adherovat na střevní epitel a tak 

kompetitivní inhibicí blokují adhezní místa pro potencionálně patogenní bakterie [4]. Jedna 

z nejdůležitějších funkcí probiotik je modulace imunitních funkcí střevních buněk. MO ve 

střevním lumen jsou rozpoznány a jsou zpracovány imunitním systémem prostřednictvím 

několika cest. (Obr.5) Na imunitní odpovědi a přenosu probiotických MO přes střevní sliznici 

se podílí M buňky přítomné v epitelu střevní sliznice – Peyerovy plaky, dendritické buňky, 

makrofágy, T a B buňky ve střevě v GALT [26]. 

 

Obr. 5: Mechanismy imunologické modulace pomocí probiotik. DC – dendritické buňky, EIC – 

enterocyt, M- buňky – membránové buňky, T, B – lymfocyty T a B, [26]. 
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Účinky probiotik na lidský organismus jsou však daleko rozsáhlejší. Některé úzce souvisí 

s trávicí soustavou, jiné modulují organismus jako celek.  

Další možné způsoby působení probiotik na lidský organismus 

 stabilizace střevní flόry kompeticí s patogenními MO o vazebná místa na receptorech 

a o živiny 

 produkce mastných kyselin s krátkými řetězci (zvl. kyselina máselná) 

 pokles pH střevního obsahu 

 zvýšení rozpustnosti minerálních látek 

 omezení zpětné resorpce žlučových kyselin 

 stabilizace střevní slizniční bariéry, úprava střevní permeability 

 produkce antimikrobiálních substancí 

 modifikace toxinů a toxinových receptorů 

 zvýšení produkce mucinu  

 stimulace imunitní odpovědi na patogeny (zvýšená produkce sekrečního IgA, IgG, 

IgM, protizánětlivě působících cytokinů IL-10, TGF-β, snížená produkce 

prozánětlivých cytokinů TNF-α, interferonu-γ stejně jako mediátorů zánětu) [6, 27]. 

2.3.6 Podmínky působení probiotik 
Probiotické bakterie nekolonizují střevo natrvalo, ale jen dočasně a většinou jsou 

detekovatelné jen po dobu přijímání potraviny s probiotiky. Aby vůbec do svého cíle dorazily, 

je třeba splnění celé řady důležitých okolností a podmínek, vřetně vlastností mikro-a makro-

organismu: 

 počet živých MO, který by měl být přítomen v probiotickém výrobku, se obvykle 

vyžaduje 106 KTJ ml-1[48]. Avšak přežití v gastrointestinálním traktu samo o sobě 

neimplikuje vznik prospěšných účinků a naopak nepřežití neznamená automaticky 

absenci takových účinků 

 probiotické bakterie musí být odolné k působení žaludeční kyselosti (vlastnost kmenů 

nebo způsob podání, např. v kapslích nebo spolu se stravou s velkou pufrovací 

kapacitou) 

 probiotické bakterie musí být odolné k působení žlučových kyselin a pankreatických 

šťáv 

 schopnost kolonizace střeva a imunomodulace je vázána na vlastnosti určitého kmene 

a nemůže být extrapolována na jiné kmeny, byť téhož bakteriálního druhu [17, 25] 
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2.4 Prebiotika 

Prebiotika jsou nestravitelné potravinové složky, podávané perorálně. V lidském organismu 

účinně a selektivně stimulují růst a aktivitu přirozené mikroflόry trávicího traktu, zejména 

v tlustém střevě. Současně mohou přímo i nepřímo inhibovat růst a metabolickou aktivitu 

nedominantní složky digestivní mikroflόry. V konečném výsledku tak zlepšují proces trávení 

a z dlouhodobého hlediska mohou zlepšit zdravotní stav hostitele. Z hlediska vlastního 

mikrobiálního ekosystému to znamená především růst laktobacilů a bifidobakterií [4]. 

Prebiotika se obecně vyskytují v rostlinných potravinách, např. v cibuli, česneku, artyčocích, 

pόrku, čekance, fazolích, hrachu a v obilovinách. Prebiotické oligo- nebo disacharidy 

modulují složení mikroflόry colon ve prospěch fyziologických MO. Základem prebiotik je 

vláknina. Jedná se o složku potravy rostlinného původu, která není rozkládána enzymy 

trávicího traktu. Obvykle se pod pojem vláknina řadí tzv. hrubá vláknina (celulosa, 

hemicelulosa, lignin), která je pak spolu s pektiny a jinými druhy vlákniny označováná jako 

vláknina potravy. Potravinové vláknině je přisuzován velký význam v korekci hyperlipidémií 

a vaskulárních příhod zejména v kardiologii, ale také v prevenci kolorektálního karcinomu. 

Doporučený příjem vlákniny je 30g/den v potravě, reálně přijímané množství je však daleko 

nižší. [4, 28]. 

2.4.1 Požadavky na prebiotika 
Látka, k níž jsou vztahována tvrzení o prebiotické aktivitě, musí být pro každý produkt přesně 

definována. Vyžadované informace jsou zdroj látky, původ látky, čistota, chemické složení a 

struktura, musí být stanovena účinná koncentrace, množství a způsob, ve kterém bude látka 

distribuována do těla hostitele [29].  Přesně definovaná prebiotika musí splňovat také 

následující požadavky pro použití. 

 procházejí horní částí trávicího ústrojí v nezměněné formě, kde se nehydrolyzují ani 

nevstřebávají 

 slouží selektivně určitým bakteriím tlustého střeva jako substrát, který zvyšuje 

metabolickou aktivitu těchto bakterií nebo podporuje jejich růst 

 pozitivně ovlivňují složení střevní MF tlustého střeva 

 mají celkově pozitivní vliv na zdraví a pohodu jedince [6] 

2.4.2 Charakteristika prebiotik 
Jsou na bázi nevstřebatelných substancí, které nesmí být degradovány v horních částech 

trávicího traktu. Musí mít takovou charakteristiku, aby se relativně nezměněny dostaly až do 
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tlustého střeva, a tam byly využity jen určitými druhy bakterií. Chemicky se jedná o značně 

širokou skupinu, k níž patří: 

 fruktooligosacharidy 

 transgalaktosylované oligosacharidy 

 jiné oligosacharidy (např. manany) 

 některé polysacharidy 

Studie se nejvíce zaměřovaly na účinky inulinu, fruktooligosacharidů a galaktosacharidů. 

Tyto látky jsou všeobecně považovány za bezpečné a hojně se využívají k lidské výživě. 

K dispozici jsou i další prebiotické látky, které byly v různé míře testovány in vitro ve 

studiích zaměřených na krmné směsi zvířat, ale méně často k použití k lidské výživě. Jedná se 

o pektooligosacharidy, cukerné alkoholy, glukooligosacharidy a sojové oligosacharidy. Tyto 

látky legislativně spadají k potravinám nového typu a musí se stanovit jejich úroveň 

bezpečnosti a případná toxicita [29]. 

2.4.3 Prebiotická vláknina v přípravcích dětské mléčné výživy 
Oligosacharidy tvoří třetí kvantitativně největší složku mateřského mléka, jejich koncentrace 

kolísá od 6-12 g/l. Ve většině případů jsou odvozeny od laktosy. Oligosacharidy mohou 

chránit kojence živené mateřským mlékem před bakteriálními a virovými infekcemi, toxiny a 

plísněmi. Selektivně podporují růst pozitivní střevní MF a tím podporují imunitní systém 

kojenců [6]. 

V roce 2002 byla provedena studie bifidogenního účinku směsi oligosacharidů a v této 

souvislosti byla největší pozornost věnována derivátům inulinu (fruktooligosacharidy), 

galaktooligosacharidům, laktulose a sojovým oligosacharidům. Na základě výzkumu 

oligosacharidů v mateřském mléce byla sestavena směs, která obsahuje 90 %  

galaktooligosacharidů o nízké molekulové hmotnosti. Tato směs byla přidána do mléčného 

přípravku pro kojence. Donošené děti živené obohaceným přípravkem měly ve stolici 

významně vyšší množství bifidobakterií a laktobacilů ve srovnání s placebem [30]. Obohacení 

náhražek mateřského mléka o prebioticky působící sacharidy je dalším krokem ke zlepšení 

tolerance výživy nekojených dětí a přispívá k dosažení střevní mikroflόry, která se svým 

složením blíží střevní mikroflόře kojených dětí [6]. 

2.4.4 Vybrané látky používané jako prebiotika 
2.4.4.1 Laktulosa 
Laktulosa (4-O-beta-D galaktopyranosyl-D-fruktosa) je osmoticky působící neresorbovatelný 

disacharid, který se v tenkém střevě prakticky nevstřebává. V colon je laktulosa bakteriální 
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flόrou štěpena na nízkomolekulární látky kyselé povahy, které slouží jako energetický 

substrát pro cukry fermentující bakterie. Nízkomolekulární látky kyselé povahy jsou laktát a 

mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA) – acetát, propionát a butyrát. Tyto mastné 

kyseliny snižují pH ve střevě, mají bakteriostatický a baktericidní efekt. Butyrát je důležitým 

přímým substrátem pro výživu kolonocytů. Snížením střevního pH, potlačením růstu 

některých bakteriálních druhů redukují laktulosa a další prebiotika fekální enzymovou 

aktivitu. Tím zasahují, mimo jiné, do metabolizmu žlučových kyselin. Se zvýšenou nabídkou 

SCFA kolonocytům klesá v colon potřeba jiného energii poskytujícího substrátu glutaminu*. 

V colon dochází ke kvantitativním i kvalitativním změnám ve struktuře mikroflόry a poklesu 

pH. Snížené střevní pH navozuje snížení růstu patogenních bakteriálních druhů.  Laktobacily 

a bifidobakterie hydrolyzují laktulosu velmi snadno, naopak ostatní střevní bakterie (E. coli, 

B. fragilis) ji hydrolyzují velmi pomalu [4].  

Podáním laktulosy a zvýšením biomasy bifidobakterií a laktobacilů se mění fermentační 

pochody v colon a snižuje se produkce potenciálně prokarcinogenních a cytotoxických látek a 

enzymů. Laktulosa přes fermentační pochody v colon s produkcí SCFA nepřímo stimuluje 

nejen prokrvení, permeabilitu, ale i motilitu colon s absorpcí sodíku a chloridů v distálním 

colon. Laktulosa jako prevence působí rovněž preventivně proti přeměně aminokyselin na 

potenciálně toxické produkty tím, že vestaví tyto aminokyseliny do proteinů nutných pro 

konečný bakteriální růst [2, 4].  

2.4.4.2 Inulin  
Jedná se o polymer fruktooligosacharidů, který se přirozeně nachází v zelenině jako chřest, 

pόrek, cibule, banán, česnek, ve větším množství je pak spolu s dalšími fruktooligosacharidy 

v artyčoku a v kořenu čekanky. Je rozpustný v horké vodě, což umožňuje začlenit inulin do 

nápojů, mléčných výrobků a pečiva. Jeho použití je široké, zlepšuje organoleptické vlastnosti 

v mnoha potravinách. Použití kořene čekanky, jako zdroje inulinu, v potravinách a především 

v doplňcích stravy může mít pro některé jedince alergenní účinky [4, 31].  

Laktitol -  patří mezi osmoticky působící neresorbovatelné disacharidy. 

Karubin – vláknina ze svatojánského chleba. Chemicky jde o galaktomanan (poměr 

galaktosy k manόze 4:1). V pediatrické praxi je používaný k zahuštění žaludečního obsahu. 

V potravinářství slouží jako barvivo a aditivum [4]. 

 

                                                
* Glutamin pozitivně ovlivňuje reparaci tkání, imunitní funkce v zažívacím traktu, antioxidační rovnováhu a 
upravuje střevní propustnost. Zvýšená sérová hladina glutaminu zlepšuje dostupnost tohoto preferenčního 
energetického substrátu pro sliznici tenkého střeva. 
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2.5 Vliv probiotik na lidské zdraví  

V současnosti jsou k dispozici kromě nativních probiotik také probiotika rekombinantní a 

chimerická. Tato probiotika vytvářejí další terapeutické možnosti, jako jsou in-situ syntéza, 

sekrece a cílená aplikace biologicky aktivních molekul. V současné době jsou probiotické 

preparáty na trhu převážně jako doplňky stravy, u nichž není vyžadována terapeutická 

účinnost. Současná situace je nepřehledná pro lékaře, lékárníky i nemocné, ale přináší značné 

finanční úspory spojené s registrací léčiv. Stav probiotické terapie však vyžaduje, aby byla 

vytvořena kritéria pro probiotická léčiva [7]. 

2.5.1 Možný negativní vliv probiotik 
Probiotické a prebiotické preparáty jsou dostupné v jednosložkové nebo ve vícesložkové 

formě. Interakce jednotlivých kmenů ve vícesložkových preparátech jsou však dosud ve velké 

míře neznámé. Kombinace některých kmenů laktobacilů a bifidobakterií může zlepšovat 

podmínky pro adhezi probiotik na střevní sliznici. Nelze však vyloučit, že některé interakce 

mohou být naopak kompetitivní, a proto je oprávněný požadavek detailní definice 

jednotlivých kmenů ve vícesložkových preparátech [7]. 

V souvislosti s probiotickou terapií jsou řešeny další otázky jako možnost přenosu 

genotoxických a cytotoxických substancí, genů antibiotické rezistence, aplikace 

v neonatálním a perinatálním období nebo u imunosuprimovaných a polymorbidních  

jedinců [7]. 

2.5.1.1 Přenos genotoxických a cytotoxických substancí 
Nougayrede a kolektiv (2006) zjistil, že některé kmeny Escherichia coli k nimž patří i E. coli 

Nissle 1917, jsou schopny syntetizovat polypeptidy a neribosomální peptidy. Tyto substance 

působí v tkáňových kulturách živočišných i lidských buněk genotoxické a cytotoxické změny. 

Dochází k útlumu buněčného cyklu a zmnožení buněčných elementů. Současně se indukuje 

nestabilita DNA, která může podporovat apoptόzu a buněčnou smrt. Zpomalení buněčné 

obnovy umožňuje mikrobům delší adhezi na epitelu a delší pobyt ve střevě. Tyto účinky byly 

však pozorovány jen při vyšších koncentracích těchto substancí a pouze v tkáňových 

kulturách vysoce maligních buněčných linií, které jsou ve stavu permanentního mitotického 

dělení. V této souvislosti se uvažovalo o možné karcinogenezi těchto bakteriálních substancí. 

Tato myšlenka však nebyla potvrzena [7, 32]. 

2.5.1.2 Rezervoáry genů antibiotické rezistence 
Některé kmeny laktobacilů  a bifidobakterií obsahující vlastní i získané geny antibiotické 

rezistence lokalizované na mikrobiálním chromozomu a výjimečně na plazmidu. Takové geny 
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byly identifikovány např. v Lactobacillus johnsonii, Bifidobacterium thermophilum a 

Lactococcus  lactis. Tyto geny mohou být přeneseny na patogeny a komenzální mikroby 

během výroby potravin a při pasáži trávicí trubicí. Jejich přenos může znamenat překážku 

v léčení infekčních chorob. Pro tuto skutečnost jsou velmi důležité klinické testy a znalost 

genomu probiotických MO [7, 33]. 

2.5.1.3 Bakteriální translokace 
Bakteriální translokace je definována jako aktivní či pasivní penetrace živých 

mikroorganismů a jejich toxinů extraluminálně skrze epiteliální vrstvu lamina propria 

mucosae. Za normálních podmínek jde o malé množství endogenních bakterií, které jsou 

pohotově ničeny imunitním systémem, což je umožněno jednak malým množstvím těchto 

endogenních bakterií, jednak indukcí specifické imunitní odpovědi v Peyerových plátech*. 

Translokace je možná teprve při vysokém množství bakterií až 108 bakterií v 1 g  

stolice [11]. 

Aplikace probiotik předpokládá dostatečně zachovanou funkci střevní bariery, aby 

nedocházelo k abnormální mikrobiální translokaci. V důsledku tohoto omezení může 

vzniknout sekundární infekce ložisková nebo celková (sepse). Opatrnost se doporučuje také 

při protrahovaném podávání Saccharomyces boulardii nemocným polymorbidním, 

imunosuprimovaným nebo v kritickém stavu. Salminem a kolektiv v roce 2002 naproti tomu 

zjistil, že při dodržení uvedených doporučení, nebyl zvýšen výskyt bakteriemie v důsledku 

častější aplikace Lactobacillus rhamnosus GG [7]. 

2.5.2 Terapeutické možnosti probiotik  
I. I. Mečnikov formuloval před více než 100 lety koncepci mikrobiální interferenční terapie. 

Jejím principem je podávání živých MO převážně lidského původu s cílem využít jejich 

vlastností ke změně a stabilizaci střevní mikroflόry s následným příznivým účinkem na 

zdravotní stav hostitele, včetně předcházení některých chorob nebo zlepšení jejich průběhu 

[7]. Pro terapeutickou aplikaci je nutné znát specifické účinky definovaných probiotických 

kmenů ve specifických situacích. Potřebujeme znát optimální probiotikum pro daného 

pacienta a fázi jeho choroby, dávkování, způsob a dobu aplikace. Pouze dle analýzy genomu a 

dle klinických studiích lze usuzovat na terapeutické schopnosti probiotik [7]. Druhy bakterií, 

které jsou použity do přípravků pro prevenci, nemusí být tak striktně voleny jako v případě 

specifických onemocnění. Probiotikum by mělo být u pacientů voleno individuálně a velice 

obezřetně vzhledem k zdravotnímu stavu [13]. 

                                                
* Ostrůvky střevní sliznice, které tvoř imunitní systém střev. 
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Při použití probiotik v prevenci a léčbě různých onemocnění jsou oblasti, ve kterých je jejich 

účinek považován za prokázaný, v jiných oblastech prokázaný není a považuje se za možný 

[13]. 

2.5.2.1 Tři generace probiotik 
Přirozená (nativní) probiotika jsou nazývána probiotika první generace. Metodami 

genetického inženýrství byla připravena probiotika rekombinantní a tzv. chimérická 

(probiotika druhé a třetí generace). 

Rekombinantní probiotika s dobrou adhezí ke střevnímu epitelu, in-situ syntézou, sekrecí a 

cílenou aplikací biologicky aktivních molekul představují další terapeutické možnosti. Touto 

cestou bylo připraveno několik probiotik. Jedním z nich je například Lactococcus lactis, který 

je schopen syntetizovat a secernovat interleukin-10 po odstranění genu thymidilátsyntázy a 

jeho náhradě syntetickou sekvencí kόdující úplný lidský IL-10. Rekombinantní Streptococcus 

gordonii s fragmentem genomu cyanobakteria produkuje HIV-inhibiční protein. Další 

rekombinantní probiotika lze použít jako nosiče protilátek nebo vakcín (Lactobacillus 

plantarum, Bacillus subtilis) [7]. Konstrukce chimerických probiotik je založena na 

podobnosti povrchových glykoproteinů G- MO a střevního epitelu. Ke genetické úpravě 

mikrobiálního povrchu bývá zvolen saprofytický kmen Escherichia coli (CWG 308) [7]. 

2.5.2.2 Digestivní infekce a dysmikrobie  
Narušení složení střevní mikroflόry má různě závažné důsledky od prostého žaludečního 

dyskomfortu, přes průjem až k život ohrožujícím stavům při přemnožení patogenních bakterií. 

Nejčastějšími příčinami závažné poruchy stavu přirozené střevní mikroflόry je infekce, ale i 

antiifekční terapie [34]. 

Probiotika lze použít v terapii mykotických infekcí trávicího traktu, salmonelových a 

shigelových a infekčních prujmů včetně infekcí Clostridium difficile a enterotoxické 

Escherichia coli ETEC [4].  

Probiotika působí prostřednictvím stimulace imunitního systému kompeticí o vazebná místa 

na střevní sliznici nebo tvorbou bakteriocinů, jako je nisin. Tyto a další mechanismy jsou 

závislé na typu průjmového onemocnění [6]. 

2.5.2.3 Akutní průjmová onemocnění 
Probiotika mírně zkracují dobu trvání průjmového onemocnění. Probiotika jsou účinná na 

vodnaté průjmy a virové gastroenteritidy, nikoliv na invazivní bakteriální průjmy a jsou více 

účinná, pokud jsou podána brzy. Dle doporučení Evropské společnosti pro pediatrickou 

gastroenterologii, hepatologii a výživu z roku 2008 se probiotika považují za možný doplněk 
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k léčbě akutních průjmových onemocnění [6]. Pozitivní účinek probiotik lze vysvětlit 

stabilizací střevní mikroflόry a kratším vylučováním rotavirů.  

Saavedra a kolektiv v roce 1994 provedli dvojitě slepou kontrolovanou studii, 

hospitalizovaných dětí, které dostávaly normální přípravek kojenecké mléčné výživy a mléko 

obohacené o Bifidobacterium bifidum a Streptococcus thermophilus, kdy se ukázalo, že ve 

skupině bez probiotik 31% dětí mělo průjmové onemocnění, zatímco ve skupině s probiotiky 

mělo průjem pouze 7% dětí. Lactobacillus casei GG působí také preventivně proti 

průjmovým onemocněním u hospitalizovaných dětí [46]. Metaanalytická studie zaměřená na 

randomizované kontrolované terapeutické studie s laktobacilem u dětí, zhodnotila celkem 

devět studií a ukázala, že při léčbě probiotikem se zkrátila doba průjmového onemocnění 

v průměru o 0,7 dne a počet stolic se druhý den léčby zmenšil v průměru o 1,6 stolice denně u 

dětí, které byly léčeny laktobacilem [35]. 

2.5.2.4 Průjmy cestovatelů  
Příčinou průjmu cestovatelů jsou různá agens, většinou ETEC. Incidence průjmových 

onemocnění u dospělých cestovatelů do cizích zemí se odhaduje na 5 až 50%. K prevenci 

průjmových onemocněním cestovatelů bylo vyzkoušeno několik probiotik s různými 

výsledky. Dle studie, kterou provedl Oksanen a kolektiv v roce 1990, byly kmeny 

Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus fermentum neúčinné, stejně neúčinný byl však i 

Lactobacillus casei GG. Ve studii, která byla provedena v roce 1997 Hiltnem a kolektiv, byl 

však Lactobacillus casei GG účinný. Existuje studie z roku 1984 (Black), ve které bylo 

použito několik různých kmenů laktobacilů a rozdíl byl statisticky signifikantní ve prospěch 

jedinců, kteří dostávali probiotika. Vždy však záleží na původu cestovatele, způsobu 

cestování a jeho cíli [16, 42, 43]. 

2.5.2.5 Průjmová onemocnění po léčbě antibiotiky 
Antibiotická léčba má často za následek poruchu bakteriálního osídlení střeva a průjem, který 

dokonce může mít v některých případech závažný průběh. Incidence průjmových onemocnění 

po terapii antibiotiky se pohybuje mezi 5 až 30% [34]. 

Probiotika se ukázala jako účinná v léčbě průjmových onemocnění po terapii antibiotiky. 

Pomocí metaanalýz devíti randomizovaných, dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studií 

bylo dokázáno, že probiotika mohou být použitá k prevenci průjmového onemocnění při léčbě 

antibiotiky. D´Souza a kolektiv tyto analýzy uskutečnil v průběhu roku 2002. Byly zkoumány 

nepatogenní kvasinky Saccharomyces boulardii a laktobacily, které byly prokázány za 
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účinné. Vnější membrána S. boulardii obsahuje manosu, která umožňuje vazbu na patogenní 

bakterie. Rozsáhlý povrch kvasinky umožňuje navázání velkého počtu patogenů [6, 34, 47]. 

2.5.2.6 Střevní dysmikrobie 
Mezi probiotické MO účinné u střevní dysmikrobie patří např. Lactobacillus rhamnosus, 

Lactobacillus helveticus. Vyznačují se silnou adhezivitou ke střevnímu epitelu, působí účinně 

proti řadě enteropatogenů a vytvářejí ve střevě antimikrobiálně působící látky. V léčbě 

dysmikrobie se také uplatňuje např. Bifidobacterium longum, která je zvláště odolná při 

průchodu žaludkem a duodenem [34]. 

2.5.2.7 Infekce Helicobacter pylori 
Helicobacter pylori je důležitým etiologickým agens v rozvoji chronické gastritidy a vředové 

choroby. Infekce Helicobacter pylori se dává do souvislosti se vznikem karcinomu žaludku 

[16].  

2.5.2.8 Idiopatické střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerozní kolitida) 
Idiopatické střevní záněty jsou onemocnění s narůstající závažností vzhledem k růstu 

incidence, chronicitě, obtížné terapeutické ovlivnitelnosti a dominancí v produkčním věku. 

(viz obr. 6, 7) Idiopatické střevní záněty představují skupinu nespecifických onemocnění, na 

kterých se podílí souhra genetických faktorů a faktorů vnějšího prostředí [36]. Probiotika, ale 

také antibiotika se stala hlavní neinvazivní terapeutickou možností, protože mikroflόra 

trávicího traktu sehrává v patogenezi idiopatických střevních zánětů velmi významnou roli. 

Nemocní trpí významně vyšší bakteriální translokací, a byla u nich prokázaná vyšší hladina 

endotoxémie, složení jejich mikroflόry je odlišné kvantitativně, ale i kvalitativně. V terapii 

Crohnovy choroby byl prokázán pozitivní vliv Mutafloru [6, 37]. Účinek probiotik v léčbě 

idiopatických střevních zánětů byl vysvětlen více mechanizmy. Jedním z nich je kompetice 

probiotických bakterií s patogeny o limitovaný počet receptorů na povrchu slizničních buněk, 

dalším je stimulace imunitní odpovědi cestou M-buněk, dendritických buněk a buněk GALT, 

blokují růst a aktivitu patogenů a podílí se na zachování střevní bariery [38]. 
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2.5.2.9 Jaterní onemocnění 
Chronickým onemocněním jater je jaterní cirhόza. Jedná se o zhroucení jaterních lalůčků, 

tvorba difuzních sept a nový růst jaterních buněk v uzlech. Cirhόzu jaterní je definována jako 

konečné stádium fibrόzy jaterního parenchymu vyúsťující do uzlové přestavby jater 

s následnou poruchou jejich funkce. Zhruba u třetiny pacientů s alkoholickou cirhόzou, 

ascitem a pokročilou jaterní dysfunkcí dochází k bakteriálnímu přerůstání v tenkém střevě. 

Bakteriální přerůstání zvyšuje bakteriální translokaci, a může tak přispět ke vzniku infekce a 

spontánní bakteriální peritoninidy [15]. Hlavní terapeutickou cestou jsou antibiotika a 

probiotika [40]. 

2.5.2.10 Nádorová onemocnění 
Probiotika mohou snižovat kancerogenezi různými mechanismy jako vazbou kancerogenů, 

produkcí detoxikačních substancí, aktivací detoxikačních enzymů jako jsou NADPH – 

cytochtom 450 reduktáza a glutathion S- transferasa, regulace střevní motility, kontrola 

životního cyklu kolonocytů a stimulace slizničního imunitního systému. Tyto mechanismy 

společně se synergickým efektem prebiotik (xylo- a fruktooligosacharidy) zvyšují populaci 

bifidobakterií a snižují pH střevního obsahu. Současné podávání probiotik (Lactobacillus 

rhamnosus a Bifidobacterium lactis) a prebiotik (inulin obohacený o oligofruktosu) rozšiřuje 

inhibiční efekt kancerogeneze a modulaci funkce střevního imunitního systému [41]. 

Dieta s orální suplementací lidského Lactobacillus acidophilus, který je rezistentní ke 

žlučovým kyselinám, vede k redukci bakteriálních enzymů beta-glukuronidasy, 

oxidoreduktasy a nitroreduktasy, které působí změny prokarcinogenů v karcinogeny. 

V souvislosti s produkcí volných mastných kyselin s krátkým řetězcem, jejichž hlavními 

 

 
  

 
Obr. 6: Crohnova choroba [39] Obr. 7: Těžká ulcerózní kolitida [39] 
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producenty jsou laktobacily a bifidobakterie, je dnes sledována možnost pozitivního ovlivnění 

kolorektálního karcinomu i tračníkové polypόzy [4]. 

2.5.2.11 Atopické choroby 
Vysoká prevalence atopických chorob v rozvinutých zemích souvisí se změnami kolonizace 

střeva komenzální mikroflórou a poruchami vývoje slizničního imunitního systému do 

nezánětlivého stavu. Probiotika jsou v současnosti jediným prostředkem primární prevence 

atopie. Přispívají k vývoji orální tolerance, potlačují Th2 imunitní odpověď, stimulují tvorbu 

IgA protilátek k potravinovým antigenům a chrání před vznikem atopické nemoci během 

kojení [41]. 

U novorozenců jsou odpovědi na antigeny zevního prostředí vychýleny k Th2 cytokinovému 

profilu, který je charakteristický pro alergická onemocnění. V průběhu prvního roku života 

imunitní systém vyzrává v důsledku expozice různým mikrobiálním antigenům a imunitní 

odpovědi nabývají charakteru kontraregulačního Th1 profilu, který je typickou odpovědi na 

mikrobiální antigeny. Stimulací Th1 buněk dochází ke zvýšení produkce Th1 cytokinů (IL-12, 

IL-18, INF-γ). U atopických dětí k této reorientaci imunitní odpovědi nedochází a dále 

přetrvává Th2 typ odpovědi. Vhodné podmínky pro takový vývoj vytváří nedostatečná 

expozice mikrobiálním antigenům v důsledku vysoké životní úrovně s přemrštěnou hygienou, 

očkováním, časným a opakovaným podáváním antibiotik a menším počtem členů rodiny  

[10, 41]. 

Laitinen a kolektiv v roce 2005 prokázal prospektivním sledováním dětí s rodinnou 

anamnézou alergického onemocnění, že perinatální podávání probiotik v kombinaci 

s některými dalšími látkami (retinol, vápník, zinek) je bezpečné a snižuje riziko atopického 

ekzému. Považují proto takovou kombinaci za vhodnou pro prevenci i terapii alergických 

chorob. Kombinace probiotik a prebiotik působí synergicky v terapii atopické dermatitidy. 

Nejvhodnější se jeví směs galakto- a fruktooligosacharidů, která významně zvyšuje počet 

bifidobakterií ve stolici [41, 44]. 

2.5.2.12 Potravinová alergie 
Probiotická terapie u alergických onemocnění se zakládá na vytvoření mikrobiálního stimulu 

pro imunitní systém hostitele pomocí živého organismu, který je charakteristický pro střevní 

mikroflόru zdravého kojence. Smysl léčby probiotiky spočívá v přesměrování imunologické 

paměti o Th2 fenotypu ještě dříve, než je ustanovena imunitní odpověď na antigeny 

z okolního prostředí. Podávání probiotik nemělo preventivní vliv na alergii na bílkovinu 

kravského mléka. Je však třeba získat více informací o dávkách a charakteristických 
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vlastnostech jednotlivých bakteriálních kmenů u atopických onemocnění a potravinové 

alergie [41]. 

2.5.2.13 Intolerance laktosy 
Asi 10-15% dospělé populace má výrazně sníženou aktivitu střevní laktasy a po požití již 

malého množství laktosy má zažívací potíže. Laktosa je metabolizována bakteriemi a 

výsledkem je flatulence, průjem, nausea a bolesti břicha. Tito lidé lépe snáší fermentovaná 

mléka. Jejich efekt se vykládal delší pasáží zažívacím ústrojím a účinkém živých bakterií, 

které obsahují laktasu. Probiotikum pomocí laktasy, kterou obsahuje, pomáhá štěpit laktosu 

v tlustém střevě a tak zlepšuje toleranci laktosy. Laktasu produkují např. Streptococus 

thermophilus a Lactobacillus bulgaricus v jogurtech [41].  

2.5.2.14 Atopická dermatitida 
Účinek bakterií Lactobacillus rhamnosus (LGG), Bifidobakterium lactis a Bifidobacterium 

bifidum (Bb-12) u dětí s atopickým ekzémem prokázali definitivně Isolauri a kolektiv v roce 

2000 v randomizované, dvojitě slepé a placebem kontrolované studii. Lze tedy předpokládat, 

že některá  probiotika jsou schopna modifikovat projevy alergického zánětu a že mohou 

ovlivnit zánětlivé odpovědi i mimo střevo samotné. Perorální aplikace LGG a některých 

dalších laktobacilů u dětí s atopickou dermatitidou je provázena zvýšením sérového IL-10 

v důsledku stimulace regulačních T-buněk. Současně dochází k zvýšení imunitních odpovědí 

Th1 typu prostřednictvím IFN-γ. Účinek probiotické terapie pravděpodobně klesá s věkem 

dítěte a omezuje se hlavně na IgE-senzibilizované jedince [41, 45]. 

2.6 Legislativa probiotik jako doplňků stravy 

Za probiotické potraviny jsou považovány potraviny obsahující dostatečné množství 

specifických živých probiotických organismů. Probiotika můžeme přijímat v různých 

formách: jako kysané mléčné výrobky, potravinové doplňky prodávané v lékárnách či 

některých obchodech, ale i v kojenecké výživě. Problematika kysaných mléčných výrobků je 

uvedena ve Vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 77/2003 Sb. v aktuálním znění. Kysané 

mléčné výrobky jsou definovány jako mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, 

podmáslí nebo jejich směsi za použití mikroorganismů viz tab. 4, tepelně neošetřený po 

kysacím procesu [48]. V současné době však neexistuje právní definice pojmu  

probiotika [72]. 
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Tab. 4: Druhy živých mikroorganismů v kysaných mléčných výrobcích [48] 

Druh výrobku použité mikroorganismy mléčná mikroflóra výrobku v 1 
g produktu 

acidofilní mléko 
Lactobacillus acidophilus a další 
mezofilní příp. termofilní kultury 

bakterií mléčné kvašení 
106 Lactobacillus acidophilus 

jogurty 

protosymbiotická směs Streptococcus 
salivarius subsp. thermophilus a 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus 

107 

kysané mléko vč. 
smetanového zákysu, 

podmáslí a kysané 
smetany 

monokultury nebo směsné kultury 
bakterií mléčného kvašení 106 

kefír 

zákys připravený z kefírových zrn, jehož 
mikroflóra se skládá z kvasinek 

zkvašujících laktózu Kluyveromyces 
marxianus i nezkvašujících laktózu 

Saccharomyces unisporus, 
Saccharomyces cerevisiae, 

Saccharomyces exignus a dále 
Leuconoctoc, Lactococcus a Aerobacter, 

rostoucí ve vzájemném společenství 

bakterie mléčnékvašení 106 a 
kvasinky 104 

Kysaný mléčný 
výrobek s 

bifidokulturou 

Bifidobacterium sp. v kombinaci s 
mezofilními a termofilními bakteriemi 

mléčného kvašení 
106 bifidobakterie 

 

Potraviny obsahující probiotické bakterie či prebiotika jsou zařazovány mezi nutraceutika. Do 

této skupiny patří doplňky stravy, které obsahují koncentrovanou účinnou látku. Za 

terapeutické minimum se považuje denní konzumace alespoň 100 g mléčného výrobku 

s minimálním obsahem 106 probiotických bakterií v 1 g nebo v 1 ml [38]. 

V současné době existuji vedle sebe předpisy evropské i národní – české. Evropským 

předpisem pro oblast doplňků stravy je Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/46/EC 

ze dne 10. června 2002 o přibližování legislativy členských států týkající se doplňků stravy. 

Tato směrnice se vztahuje na doplňky stravy uváděné na trh a nabízené jako potraviny [49]. 

Doplňky stravy jsou definovány v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 110/97 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

v aktuálním znění (dále jen zákon o potravinách) „doplňkem stravy potravina, jejímž účelem 

je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek 

nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině 

samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích” 

[50]. 
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Ministerstvo zdravotnictví stanovilo ve Vyhlášce 225/2008 Sb. v aktuálním znění, na doplňky 

stravy požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití. Touto vyhláškou jsou 

však blíže stanoveny pouze požadavky na doplňky stravy, které obsahují vitamíny a minerální 

látky a látky, které jsou uvedeny v přílohách vyhlášky. Dle § 4 odst. 1 Vyhlášky 225/08 Sb.v 

aktuálním znění, „doplňky stravy se používají upravené do formy kapslí či tobolek, pastilek, 

tablet, dražé, sáčků s práškem, ampulek s tekutinou, kapek nebo jiných jednoduchých forem 

tekutin a prášků určených pro příjem v malých odměřených množstvích, a takto se uvádějí do 

oběhu. Doplňky stravy se do oběhu uvádějí pouze balené” [51]. 

2.6.1 Označování doplňků stravy  
Dle zákona o potravinách 110/97 Sb. v aktuálním znění, je provozovatel potravinářského 

podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, v jejímž onačení na obale nebo 

v reklamě je uvedeno zdravotní tvrzení, je povinen před prvním uvedením takové potraviny 

do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví český text tohoto tvrzení. Na žádost Ministerstva 

zdravotnictví neprodleně předložit podklady a údaje podle přímo použitelného předpisu 

Evropského společenství, upravujícího výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin 

[50]. 

Kromě požadavků na označování potravin v § 6 v zákoně o potravinách 110/97 Sb., 

v aktuálním znění, se při označování doplňků stravy uplatňují požadavky na označování 

doplňků stravy v § 3 Vyhlášce 225/2008.  

Na obalu pro spotřebitele se uvede v názvu potraviny: 

 označení „doplněk stravy”,  

 název kategorie živin nebo látek charakterizujících výrobek, 

 doporučené denní dávkování a případně další podmínky k použití, 

 varování před překročením doporučeného denního dávkování, 

 upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí, 

 upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy [51]. 

Dle Vyhlášky č.113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků v § 4, 

v aktuálním znění, zakazuje potravině přisuzování vlastností týkající se prevence, léčby nebo 

vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat [52].  

Dle pracovní skupiny expertů, která v roce 2002 stanovila pokyny pro hodnocení probiotik 

v potravinách, by se měly na obale objevit následující informace:  



 41 

 označení rodu a druhu, označení kmene, by nemělo spotřebitele uvádět v omyl o 

účinnosti daného kmene, 

 minimální počet životaschopných probiotických bakterií na konci doby spotřeby, 

 velikost dávky, aby byla zajištěna účinnost probiotického výrobku v souladu se 

zdravotním tvrzením na obale, 

 zdravotní tvrzení, 

 kontaktní údaje firmy [53]. 

2.6.2 Zdravotní a výživová tvrzení při označování potravin 
K zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a usnadnění výběru potraviny by měly být 

produkty, včetně dovážených produktů, uvedené na trh bezpečné a měly by být náležitě 

označeny. O této problematice pojednává mezinárodní dokument Nařízení Evropského 

Parlamentu A Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se 

potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví [54]. Rozdíly mezi vnitrostátními 

předpisy, mohou negativně ovlivnit fungování vnitřního trhu. Je proto nutné přijmout pravidla 

Společenství pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. 

Směrnice popisuje obecné zásady pro všechna tvrzení [55]. Výživová a zdravotní tvrzení lze 

při označování a obchodní úpravě potravin a v reklamě na potraviny použít pouze v případě, 

že jsou v souladu s touto směrnicí. Tvrzení, kterými jsou označeny potraviny, které jsou 

uváděny na trh v EU, nesměji být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá, nesměji vyvolávat 

pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin, nesměji nabádat k 

nadměrné konzumaci určité potraviny nebo takovou nadměrnou konzumaci omlouvat, 

nesměji přímo ani nepřímo uvádět, že vyvážená a různorodá strava nemůže zajistit přiměřené 

množství živin, odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohly u spotřebitelů 

vzbuzovat strach nebo které by mohly zneužívat jejich strachu [54, 55]. 

Je důležité, aby všechna tvrzení byla pro spotřebitele srozumitelná a aby byl spotřebitel 

chráněn před klamavým tvrzením. Tvrzení by měla být vědecky podložena s přihlédnutím ke 

všem dostupným vědeckým údajům. Vědecké hodnocení provádí Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (EFSA). Zároveň by měl provozovatel potravinářského podniku 

odůvodnit používání tvrzení. Nutriční označení by mělo být povinné u všech potravin, na 

nichž jsou uváděna zdravotní tvrzení [54].  

 

 

 



 42 

Navíc je u těchto tvrzení požadována: 

 pravdivost a vědecká podloženost, 

 využitelnost látky obsažené v potravině pro organismus, 

 reálná možnost konzumace potřebného množství potraviny, 

 srozumitelnost tvrzení pro spotřebitele [55].  

Výživová a zdravotní tvrzení jsou přípustná pouze v případě, že jsou uvedena v příloze a jsou 

v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení. Zdravotní tvrzení jsou přípustná 

pouze tehdy, pokud jsou na označení sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a 

zdravého životního stylu, množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení 

uvedeného příznivého účinku, případně sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout 

konzumaci této potraviny, vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu 

může ohrozit zdraví. Odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky potraviny na celkové 

dobré zdraví a duševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, pokud je doplněn 

zvláštním zdravotním tvrzením [54, 55].  

Nepřípustná zdravotní tvrzení: 

 tvrzení, která naznačují, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo 

zdraví, 

 tvrzení, která odkazují na míru nebo množství úbytku hmotnosti, 

 tvrzení, která odkazují na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve 

zdravotnictví. Tvrzení mohou odkazovat pouze na doporučení odborníků, kteří jsou 

součástí sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy nebo dietologie a charitativních 

organizací v oblasti zdraví [56]. 

Po konzultaci s EFSA měla Komise přijmout do 31. ledna 2010 seznam schválených tvrzení 

platných pro Společenství a veškeré nezbytné podmínky používání těchto tvrzení. Tento 

termín však nebyl dodržen a nový termín je nejasný. Některá zdravotní tvrzení již hodnocena 

byla. V Nařízení Komise (ES) č. 984/2009 ze dne 21. října 2009 o zamítnutí schválení 

určitých zdravotních tvrzení při označování potravin kromě tvrzení o snížení rizika 

onemocnění a tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí byl zamítnut již jeden probiotický 

přípravek [57]. 

O každé nové tvrzení neuvedené v seznamu bude muset výrobce žádat EFSA o schválení. 

Pokud výrobce chce uvádět zdravotní tvrzení na potravinách určených pro kojence nebo děti, 

platí pro něj zvláštní pravidla a musí vždy požádat o schválení EFSA. Předpokladem 
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schválení tvrzení týkajících se zdraví a vývoje dětí je doložení kvalitních vědeckých studií, 

které příslušná tvrzení podporují. Schvalování zdravotních tvrzení je blíže popsáno v Nařízení 

EP a R č. 353/2008 [56]. 

2.6.3 Uvádění doplňků stravy na trh v ČR 
V souladu s ustanovením §  3d v zákoně o potravinách „provozovatel potravinářského 

podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potraviny, do níž byly přidány vitaminy, minerální 

látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem, počáteční kojeneckou výživu 

nebo doplňky stravy, je povinen před jejich prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu 

zdravotnictví ČR, a v kopii ministerstvu, český text označení, který bude uveden na obale 

výrobku, a v případě obohacené potraviny je povinen též neprodleně podat Ministerstvu 

zdravotnictví ČR a ministerstvu informací o stažení výrobku z oběhu” [50]. 

V současné době nese plnou odpovědnost za to, zdali je doplněk stravy bezpečny a správně 

deklarovaný, právnická nebo fyzická osoba, která doplněk stravy uvádí do oběhu. Všechna 

oznámení jsou zaznamenána v Registru rozhodnutí hlavního hygienika - RoHy. Státní 

zdravotní ústav posuzuje, zda-li údaje na etiketě jsou správné a zda obsažené složky a jejich 

doporučené dávkovaní jsou pro spotřebitele bezpečné. Výrobcům a dovozcům je 

doporučováno, aby si před uvedením nového doplňku stravy do oběhu nechali vypracovat 

odborný posudek ve Státním zdravotním ústavu Praha nebo Brno [55]. 

V současné době je registrováno více než 100 druhů doplňků stravy s obsahem probiotik a 

prebiotik. Obsah MO je vyjadřován obvykle jako 10n  v jedné tobolce/kapsli nebo v denní 

dávce. Deklarovaná množství MO se pohybují v rozpětí řádů 107 až 1010. Nejužívanější 

formou jsou kapsle/tobolky, dále dražé, žvýkací tablety, jen výjimečně se jedná o práškovité 

formy nebo roztoky (suspenze).  

Životaschopnost bakterií v běžných formách doplňků stravy během deklarované doby 

minimální trvanlivosti (většinou 24 měsíců) poměrně rychle klesá na hodnoty, kdy již 

požadované účinky nelze předpokládat. Nejméně vhodnou formou se z tohoto hlediska jeví 

tablety [17]. 
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2.6.4 Státní dozor 
V České republice podléhají doplňky stravy stejně jako potraviny dozoru Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce. Osoba uvádějící doplněk stravy na trh nese plnou odpovědnost za 

to, že bude zdravotně nezávadný. Musí vyrábět a dovážet výrobek té kvality, ve které byl 

schválen nebo notifikován [55]. 

Nejčastěji se vyskytující legislativní chyby: 

 počet živých mikrobů, zejména ke konci doby trvanlivosti, je v mnoha případech nižší 

než deklarovaný, 

 MO nejsou pojmenovány v souladu s platnou vědeckou nomenklaturou, 

 tvrzení o účinnosti produktu nejsou adekvátně odůvodněna, 

 Termín probiotický je užíván neoprávněně, tj. i v případě, kdy není žádný záznam o 

příznivých účincích na lidské zdraví [17]. 

2.6.5 Hodnocení probiotik 
V roce 2002 byla vypracovaná směrnice Pokyny pro hodnocení probiotik v potravinách 

Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food, Report of Joint FAO (WHO Working 

Goup, 2002.  Pracovní skupina expertů FAO/WHO se zabývala problematikou 

systematického přístupu a metodiky k hodnocení probiotických organismů a potravin 

obsahující probiotické bakterie. Experti reagovali na situaci, kdy výrobci deklarovali příznivé 

zdravotní účinky bez vědeckých a literárních podkladů a vztahovali výsledky studií na 

zvířatech na lidskou populaci, nebo byly stejné účinky přikládány stejnému bakteriálnímu 

druhu, aniž by byla zohledněna specifita vlastností kmenů probiotických bakterií [53]. 

Dle vypracovaného postupu musí být nejprve identifikován kmen na základě jeho genotypu a 

fenotypu pomocí reprodukovatelných genetických metod (PFGE, RAPD). Organismus musí 

být začleněn do uznávané sbírky kultur a jeho název musí odpovídat uznávanému vědeckému 

bakteriálnímu názvosloví (Approved Lists of Bacterial Names). DNA-DNA hybridizace je 

referenční metoda pro zařazení druhu do kmene. Doporučovaná je i kombinace 

s fenotypovými testy pro potvrzení výsledků. Dále jsou užitečné informace o odolnosti a 

účinnosti probiotických mikroorganismů vůči agresivnímu prostředí gastrointestinálního 

traktu. Odolnost a účinnost probiotických mikroorganismů lze testovat pomocí in vitro testů. 

Více o in vitro testech probiotických mikroorganismů v kapitole 2.9. Dále mají následovat 

standardní klinické zkoušky dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, s náhodným výběrem 

testovaných, pokud možno potvrzeno druhou nezávislou studií. Je-li požadováno tvrzení o 
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schopnosti probiotika ovlivňovat konkrétní onemocnění, provede se porovnání účinku 

probiotika s obvyklým léčebným postupem [53].  

2.6.5.1 Hodnocení bezpečnosti probitických mikroorganismů 
V roce 2002 evropská pracovní skupina sestavena z členů evropského Vědeckého výboru pro 

potraviny, Vědeckého výboru pro výživu zvířat a Vědeckého výboru pro rostliny vypracovala 

obecně použitelný postup k hodnocení bezpečnosti mikroorganismů používaných 

v potravinách (a krmivech). Jde o systém posuzování, který by umožnil kvalifikovaný 

předpoklad bezpečnosti (Qualified presumption of safety - QPS) [58]. 

Postupu pro udělení (nebo neudělení) statutu QPS: 

 identifikace MO na požadované taxonomické úrovni (rod, druh, kmen), 

 Stupeň obeznámenosti (familiarity), tj. praktické zkušenosti z používání předmětného 

MO pro určité účely již v minulosti, 

 u organismů běžně nepoužívaných nebo nemajících delší historii je třeba získat 

genetická data, biochemické charakteristiky a údaje o patogenitě. Jedná-li se o 

taxonomickou skupinu s patogenními vlastnostmi, status QPS nelze udělit. Je-li však 

patogenita vázaná pouze na určité kmeny nebo se projevuje jen za extrémních 

podmínek, lze v postupu dále pokračovat, 

 živý organismus bude součástí finálního produktu a bude konzumován nebo je použit 

pro výrobu fermentačního produktu (metabolitu), který má být prost živých 

organizmů, 

 živé MO vstupující do potravy člověka nemají mít získanou rezistenci na antibiotika, 

 posuzované organizmy nemají mít schopnost produkovat antibiotika podobná těm, 

která jsou používána v humánním a veterinární medicíně, 

 bakterie z taxonomických skupin se známou produkcí toxinů mají mít prokázanou 

neschopnost takové produkce [17, 53, 58]. 

V USA je obecně látkám, jejichž bezpečné používaní vyplývá z historické zkušenosti, 

udělován status GRAS (Generally regarded as safe). Bakterie mléčného kvašení jsou 

považovány za bezpečné a je jim udělen status GRAS. V případě Lactobacillus acidophilus je 

zkušenost s používáním tohoto kmene více než 70 let stará. Posuzování neprovádí federální 

úřad pro potraviny a léky (FDA), ale kvalifikovaní experti se zkušeností v hodnocení 

bezpečnosti, kteří se na výsledku posuzování musí shodnout [58]. 
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2.7 Probiotické preparáty 

Probiotické bakterie jsou konzumovány především ve formě fermentovaných mléčných 

výrobků nebo ve formě probiotických doplňků stravy.  Vlastnosti připisované probiotikům 

jsou všeobecné. Specifické a jedinečné kmeny je nutné testovat jednotlivě na každou 

vlastnost. Jednotlivé studie, které se zabývaly zkoumáním odolností a účinnosti se lišily 

testovacími podmínkami [17]. 

2.7.1 Formy probiotických preparátů 
Zakysané mléčné výrobky s obsahem probiotické mikroflόry bývají nejčastěji vyráběny jako 

speciální nápoje a jogurty a jejich různé formy (jogurtové nápoje, krémy, dezerty aj.), ale ty 

nejsou většinou přesně definovány a nemusí se jednat o mikroorganizmy s požadovanými 

účinky a vlastnostmi.  

Výroba probiotických preparátu by měla být v takových podmínkách, aby byla podpořena 

životaschopnost probiotik v produktech. Doba skladování čerstvých a chlazených probiotik je 

limitována na 4 – 6 týdnů. Během této doby by měly být produkty zkonzumován [66].   

Distribuce bakterií do preparátů je zabezpečena dvěma postupy. Prvním z nich je použití 

zmražené kultury pro přímé použití. Výhodou tohoto způsobu je nízká ztráta životaschopnosti 

bakterií, ale je zkrácená doba skladování produktu. Tato cesta je charakteristická především 

pro zakysané mléčné výrobky. Další cestou výroby jsou sušící techniky, jež poskytují MO 

vyšší stabilitu a flexibilitu pro jejich použití v probiotických produktech. Jedná se o sprejové 

sušení a chlazení, které vytváří práškové částice MO. Tato forma je hygroskopická, proto je 

nutné dbát na podmínky skladování. Touto metodou však může být narušena enzymatická 

aktivita některých enzymů, a hrozí poškození mikrobiální buňky [66].  

Nejvhodnější cestou stabilizace MO je lyofilizace, která zabezpečuje produkci sušených, ale 

životaschopných MO. Lyofilizace je proces mrazové sublimace a spočívá v tom, že zmrazený 

roztok, případně suspenze uvolňuje za sníženého tlaku rozpouštědlo z pevného skupenství do 

skupenství plynného. Účinná látka přitom zůstává v pevném skupenství a je takto mrazově 

vysušena [59]. 

 Rehydratace přeměňuje sušené buněčné MO zpět ve funkční a životaschopné organismy. 

Zásadní faktory pro úspěšnou rehydrataci je např. přítomnost vitaminů, kryoprotektivních 

látek, obsah solí a dalších aditiv. Důležitá je dále vhodná teplota, pH, osmtotická tolerance, 

tolerance ke kyslíku či rychlost rehydratace po uskladnění [66]. 

Lyofilizované kultury jsou upřednostňovány v aplikaci do doplňků stravy, které se mohou 

skládat z jednoho nebo více druhů probiotických bakterií, a které jsou samostatně nebo 
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s dalšími látkami vyráběny ve formě kapslí, tobolek, tablet či dražé. V těchto formách jsou 

vhodné pro distribuci velkého počtu bakterií do těla hostitele. Existují i méně typické případy 

spojení probiotických bakterií s potravinami. Na trhu se např. vyskytují oplatky s náplní 

obohacenou o bifidobakterie, trvanlivé masné výrobky, u nichž se však většinou jedná o 

startovací kultury [17, 59]. 

2.7.2 Stabilizace probiotických mikroorganismů 
Životaschopnost probiotických bakterií se během výroby, skladování a během distribuce 

v těle spotřebitele do místa účinku, tlustého střeva, markantně snižuje. Během průchodu 

trávicího traktu jsou bakterie vystaveny agresivnímu prostředí, které inhibuje přežití mnoha 

G+ probiotických bakterií jako jsou zástupci rodu Bifidobacterium a Lactobacillus. Zatímco 

zástupci G- bakterií jako je Escherichia coli nejsou tímto prostředím významně ohroženy 

[60].  

Jak již bylo zmíněno výše, jsou lyofilizované kultury nejvhodnější pro aplikaci do doplňků 

stravy.  Proto se řada výrobců obrací na farmaceutické postupy, které zabezpečí vyšší stabilitu 

lyofilizovaných probiotických bakterií v kontaktu s vnějším prostředím [66].  

Zvýšení životaschopnosti probiotických bakterií v doplňcích stravy umožňují technologie 

mikroenkapsulace, kde jsou velikosti částic jednotky až stovky μm. Tato metoda je vyvinuta 

na základě imobilizace nebo zachycení bakterií v matrici mikrokapsle. Kromě probiotik se do 

kapslí přidávají prebiotika pro podporu životaschopnosti probiotik. Technologie 

mikoenkapsulace je nutné stále rozvíjet na úrovni výrobních strojů, vlastností kapslí a nosičů. 

Stále patrnější je tendence zmenšování terapeuticky účinných částic. V blízké budoucnosti 

budou používány metody nanokapsulace ( velikosti částic desítky až stovky nm), které 

umožní doručit probiotické bakterie přesně na určené místo v gastrointestinálním traktu a 

interakci se specifickými receptory. Jimž by se mohl snížit počet distribuovaných 

mikroorganismů, které jsou potřebné pro pozitivní efekt v těle spotřebitele [60, 61].  

Jedním z nejrozšířenějších materiálů pro mikroenkapsulaci je alginát sodný, který je 

netoxický a v potravinářství se používá jako aditivum. Alginát je aniontový polysacharid, 

skládající se z D-mannurové a D-guluronové kyseliny spojené 1,4-glykosidickou vazbou. 

Přídavek chitosanu (polykation) do alginátového gelového media indukuje tvorbu 

polyiontových komplexů, které stabilizují iontové gelové sítě a snižují rozpustnost alginátu. 

Alginát byl navržen jako součást enterálních povlaků, tak aby zůstal stabilní při nízkých 

hodnotách pH a při vstupu do prostředí s vyšším pH (střeva) byl rozpuštěn a uvolnil aktivní 

látku [68].  
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Byla vedena studie, kdy se srovnávala schopnost přežití volných probiotických bakterií a 

bakterií v alginátové matrici. Bakterie byly vystaveny prostředí o pH 2, které napodobuje 

žaludeční prostředí a přítomnosti žlučových kyselin, které napodobovaly prostředí duodena. 

Studie jednoznačně prokázala, že bakterie zapouzdřené v matrici jsou mnohem více 

životaschopné než volné bakterie. Po 1 hodině v kyselém prostředí byl stanoven počet více 

jak 107 KTJ/ml a po dvou hodinách více jak 106 KTJ/ml [60]. Tento závěr koresponduje 

s výsledky dalších studií, které se zabývaly možností použití obalového materiálu k udržení 

viability probiotických bakterií. 

Liserre a kolektiv (2007) studoval využití různých obalových materiálů jako je alginát, či 

alginát-chitosan na schopnost udržení viability Bifidobacterium animalis v simulovaných 

podmínkách gastrointestinálního traktu. Volné i enkapsulované buňky bakterie byly 

vystaveny pH 1,5 po dobu 60 minut, bylo zjištěno, že počet životaschopných bakterií se snížil 

z počáteční hodnoty 109 KTJ/ml na 102 KTJ/ml. Po zvýšení pH 1,5 na pH 7,5, došlo  

k zvýšení počtu buněk na 106 KTJ/ml u enkapsulované formy. U volné formy však 

k revitalizaci nedošlo, počet životaschopných buněk se nezvýšil [69]. Tohoto výsledku 

dosáhli v prostředí, které neobsahovalo trávicí enzymy. V případě přítomnosti pepsinu  

v žaludeční šťávě a pankreatinu v duodenální šťávě, byl výsledek odlišný.  Po hodině 

působení žaludeční šťávy s pepsinem byl počet životaschopných neenkapsulovaných bakterií 

snížen pouze na 105 KTJ/ml. V následující aplikaci do duodenální šťávy však nedošlo 

k nárůstu počtu životaschopných MO.  U enkapsulované formy došlo ke snížení počtu buněk 

na 105 KTJ/ml, ale v následující fázi v duodenální šťávě, došlo k nárůstu počtu 

životaschopných buněk na 107 KTJ/ml [69]. 

Xanthanová guma a karagenan byly ohodnoceny, stejně jako alginát, jako vhodné matrice pro 

probiotické bakterie v souvislosti s ochranou vůči vnějšímu protředí, které by mohlo působit 

na bakterie škodlivě [61]. V technologii mikrotobolek se využívá více než 60 látek. Jsou to 

arabská klovatina a želatina. Polymery tvořící gastrorezistentní stěnu jsou octan a ftalan 

celulosy, octan a ftalan polyvinylu, ftalan hydroxymetylulosy, šelak atd. [66, 67, 69]. 

Odolnost jednotlivých obalových materiálů vůči agresivnímu prostředí je různá, proto je 

nutné jejich hodnocení. Výhodou použití mikročástic je řízená liberace bakterií, která je 

dosažena v požadované části GIT [67]. Enkapsulovaná probiotika jsou ve finálním produktu 

nejčastěji naplněna do tvrdých želatinových tobolek [67]. Odolnost lékových forem se sleduje 

ve vodném prostředí, popř. 0,1 M HCl nebo umělé žaludeční šťávě. Tobolky by se měli 

rozpadnout do 30 minut. 
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Tobolky deklarující odolnost vůči žaludeční šťávě musí odolávat při zkoušce rozpadu 0,1 M 

HCl 2 až 3 hodiny, 1 hodina se považuje za minimum. Ve fosforečnanovém tlumivém roztoku 

(pH 6,8) s pankreatickým práškem se musí rozpadnout za 1 hodinu [67]. 

Díky novým technologiím lze vyrobit léčiva se zpožděným uvolňováním léčiva např. 

Schererem systém Pulsincap, který byl představen v roce 1991. Systém tvoří tobolka 

s nerozpustným tělem a rozpustným víčkem. Celá tobolka je potažena obalem, který se 

nerozpouští v kyselém pH žaludku (acidorezistentní, enterosolventní obal). Uvnitř těla 

tobolky se nachází léčivo v rychle nebo v pomalu rozpustné formě, podle požadavků terapie. 

Tělo je uzavřeno polymerovým uzávěrem. Žaludkem prochází tobolka nezměněna, chrání ji 

nerozpustný obal. Při změněně pH v dvanáctníků se obal rozpouští, rozpouští se i víčko 

tobolky a uzávěr z hydrofilního polymeru začíná bobtnat, zvětšovat svůj objem a vysouvat se 

ven z těla tobolky. Po určité době ovlivnitelné vlastnostmi a tloušťkou uzávěru se obsah 

tobolky uvolní a je k dispozici pro absorpci [62]. 

2.8 Stanovení mléčných bakterií v potravinách 

Při stanovení mléčných bakterií v potravinách se používají metody založené na analýze DNA 

a kultivační metody.  

2.8.1 Kultivace a stanovení celkového počtu mikroorganismů 
2.8.1.1 Očkování  
Očkováním mikroorganismů se rozumí přenesení části populace čisté kultury (inokula) 

z nádoby, v niž je udržována, do jiné s novým sterilním živným médiem. Jako kultura jsou 

označovány mikroorganismy rostoucí v laboratorních podmínkách na živných médiích. 

Inokulum je očkováno buď na tuhé půdy, nebo do půd tekutých. K očkování lze podle 

charakteru materiálu použít očkovací kličku nebo sterilní pipetu. Způsob očkování je volen 

dle charakteru mikroorganismu, účelu kultivace nebo další aplikace a podle způsobu 

identifikace [63, 64]. 

2.8.1.2 Základy aseptické práce v mikrobiologické laboratoři 
Základem správné laboratorní praxe v mikrobiologické laboratoři je dodržení aseptických 

podmínek, aby nedošlo ke kontaminaci pracovního povrchu, nástrojů a rukou 

mikroorganismy z prostředí. Těmto podmínkám je nutné přizpůsobit i prostředí laboratoře. 

Očkování je prováděno v místnosti, kde se nevíří prach, není průvan a je dokonale čisto. 

Povrch pracovního povrchu je umýván desinfekčními roztoky, během práce nelze odkládat 

pracovní pomůcky na stůl. Nutné je při práci pomůcky opalovat nad kahanem a pracovat 
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v blízkosti zapáleného kahanu. Při očkování je vždy nutné sedět a vše potřebné mít po ruce 

předem připravené. Práce by měla probíhat rychle bez prodlení, ale s přehledem [64]. 

2.8.1.3 Kultivace mikroorganismů 
Kultivace mikroorganismů je způsob jejich pomnožení v laboratorních podmínkách a na 

specifických živných kultivačních médiích (živných půdách) v termostatech nebo 

kultivačních boxech. Při přípravě kultivačního prostředí je nezbytné dodržet izotonické 

podmínky, dostatečnou vlhkost, optimální teplotu, vhodné pH, vhodné plynné podmínky a 

optimální oxidoredukční potenciál pro pomnožení mikroorganismů. Jsou známé tři způsoby 

kultivace – statická, submerzní a kontinuální kultivace. Dle nároku mikroorganismů na 

přítomnost nebo nepřítomnost vzdušného kyslíku je rozeznávána kultivace aerobní a 

anaerobní [64]. 

2.8.1.4 Stanovení počtu mikroorganismů 
Stanovení počtu buněk patří k základnímu výzkumu, který vede k posouzení kinetiky růstu a 

ke stanovení specifické rychlosti růstu a množení v různých fázích mikrobiálního vývoje. 

Jedná se o kvantitativní hodnocení. Počet buněk se stanovuje obvykle na 1 ml nebo na 1 g 

původního vzorku. 

Ke kvantitativnímu hodnocení počtu buněk se využívají tři metody: 

 Přímá – mikroskopická: stanovuje se celkový počet buněk v jednotce objemu. Buňky 

se počítají pomocí speciálních počítacích komůrek – Bürkerovy nebo Thomovy.  

 Nepřímá – kultivační: jsou počítány viditelné makroskopické kolonie vyrostlé na 

agarových plotnách. 

 Měření zákalu – nefelometrické a turbidimetrické měření. 

Nejčastěji používanou metodou počítání buněk mikroorganismů je metoda nepřímá. Metoda 

vychází z předpokladu, že z jedné životaschopné buňky vyroste jedna kolonie. Jednotlivé 

kolonie jsou spočítány a přepočteny na 1 ml povodního roztoku. Zaočkování inokula do 

agarového média je možno provádět očkováním inokula (nejlépe v objemu do 0,5 ml) na 

předsušené agarové plotny a jeho rozetřením sterilní hokejkou nebo zalitím potřebného 

objemu inokula (nejčastěji 1 ml) vytemperovaným agarem a důkladným rozmícháním.  

Suspenzi je nutné před očkováním ředit, aby na tuhém mediu vyrostly jednotlivé kolonie, 

které se nepřekrývají svými okraji. Obvykle se používá při ředění koeficient 10.  Buňky se 

vyřeďují postupně, aby se zabránilo rozbití buněk osmotickým šokem. Jako ředidla se 

většinou používají sterilní fosfátový pufr, fyziologický roztok nebo destilované voda. Princip 
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desítkové ředění je znázorněn na obr. 8. Takto se ředí zkoumaný vzorek až do potřebného 

konečného ředění [63, 64, 65].  

 

 

 
 

Obr. 8: Desítkové ředění [65] 

2.8.1.5 Očkování a kultivace 
Očkuje se na živná media, která jsou předem připravena. Sterilní pipetou se z každého 

ředěného vzorku naočkuje 0,1 ml (1 ml) na povrch agarové plotny, aby bylo možné po 

kultivaci stanovit průměrný počet buněk připadající na dané ředění vzorku. Napipetovaný 

vzorek se roztírá sterilní skleněnou hokejkou krouživým pohybem až do úplného vsáknutí 

kapaliny. Po naočkování jsou Petriho misky uloženy do termostatu [64]. 
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2.8.1.6 Počítání vyrostlých kolonií a stanovení počtu buněk 
K hodnocení počítání kolonií jsou vybrána nejvhodnější ředění (30-300 na jedné Petriho 

misce) a počítají se kolonie na všech Petriho miskách. Ze získaných hodnot je spočítána 

průměrná hodnota. 

Výpočet KTJ – kolonie tvořící jednotku 

 
MO – množství napočítaných mikroorganismů 

z - použité ředění 

V – celkový objem vzorku 

X – pipetovaný objem na Petriho misku [64] 

2.9 Testování odolnosti probiotických bakterií 

Současné výzkumy se zaměřují na získání potravinových doplňků, ve kterých jsou 

probiotické kultury mnohem aktivnější a s lepšími probiotickými vlastnostmi než ty, které 

jsou již na trhu dostupné [60].  

In vitro testy jsou důležité pro posouzení bezpečnosti a účinnosti probiotických MO. Bylo 

však zjištěno, že výsledky in vitro testů nelze jednoznačně aplikovat na lidskou populaci. I 

přes obtíže charakterizovat probiotické kmeny pomocí metody in vitro, je tento způsob 

v počáteční fázi screeningu velmi užitečný pro detekci kandidátů probiotických kmenů. 

Probiotika určena pro lidskou potřebu vyžadují zdůvodnění účinnosti na lidech. Vhodné 

cílené in vitro testy je nutné doplnit o výsledky z in vivo testů. Často se používají zvířecí 

modely (např. při studiu translokace probiotických kmenů). Zvířata mohou být ozářená, čímž 

je simulován stav u silně imunodeficitních jedinců. Další potenciál pro výzkum jsou 

gnobiotická zvířata. Farmakokinetika se studuje za pomocí dobrovolníků, kteří konzumují 

potraviny obohacené o probiotické bakterie, nebo po konzumaci probiotických doplňků 

stravy. Hodnotí se počet přeživších probiotických mikroorganismů, které jsou vylučovány ve 

stolici dobrovolníků. Nebo lze provést hodnocení ze vzorku získaných pomocí střevní  

biopsie [61].  

V  roce 2009 prováděla italská pracovní skupina Verdenelliho a kolektiv studii, kde hodnotil 

probiotický potenciál kmenů Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus paracasei izolovaných 

ze stolice starších dobrovolníků. Hlavní metody, které byly u této studie použity, se 

zaměřovaly na testování rezistence vůči nízkému pH v žaludku a přítomnosti žlučových 

kyselin a solí v duodenu. Dále se hodnotila schopnost adheze k buňkám HT-29 (buňky 
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kolorektálního karcinomu), antimikrobiální aktivita, vnímavost vůči antibiotikům a 

plazmidový profil bakterií. Byl také proveden in vivo test, který jednoznačně prokázal 

přítomnost zkoumaných probiotických bakterií po konzumaci potravin obohacených o tyto 

probiotické bakterie.  Kmeny Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus paracasei vykazovali 

velice dobrou schopnost kolonizace střeva, adheze k buňkám i toleranci ke kyselému prostředí 

a k přítomnosti žlučových kyselin a solí. Tyto vlastnosti jsou jedny ze základních rysů 

nezbytných pro stanovení dávky použití [14]. 

V současné době se in vitro testy nejčastěji zabývají zkoumáním rezistence probiotických 

bakterií vůči žaludeční aciditě a rezistenci vůči žlučovým kyselinám. V roce 2007 byla 

vedena studie, která se zabývala testováním tolerance vybraných probiotických kmenů jak ve 

volné, tak v mikroenkapsulované formě. Studovala se tolerance Lactobacillus rhamnosus, L. 

salivarius, L. plantarum, L acidophilus, L. paracasei, Bifidobacterium longum a B. lactis vůči 

kyselému prostředí a účinku žlučových kyselin. Všechny testované probiotické organismy 

vykazovaly po vystavení kyselému pH trvalé sníženou viabilitu. Počáteční hodnota 

životaschopných bakterií byla 1010 KTJ/ml, ale po hodinovém vystavení těchto bakterií 

kyselému prostředí byl počet životaschopných buněk snížen na 106 KTJ/ml a po další hodině 

byl počet snížen dokonce až na 103 KTJ/ml životaschopných bakterií. Během testu bylo 

zjištěno, že Lactobacillus acidophilus a L. salivarius byly vůči kyselému prostředí více citliví, 

než  Bifidobacterium longum a B. lactis. Stejný test byl proveden i s enkapsulovanými 

probiotiky [60, 61].  

Testování viability probiotických bakterií bylo zjišťováno také ve studii z roku 2006, která se 

zaměřila na Bifidobacterium infantis. Opět byly srovnávány enkapsulované a 

neenkapsulované formy bakterií. Výsledky korelovaly s výsledky předcházejících studií [70].  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Cíl diplomové práce 

Cílem praktické části diplomové práce bylo: 

 Stanovit životaschopnost probiotických bakterií, které poskytla v lyofilizované formě 

brněnská firma Aromatika CZ, s.r.o.  

 Optimalizovat podmínky pro kultivaci a revitalizaci dodaných lyofilizovaných forem 

probiotických bakterií. 

 Stanovit životaschopnost probiotických bakterií, které byly ve formě farmaceuticky 

zpracovaných doplňcích stravy a ve formě kysaných mléčných produktů. 

 Pomocí in vitro testu zjistit odolnost jednotlivých probiotických bakterií od firmy 

Aromatika CZ s.r.o. In vitro test provést také s probiotickými doplňky stravy ve 

farmaceuticky zpracované formě a kysanými mléčnými výrobky. 

 Zjistit příspěvek inulinu na odolnost probiotických bakterií vůči žaludeční a 

duodenální šťávě.  

 Zhodnotit obalové formy probiotických bakterií, které dodala firma Aromatika CZ 

s.r.o. z hlediska ochrany bakterií před působením umělých trávicích šťáv.  

3.2 Přístroje a pomůcky 

 analytické váhy Kern ew (Novoť, Slovensko) 

 autokláv (121ºC) 

 chladnička (4ºC) 

 termostat (37ºC) - Mini inkubator (Labnet, USA) 

 anaerostat  MCO 18 AIC (37 ºC) (Sanyo, Japonsko) 

 laboratorní mikroskop  

 inkubátor (37ºC, 300 rpm) (Heidolph inkubator 1000) 

 ioanalyzer (Micropeocesor ioanalyzer MPM 372) 

 vortex (IKA MS 3 basic, USA) 

 sterilní zkumavky se zátkami 

 stojan na zkumavky 

 lihová fixa na popisování skla 

 sterilní Petriho misky 

 sterilní pipeta 10 ml a 1 ml 
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 balónek na pipetu 

 mikropipety Discovery, HTL (PZ HTL, Polsko) 

 sterilní hokejka 

 sterilní Erlenmayerova baňka 100ml a 50 ml 

 podložní sklíčka 

 krycí sklíčka 

 sterilní klička 

 mikroskop 

 kádinka na odpad 

3.3 Chemikálie 

Pro přípravu médií a roztoků bylo použito následujících chemikálií: 

 MRS agar (Merck, Německo) 

 Modified Skim Milk Agar (HiMedia, Indie) 

 Tomato Juice Mediu Base (HiMedia, Indie) 

 destilovaná voda (FCH VUT Brno, ČR) 

 ethanol 

 pepsin (Merck, Německo) 

 kyselina chlorovodíková (Lach-Ner, Brno) 

 pankreatin (Sigma, USA ) 

 hydrogenuhličitan sodný (Lachema, ČR) 

 inulin (Aromatika, ČR) 

 krystalová violeť 

 cedrový olej pro mikroskopii (Lach-Ner, ČR) 

3.4 Materiál  

3.4.1 Testované probiotické kultury (Aromatika) 
Jednalo se o lyofilizované bakterie zástupců: Lactobacilllus acidophilus 100 Bn, 

Lactobacillus rhamnosus 100 Bn, Lactobacillus helveticus 150 Bn, Bifidobakterium bifidum 

150 Bn, Bifidobacterium longum 450 Bn. Bakterie dodala firma THT a.s., Belgie. Příklad 

atestu Lactobacillus rhamnosus 100 Bn je uveden v příloze 2. 
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3.4.2 Kapsle (Aromatika) 
Firma Aromatika obdržela obalové formy ve formě kapslí od firmy Lukaps d.o.o. 

z Chorvatska. (viz. obr. 9, 10) Příklad certifikátu kvality tvrdé želatinové tablety uveden 

v příloze 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále byly testovány lékové formy následujících komerčních preparátů: 

Lactobacily forte – jedná se o želatinovou kapsli potahovanou  hydroxypropylmethylcelulosou 

(viz obr. 11) 

Probio-fix – jedná se o želatinovou kapsli (viz. obr. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Probiotické preparáty 
Probiotické doplňky stravy byly zakoupeny v síti brněnských lékáren. Byly zvoleny 

následující výrobky: 

GS Laktobacily FORTE s prebiotiky 

Výrobce: Green Swan pharmaceuticals, Velká Británie 

Obr. 9.: Tvrdé želatinové kapsle Obr. 10.:  Tvrdá želatinová kapsle 

 
Obr. 11.: Kapsle Lactobacily forte Obr. 12.: Kapsle Probio-fix 
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Popis produktu: 

Jedná se o kombinaci osmi kmenů probiotických kultur a prebiotika inulin. (viz. tab. 5) 

Kapsle jsou obaleny enterosolventním obalem, které chrání probiotické mikroorganismy před 

žaludeční kyselinou. Kapsle se rozpouštějí až ve střevech. Výrobce doporučuje užívat 1 – 2 

kapsle denně během jídla či po jídle a dostatečně je zapíjet. Doporučená doba užívání je 

alespoň dva týdny. Při skladování se doporučuje preparát uchovávat při teplotě, která 

nepřekročí 25 ºC. Doba minimální spotřeby je do srpna 2012. 

Složení: 

Tabulka 5.: Složení preparátu Laktobacily forte 

Nutriční informace  v 1 kapsli MO  v denní dávce, 
ve 2 kapslích MO 

Probiotický komplex: 
Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus casei 
Lactobacillus brevis 
Lactobacillus brevis 

Lactobacillus rhamnosus 
Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium infantis 

5·109 1.1010 

Streptococcus thermophilus 210 mg 420 mg 
Prebiotika: Inulin 150 mg 300 mg 

 

Bifiform® 

Výrobce: Ferrosan A/S, Dánsko 

Popis produktu: 

Jedná se o probiotické kapky, které obsahují dvě bakterie mléčného kvašení. (viz. tab. 6) Před 

první aplikací je nutné, aby se smíchaly bakterie mléčného kvašení s olejem, které jsou 

udržovány odděleně. Před prvním otevřením lze přípravek uchovávat mimo chladicí zařízení. 

Po otevření je však nutné přípravek zkonzumovat do 2 týdnů od otevření a uchovávat za 

teploty 5 ºC. Bakterie jsou poté uloženy v rostlinném oleji, který umožňuje jednoduchou 

aplikaci pro spotřebitele. Doporučená denní dávka je 0,5 ml roztoku. Doba minimální 

spotřeby je do března 2012. 

Složení: 

Tabulka 6: Složení preparátu Bifiform 

Nutriční informace 
 v denní dávce, 

0,5 ml 
Bifidobacterium (BB-12®) 1·109 KTJ 

Streptococcus thermophilus (TH-
4®) 1·108 KTJ 

Rostlinný olej 0,5 ml 
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Probio - fix® 

Výrobce: S&D Pharma Ltd., Velká Británie 

Popis produktu: 

Preparát obsahuje dvě lyofilizované probitické kultury. (viz. tab. 7) Lyofilizované bakterie 

jsou uloženy v polysacharidové matrix. Obal tobolky je složen ze želatiny. Při dlouhodobém 

užívání výrobce doporučuje 1 tobolku denně před jídlem. Při akutních potížích až dvě tobolky 

denně. Během skladování je nutné preparát uchovávat při teplotě do 25ºC. Doba minimální 

spotřeby je do 16. září 2011. 

Složení: 

Tabulka 7: Složení preparátu Probio-fix 

Lyofilizované probiotické 
kultury 

obsah v 1 
tobolce MO 

Lactobacillus acidophilus LA-5 

Bifidobacterium animalis spp. 
lactis BB-12 

4·109 

 

3.4.4 Kysané mléčné výrobky 
Mléčné výrobky byly zakoupeny v síti brněnských supermarketů. Vybrané výrobky: 

Actimel - jogurtové mléko s L. casei imunitass®, bílý slazený 

Výrobce: Danone (ČR) 

Složení:  2,9 g bílkovin, 11,1 g sacharidů, 1,7 g tuku ve 100 g výrobku, deklarovaná 

probiotická kultura: Lactobacillus casei imunitass® 

Doba minimální spotřeby 17. dubna 2011 

Activia bílá - jogurt s bifidokulturou,  

výrobce: Danone (Polsko) 

Složení: 4,4 g bílkovin, 5,3 g sacharidů, 3,4 g tuku ve 100 g výrobku, deklarovaná probiotická 

kultura: Bifidus ActiRegularis® 

Doba minimální spotřeby 24. března 2011. 

3.5 Živná média 

3.5.1 Modified Skim Milk Agar  
Firma: HiMedia Laboratories, Indie 
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Modified Skim Milk Agar (MSMA) se používá pro kultivaci a stanovení počtů 

mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích.  

Složení: enzymatický kasein, hydrolyzáty 5,00 g/l, kvasinkový extrakt 2,50 g/l, glukosa 

monohydrát 1,00 g/l, sušené odstředěné mléko 1,00 g/l, agar 15,00 g/l, konečné pH 

7,00±0,20. 

Dehydratované médium bylo naváženo dle návodu na obsah vody a rozvařeno v autoklávu 

při teplotě 121°C. Po zchlazení na teplotu 45-50°C byla půda nalévána do misek. 

3.5.2 MRS broth 
Firma: Merck, Německo  

MRS se používá pro izolaci a kultivaci laktobacilů. 

Složení: pepton 10,0 g/l; Lab-Lemco Power 8,0 g/l; kvasnicový extrakt 4,0 g/l; glukosa 20,0 

g/l; Tween 80 g/l 1 ml; dihydrogen fosforečnan draselný 2,0 g/l; 3·H2O trihydrát octanu 

sodného 5,0 g/l; citrát amonný 2,0 g/l; heptahydrát síranu hořečnatého 0,2 g/l; tetrahydrát 

síranu manganatého 0,05 g/l, konečné pH 6,2 ± 0,2. 

Dehydratované médium bylo naváženo dle návodu na obsah vody a bylo přidáno 2 ml 5% 

roztoku cysteinu pro podporu růstu bifidobakterií. Připravené živné médium bylo 

vysterilizováno při teplotě 121°C. Po zchlazení na teplotu 45-50°C byla půda nalévána do 

misek.  

3.5.3 Tomato Juice Medium Base  
Firma: HiMedia Laboratories, Indie 

Složení: pepton speciál 5,0 g/l; kvasnicový extrakt 5,0 g/l; dextrosa 10,0 g/l; fosforečnan 

draselný 0,5 g/l; chlorid sodný 0,125 g/l; chlorid vápenatý 0,125 g/l; síran hořečnatý 0,12 g/l; 

síran manganatý 0,03 g/l; bromkresolová zeleň 0,03 g/l; lyofilizovaný rajčatový džus  

150,0 g/l; agar 15,0 g/l, konečné pH 5,0 ± 0,2. Dehydratované médium bylo naváženo dle 

návodu na obsah vody a rozvařeno v autoklávu při teplotě 121°C. Po zchlazení na teplotu 45-

50 °C byla půda nalévána do misek. 

3.5.4 Živný bujón 
Složení: masový extrakt (sušina) 3,0 g/l, pepton 5,0 g/l, konečné pH 6,8 ± 0,2. 

Složky byly naváženy dle návodu na obsah vody. Po důkladném rozpuštění se bujón plnil do 

nádob dle potřeb a sterilizoval 20 minut při 115ºC. 
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3.5.5 Roztoky na in vitro testování odolnosti probiotických bakterií 
K testování rezistence probiotických bakterií vůči žaludeční a duodenální šťávě byl použit 

model roztoků dle Československého lékopisu z roku 1987 [71]. 

 Žaludeční šťáva 

0,250 g pepsinu (100 m.j./g) se rozpustilo ve 100,0 ml vody a přidal 1,0 g 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové, pH 0,9± 0,2 

 Duodenální šťáva 

0,250 g pankreatinu a 1,50 g hydrogenuhličitanu sodného se rozpustilo ve 100 ml 

vody, pH 8,9± 0,2 

3.6 Pracovní postupy 

3.6.1 Příprava živných půd 
Dle údajů na obalu bylo smícháno předepsané množství sušeného živného média (MRS agar, 

MSMA agar, Tomato Juice Mediu Base) a doplněno destilovanou vodou na výsledný, 

požadovaný objem. Takto připravené médium bylo sterilizováno v autoklávu (121ºC) a rozlito 

na sterilní Petriho misky.  

3.6.2 Příprava vzorků 

 Lyofilizované bakterie 

Bylo naváženo 40 mg kultury a rozsuspendováno v 10 ml bujónu. Takto připravený 

roztok byl uložen do inkubátoru, s teplotou na 37ºC a 300 rpm. Po 1 hodině inkubace 

roztoku, bylo provedeno desítkové ředění (10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6). 

 Probiotické doplňky stravy 

U kysaných mléčných produktů a tekuté formy doplňku stravy (Bifiform) byl odebrán 1 

ml vzorku a homogenizován v 9 ml sterilní vody. Takto připravený vzorek byl vložen do 

inkubátoru (37ºC, 300 rpm). Po hodině inkubace bylo provedeno desítkové ředění (10-1, 

10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8). 

U doplňků stravy ve farmaceutické formě byl obsah tablety rozpuštěn v 10 ml sterilní 

vody, uložen do inkubátoru (37ºC, 300 rpm) a po hodině inkubace vytvořeno desítkové 

ředění (10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 ). 

3.6.3 Kultivace 
Do nachystaných Petriho misek bylo roztěrem naočkováno 0,1 ml naředěného vzorku. Ředění 

použitá na očkování, byla vybrána s ohledem na počet MO v preparátu, aby bylo možné 

stanovit KTJ. Kultivace byla prováděna na MRS agaru, MSMA a Tomato Juice Medium 



 61 

Base. Všechny naočkované misky byly kultivovány 72 hodin při 37ºC. U Lactobacillus 

rhamnosus byl ověřen vliv aerobního a anaerobního prostředí na kultivaci. Aerobní kultivace 

byla provedena v termostatu a anaerobní kultivace v anaerostatu při 5% CO2. Protože nebyly 

sledovány rozdíly růstu v aerobním a anaerobním prostředí, byla dále kultivace prováděna  

pouze v anaerobním prostředí, které simulovalo prostředí v GIT. Z každého ředění byly 

odebrány 3 vzorky pro výpočet průměrného počtu MO. 

 V případě lyofilizovaných vzorků bylo naočkováno ředění 10-3, 10-4, 10-5.  

 U kysaných mléčných výrobků bylo na očkování vybráno ředění 10-5, 10-6, 10-7,10-8.  

 Doplňky stravy ve farmaceutické formě byly kultivovány v ředění 10-5, 10-6, 10-7 . 

3.6.4 Test odolnosti probiotických bakterií 
Po určitých časových intervalech jsou odebírány vzorky a kultivovány za anaerobních 

podmínek při 37 ºC po dobu 72 hodin. 

 Test přežití probiotických doplňků stravy na lačno: Ze suspenze inkubované při 37 ºC a 

300 rpm se odebere 1 ml vzorku a přidá do 9 ml umělé žaludeční šťávy. V žaludeční šťávě 

se vzorek nechá 0 min., 5 min., 10 min., 15 min. Po uplynutí intervalu je odpipetován 1 ml 

vzorku a přidán do 9 ml umělé duodenální šťávy, kde je ponechán 10 minut a poté 

naočkován 0,1 ml na Petriho misku.  

 Sledování vlivu žaludeční šťávy na životaschopnost bakterií: Ze suspenze inkubované při 

37 ºC a 300 rpm se odebere 1 ml vzorku a přidá do 9 ml umělé žaludeční šťávy na 20 min. 

a poté se ihned provede očkování 0,1 ml na Petriho misku bez dalšího působení 

duodenální šťávy. 

 Sledování schopnosti bakterií přežít 40 min. v žaludeční šťávě a následně 40 min. 

v duodenální šťávě: Tento test simuluje podmínky setrvání potravy v žaludku a 

v duodenu. Doba setrvání potravy v GIT je závislá na složení potravy. Ze suspenze 

inkubované při 37 ºC a 300 rpm se odebere 1 ml vzorku a přidá do 9ml umělé žaludeční 

šťávy. Po působení žaludeční šťávy v intervalu 40 minut byl odebrán 1 ml vzorku a 

napipetován do 9 ml duodenální šťávy, kde se ponechal 40 minut a očkován 0,1 ml na 

Petriho misku. Stejný postup byl uskutečněn v případě Activie, Actimelu, Lactobacilus 

forte, Probio-fix a Bifiform. 

3.6.5 Test odolnosti obalových forem probiotických baterií 
Na jednotlivé kapsle se nechá působit umělá žaludeční šťáva a sleduje se změna struktury.  



 62 

3.6.6 Příprava a barvení fixovaného preparátu 
Podložní sklíčko se vyjme z alkoholu, podrží nad plamenem a položí na podložku. Do středu 

podložního sklíčka se nanese kapka sterilní vody. Ožehnutou kličkou se aplikuje do kapky 

malé množství kultury. Po důkladném rozmíchání se suspenze jemně rozetřena pomocí 

krycího sklíčka. Po uschnutí se preparát zafixuje nad plamenem. Na suché podložní sklíčko se 

nanese krystalová violeť pro obarvení buněk. Barvivo se nechá působit 2-3 minuty a poté se 

opláchne sterilní vodou. Po oschnutí preparátu se nanese cedrový olej a pozoruje pod 

mikroskopem.  

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Bylo hodnoceno 5 mléčných bakterií, 3 probiotické doplňky stravy ve farmaceutické formě a 

2 kysané mléčné výrobky. Odebrané vzorky z jednotlivých preparátů byly testovány z 

hlediska životaschopnosti probiotických bakterií a schopnosti odolávat modelu žaludeční a 

duodenální šťávy. Ve všech vzorcích probiotických doplňků stravy byla kultivací prokázána 

přítomnost bakterií mléčného kvašení. Z ředění vzorků, které jsou uvedeny v kap. 3.6.3., byly 

odebrány vždy 3 vzorky pro výpočet průměrného počtu MO vyrostlých na Petriho misce. Po 

kultivaci byl odečten počet narostlých kolonií a pomocí výpočtu byl stanoven celkový počet 

životaschopných bakterií v daném množství či objemu preparátu. Jednotlivé množství a 

objemy jsou zaznamenány v tab. 8. U každého vzorku byly spočítány základní statistické 

charakteristiky. Do výpočtu nebyly zahrnuty přerostlé misky (tedy misky s více jak 300 

koloniemi) a misky s nulovými hodnotami z důvodu zkreslení konečných hodnot. Výsledky 

jsou udávány ve tvaru průměr ± směrodatná odchylka. V některých případech se několikerá 

opakovaná kultivace nedařila, a proto v těchto případech není počítána směrodatná odchylka. 

Příklad výpočtu KTJ v 1 ml: 

- 0,1 ml: objem odpipetovaný z příslušného ředění na Petriho misku 

- 10 ml: objem sterilní vody či bujónu, ve kterém byl daný preparát rozsuspendován 

- 44 MO: počet mikroorganismů narostlých na Petriho misce v daném ředění 

-103: použité ředění  
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Tabulka 8: Množství materiálu použitého na kultivaci 

bakterie/probiotické 
preparáty 

množství 
použité na 
kultivaci 

Lactobacillus acidophilus 40 mg 
Lactobacillus rhamnosus 40 mg 
Lactobacillus helveticus 40 mg 
 Bifidobacterium bifidum 40 mg 
Bifidobacterium longum 40 mg 

Směs všech 5-ti bakterií * 50 mg 
Směs všech 5-ti bakterií + 

inulin * 50 mg 

Actimel 1 ml 
Activia 1 ml 

Bifiform 1 ml 
Probio-fix 1 tobolka 

Lactobacily forte 1 tobolka 
* poznámka: Každá bakterie navážená v 10 mg, inulin navážen v 35 mg 

4.1 Kultivace jednotlivých bakteriálních kultur 

4.1.1 Srovnání kultivačních podmínek 
Byly kultivovány kmeny Lactobacilllus acidophilus 100 Bn, Lactobacillus rhamnosus 100 

Bn, Lactobacillus helveticus 150 Bn, Bifidobakterium bifidum 150 Bn, Bifidobacterium 

longum 450 Bn jejich směs bez inulinu a směs s inulinem. V první fázi bylo nutné stanovit 

vhodnou živnou půdu pro kultivaci těchto bakterií a podmínky kultivace. Testování bylo 

zaměřeno na M.R.S agar, MSMA agar a Tomato Juice Medium Base. Zástupci rodu 

Lactobacillus vyrostli jak na M.R.S agaru, tak MSMA agaru. (viz. tab. 9-12) Vyšší nárůst na 

M.R.S. agaru byl zaznamenán v případě anaerobní kultivace Lactobacillus helveticus. (viz. 

tab. 12) V případě anaerobní kultivace Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus acidophilus 

se nárůst na M.R.S. agaru a MSMA agaru řádově rovná. (viz. tab. 10, 11) Zástupci rodu 

Bifidobacterium na M.R.S. agaru rostli, ale s nižšími výsledky než zástupci rodu 

Lactobacillus. (viz. tab. 13-14) Na Tomato Juice Mediu Base bakterie rostly, ale pouze se 

střídavými úspěchy, proto nebyly výsledky zahrnuty do tabulek. Ve všech případech se 

MSMA jevila jako nejvhodnější půda pro kultivaci těchto bakterií. Proto byla na další 

kultivace vybrána půda MSMA, na které rostly bakterie všech testovaných kmenů pravidelně. 

Důvodem může být preference výrobce M.R.S půdy pro zástupce rodu Lactobacillus. Půda 

MSMA je doporučena výrobcem pro kultivace všech typů mléčných bakterií.  
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Byly otestovány podmínky kultivace za různých koncentrací kyslíku. Zástupci rodu 

Lactobacillus rostli jak za aerobních tak i anaerobních podmínek. Zástupci rodu 

Bifidobacterium preferovali anaerobní kultivační podmínky. Kvantitativní změna v počtu 

bakterií v souvislosti s koncentrací kyslíku je demonstrována na kultivaci Lactobacillus 

rhamnosus. (viz tab. 9-10) Pro další testování bylo vybráno anaerobní prostředí kultivace, 

které simulovalo prostředí, které je přítomno v zažívacím traktu.  

Dále bylo nutné optimalizovat koncentraci jednotlivých probiotických bakterií, aby bylo 

možné postihnout dostatečné množství probiotických bakterií v jedné denní dávce 

eventuelního probiotického doplňku stravy. Za terapeutické minimum je dle legislativy 

považováno množství 106 probiotických bakterií v 1 g nebo v 1 ml [48]. Proto bylo zvoleno 

množství, které odpovídá 40 mg jednotlivých kmenů probiotických bakterií. Z jednotlivých 

probiotických bakterií byla sestavena směs z každého kmene 10 mg, což je 50 mg testované 

směsi. Byl také srovnán celkový počet životaschopných bakterií ve směsi s prebiotikem, 

v našem případě inulinem, který byl přidán do směsi bakterií po 35 mg a celkový počet 

životaschopnosti bakterií ve směsi bez prebiotika. Bakterie museli projít revitalizací v bujónu 

po dobu 1 hodiny při 37 ºC v inkubátoru při intenzitě míchání 300 rpm. 

4.1.2 Srovnání životaschopnosti jednotlivých bakteriálních kmenů 
U kmenů Lactobacilllus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus, 

Bifidobakterium bifidum, Bifidobacterium longum, jejich směsi a směsi s přídavkem inulinu 

se stanovoval celkový počet životaschopných buněk nepřímou kultivační metodou. Při 

srovnávání životaschopnosti bakterií byly brány v úvahu počty kolonií vyrostlých za 

anaerobních podmínek při 37 ºC na MSMA půdě. (viz. tab. 10 - 16)  

Při stanovení počtu životaschopných bakterií narostlo nejméně kolonií v případě 

Lactobacillus helveticus 8,95·108 KTJ/g za daných podmínek. (viz. tab. 12) Počty ostatních 

kmenů se pohybovaly v řádech 109 a 1010. (viz. tab. 10, 11, 13, 14) V případě hodnocení 

směsi bakterií byl výsledek 1,08·1010 KTJ/g. (viz tab. 15) Po přidání inulinu ke směsi bakterií 

se nárůst zvýšil na 3,76·1010 KTJ/g. (viz tab. 16) Výsledky anaerobní kultivace jsou shrnuty 

v grafu 1. Přídavek prebiotika zvyšuje životaschopnost bakterií. Zjištěné počty KTJ/g jsou 

nižší, než deklaruje dodavatel. (viz. příloha 2) Dodavatel udává, že kultury obsahují řádově 

1011 KTJ/g, což je o 1-3 řády více než bylo v testu zjištěno. Tento výsledek může být 

způsoben nevhodnými skladovacími podmínkami. Výsledky však značí dostatečný počet 

životaschopných bakterií pro aplikaci do doplňků stravy, jak vyžaduje příslušná legislativa 

[48]. Vhodná je především kombinace s inulinem, která zvyšuje nárůst probiotických bakterií. 
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Do eventuelního doplňku stravy lze doporučit výše zmíněnou směs jednotlivých 

probiotických kmenů s přídavkem inulinu. 

Tabulka 9: Celkový počet životaschopných bakterií Lactobacillus rhamnosus v 1 ml suspenze 
při aerobní kultivaci 

Lactobacillus 
rhamnosus aerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g KTJ/1g (xi ± s) 

10-3 29,60 7,40·107 
10-4 3,40 8,50·107 MRS 
10-5 0,00 0,00 

7,95·107 

10-3 31,50 0,78·108 
10-4 3,80 0,95·108 MSMA 
10-5 1,00 2,50·108 

1,41·108 ± 0,77·108 

 
Tabulka 10: Celkový počet životaschopných bakterií Lactobacillus rhamnosus v 1 ml 

suspenze při anaerobní kultivaci 
Lactobacillus 
rhamnosus anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

10-3 N N 
10-4 290,00 7,25·109 MRS 
10-5 15,00 3,75·109 

5,50·109 

10-3 N N 
10-4 314,00 7,85·109 MSMA 
10-5 27,30 6,82·109 

7,33·109 

 
Tabulka 11: Celkový počet životaschopných bakterií Lactobacillus acidophilus v 1 ml 

suspenze při anaerobní kultivaci 
Lactobacillus 
acidophilus anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

10-3 N N 
10-4 112,60 2,80·109 MRS 
10-5 28,30 7,07·109 

4,93·109 

10-3 N N 
10-4 137,10 0,34·1010 MSMA 
10-5 56,00 1,40·1010 

8,7·109 
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Tabulka 12: Celkový počet životaschopných bakterií Lactobacillus helveticus v 1 ml  
suspenze při anaerobní kultivaci 

Lactobacillus 
helveticus anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

10-3 N N 
10-4 59,60 1,49·109 MRS 
10-5 9,40 2,35·109 

1,92·109 

10-3 N N 
10-4 21,40 0,54·109 MSMA 
10-5 5,00 1,25·109 

8,95·108 

 
Tabulka 13: Celkový počet životaschopných bakterií Bifidobacterium bifidum v 1 ml 

suspenze při anaerobní kultivaci 
Bifidobacterium 

bifidum anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

10-3 12,60 3,15·107 
10-4 0,00 0,00 MRS 
10-5 0,00 0,00 

3,15·107 

10-3 N N 
10-4 132,00 0,33·1010 MSMA 
10-5 96,00 4,80·1010 

2,56·1010 

 
 Tabulka 14: Celkový počet životaschopných bakterií bifidobacterium longum v 1 ml 

suspenze při anaerobní kultivaci 
Bifidobacterium 

longum anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

10-3 3,40 8,50·106 
10-4 0,00 0,00 MRS 
10-5 0,00 0,00 

8,50·106 

10-3 N N 
10-4 196,00 0,49·1010 MSMA 
10-5 89,00 2,22·1010 

1,35·1010 
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          Tabulka 15: Celkový počet životaschopných bakterií ve směsi bakterií v 1 ml suspenze 
při anaerobní kultivaci 

směs anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

10-3 N N 
10-4 245,00 4,90·109 MRS 
10-5 37,00 7,40·109 

6,15·109 

10-3 N N 
10-4 145,90 0,30·1010 MSMA 
10-5 93,20 1,86·1010 

1,08·1010 

 
      Tabulka 16: Celkový počet životaschopných bakterií ve směsi s přídavkem inulinu  

v 1 ml suspenze při anaerobní kultivaci 

směs + inulin anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

10-3 N N 
10-4 182,40 0,36·1010 MRS 
10-5 67,90 1,35·1010 

0,85·1010 

10-3 N N 
10-4 N N MSMA 
10-5 188,50 3,76·1010 

3,76·1010 
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Hodnocení životaschopnosti jednotlivých kmenů MO
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Graf 1.: Souhrn hodnocení životaschopnosti jednotlivých kmenů MO 

4.1.3 Kultivace probiotických komerčních doplňků stravy 
Ke kultivaci byly použity probiotické doplňky stravy z lékárny a kysané mléčné výrobky. 

Kultivace byla provedena na MSMA  při 37 ºC za anaerobních podmínek. V případě výrobku 

Activia a Actimel byla kultivace provedena i na Tomato Juice Medium Base a M.R.S. agaru. 

M.R.S. se více uplatnil při kultivaci Actimelu, nejméně však u Activie, u které vyrostla pouze 

1 kolonie, i přes to, že k půdě byl  přidán 5% cisteinu pro lepší růst bifidobacterií. Může to být 

způsobeno tím, že M.R.S. je půda určená zejména pro rod Lactobacillus, a v Activii jsou 

hlavní zastoupenou kulturou bifidobacterie. Tomato Juice se uplatnil jak u kultivace Activie 

tak u Actimelu. U preparátů z lékárny však k nárůstu na této půdě nedošlo. Nejvhodnější 

půdou pro další kultivace byla zvolena MSMA, na které rostly kolonie pravidelně jak u 

kysaných mléčných výrobků, tak u doplňků stravy z lékárny. 

Z výsledků, které jsou uvedeny v tabulce 17-21 lze usoudit, že nejvyšší počet KTJ/g (ml) byl 

v případě kysaných mléčných výrobků. Tento výsledek je patrný na grafu 2. U Actimelu bylo 

zjištěno 1,15·1010 KTJ/ml a u Activie 3,00·1010 KTJ/ml. (viz. tab. 17,18) V případě výrobku 

Actimel počet KTJ/ml koresponduje s údaji, které uvádí výrobce na obalu výrobku. V případě 

Activie vyšel výsledek kultivace vyšší, než deklaruje výrobce. Důvodem může být to, že 

testování proběhlo v době, kdy výrobku procházela doba expirace. Testování proběhlo  

23. března 2011 a doba expirace výrobku byla 24. března 2011. V tekuté formě byl také 

výrobek Bifiform, který obsahoval 4,10·109 KTJ/ml. (viz. tab. 20) Denní dávka je 0,5 ml, což 

činí 2,05·109 KTJ. Toto množství tedy odpovídá hodnotě, kterou uvádí výrobce. U dalších 
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výrobků Probio-fix a Lactobacily forte se počet KTJ/g pohyboval také v řádech 109 KTJ 

v kapsli. (viz. tab. 20, 21) V případě Probio-fix výrobce udává 4,00·109 KTJ v kapsli, 

odečtená hodnota v testu byla 3,14·109 KTJ v kapsli. Výrobce preparátu Lactobacily forte 

uvádí hodnotu 5,00·109 KTJ v 1 kapsli, odečtený výsledek v kultivaci byl 2,59·109 KTJ v 1 

kapsli. Z těchto výsledků se jako nejlepší zdroje probiotických bakterií jeví kysané mléčné 

výrobky.  

Tabulka 17: Zjištěné počty mléčných bakterií v 1 ml  Activie 

Activia anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1ml KTJ/1ml (xi ± s) 

10-5 1,00 1·10-7 
10-6 0,00 0,00 
10-7 0,00 0,00 

MRS 

10-8 0,00 0,00 

1,00·107 

10-5 N N 
10-6 140,00 1,4·1010 
10-7 33,00 3,3·1010 

MSMA 

10-8 4,30 4,3·1010 

3,00·1010±1,20·1010 

10-5 154,00 1,54·109 
10-6 119,00 1,19·1010 
10-7 79,00 7,90·1010 

Tomato Juice 

10-8 5,60 5,60·1010 

3,71·1010±3,16·1010 

 

Tabulka 18: Zjištěné počty mléčných bakterií v 1 ml Actimelu 

Actimel anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1ml KTJ/1ml (xi ± s) 

10-5 N N 
10-6 270,00 2,70·1010 
10-7 38,00 3,80·1010 

MRS 

10-8 6,60 6,60·1010 

4,13·1010±1,64·1010 

10-5 N N 
10-6 220,00 2,2·1010 
10-7 12,60 1,26·1010 

MSMA 

10-8 0,00 0,00 

1,73·1010 

10-5 N N 
10-6 120,00 1,20·1010 
10-7 56,00 5,60·1010 

Tomato Juice 

10-8 0,00 0,00 

3,40·1010 
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                 Tabulka 19: Zjištěné počty mléčných bakterií v 1 kapsli Probio-fix 

Probio-fix anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1tableta KTJ/1kapsle (xi ± s) 

10-5 258,00 2,58·109 
10-6 50,00 5,00·109 MRS 
10-7 0,00 0,00 

3,79·109 

10-5 285,00 2,85·109 
10-6 22,80 2,28·109 MSMA 
10-7 4,30 4,30·109 

3,14·109 ± 0,85·109 

 

                 Tabulka 20: Zjištěné počty mléčných bakterií v 1 dávce Bifiform 

Bifiform anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1ml KTJ/1ml (xi ± s) 

10-5 11,05 1,11·108 
10-6 1,60 1,06·108 MRS 
10-7 0,00 0,00 

1,08·108 

10-5 101,40 1,01·109 
10-6 53,00 5,30·109 MSMA 
10-7 6,00 6,00·109 

4,10·109 ± 2,21·109 

 

 Tabulka 21: Zjištěné počty mléčných bakterií v 1 kapsli Lactobacily forte 

Lactobacily 
Forte anaerobní kultivace 

Živná půda ředění Průměrný 
počet kolonií KTJ/1tableta KTJ/1kapsle (xi ± s) 

10-5 101,30 1,01·109 
10-6 59,00 5,90·109 MRS 
10-7 1,40 1,40·109 

2,77·109 ± 0,50·109 

10-5 149,00 1,49·109 
10-6 37,00 3,70·109 MSMA 
10-7 0,00 0,00 

2,59·109 
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Srovnání probiotických komerčních preparátů
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Graf 2: Srovnání výsledků kultivace probiotických preparátů 
 

4.1.4 Testování odolnosti jednotlivých bakteriálních kmenů 
Stanovoval se vliv trávicích šťáv na životaschopnost jednotlivých bakteriálních kmenů 

Lactobacilllus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus, 

Bifidobakterium bifidum, Bifidobacterium longum, jejich směsi a směsi s přídavkem inulinu. 

Kmeny byly vystaveny umělé žaludeční šťávě po dobu 0-15 min. a poté vloženy do umělé 

duodenální šťávy na 10 min. Poté byl odebrán vzorek a naočkován na MSMA půdu a 

kultivován v anaerobním prostředí při 37 ºC, 72 hodin. Hodnotil se pokles nárůstu počtu 

kolonií. Tento test simuloval trávení probiotických doplňků stravy na lačno, kdy je trávicí 

pasáž zrychlena, ale dochází k přímému vlivu trávicích šťáv. Dále se otestoval účinek 

žaludeční šťávy, ve které vzorek setrval 20 min., následně byl vzorek naočkován a kultivován 

za stejných podmínek jako v předchozím testu. Dále byla zjišťována schopnost bakterií přežít 

40 min. v žaludeční šťávě a následně 40 min. v duodenální šťávě. Tento test simuluje vliv 

přijímané potravy během konzumace probiotického doplňku stravy v žaludku a v duodenu. 

Čas trávení je vlivem skladby stravy prodlužován. U testu vlivu trávicích šťáv na 

životaschopnost bakterií byly z důvodu vysoké latelity bakterií brány pro výpočet KTJ i 

výsledky, které neodpovídaly pravidlům pro výpočet KTJ, tedy i misky s počtem kolonií nižší 

než 30. Počet kolonií tvořících jednotek zjištěný v kap. 4.1.2. na MSMA agaru za anaerobních 

podmínek, slouží jako kontrolní hodnota. V grafu však tato hodnota uvedena není z důvodu 

velkého zkreslení křivky změny životaschopnosti bakterií v čase.  

 



 72 

Test Lactobacillus rhamnosus 

Kontrolní hodnota Lactobacillus rhamnosus je 7,33·109 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.2. 

V okamžiku kontaktu probiotické suspenze Lactobacillus rhamnosus s umělou žaludeční 

šťávou a po 10 minutách v umělé duodenální šťávě došlo k snížení počtu KTJ/g o 2 řády od 

původní kontrolní hodnoty. Dále byla prodlužovaná doba kontaktu kyselého prostředí se 

suspenzí a doba kontaktu s duodenální šťávou zůstala 10 minut. Po 5 minutách působení 

kyselého prostředí dochází k snížení počtu bakterií o 1 řád na 3,28·106. Po 10 minutách 

působení kyselého prostředí nedochází k rapidnímu snížení počtu bakterií. Počty bakterií 

zůstávají v řádu 106. Po 15 minutách je počet bakterií snížen na 2,50·105 KTJ/g. Tyto hodnoty 

jsou znázorněny v grafu 3. V testu, kdy se suspenze ponechá pouze v umělé žaludeční šťávě 

bez působení umělé duodenální šťávy, nedošlo k nárůstu kolonií. Také test po 40 minutách 

v kyselém prostředí a následně po 40 minutách v prostředí duodena je pro buňky destruktivní. 

(viz. tab. 22) Buňky nebyly dostatečně vitální k tomu, aby došlo k jejich revitalizaci.  

 

                           Tabulka 22: Test odolnosti Lactobacillus rhamnosus 
Lactobacillus rhamnosus 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

0 min + 10 min 
10-2 43,00 1,07·107 
10-3 7,00 1,75·107 

1,41·107 

5 min + 10 min 
10-2 13,00 2,82·106 
10-3 1,50 3,75·106 

3,28·106 

10 min + 10 min 
10-2 8,00 2,00·106 
10-3 0,00 0,00 

2,00·106 

15 min + 10 min 
10-2 1,00 2,50·105 
10-3 0,00 0,00 

2,50·105 

20 min + 0 min 
10-1 0,00 0,00 
10-2 0,00 0,00 

0,00 

40 min + 40 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 
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Graf 3: Průběh životaschopnosti kmene Lactobacillus rhamnosus v čase 

 

Test Lactobacillus acidophilus  

Lactobacillus acidophilus byl testován stejným způsobem jako předchozí vzorek. Kontrolní 

hodnotou je 8,70·109 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.2. Po prvním kontaktu s agresivním prostředím 

nastalo snížení o 2 řády na 9,00·107 KTJ/g. Po 5 minutách v modelu žaludeční šťávy a 

následným vložením do duodenální šťávy na 10 min. je počet snížen na 7,70·106 KTJ/g a po 

10 min v žaludeční a po 10 min v duodenální šťávě vyrostla pouze 1 kolonie. Již po 15 

minutách v kyselém prostředí kolonie nerostou. Tyto hodnoty jsou znázorněny v grafu 4. 

Stejný výsledek je i v případě 20 minut v modelu žaludeční šťávy. V testu, kdy suspenze 

zůstala v kontaktu s kyselým prostředím 40 minut a následně 40 minut v zásaditém prostředí 

došlo k nárůstu 1 kolonie. Což je možné vysvětlit změnou pH vlivem duodenální šťávy. 

V případě, že jsou bakterie dostatečně vitální, může přispět delší čas působení duodenální 

šťávy k revitalizaci buněk. (viz tab. 23) 
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                           Tabulka 23: Test odolnosti Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus acidophilus 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

0 min + 10 min 
10-2 N N 
10-3 36,00 9,00·107 

9,00·107 

5 min + 10 min 
10-2 11,50 0,30·107 
10-3 5,00 1,25·107 

7,70·106 

10 min + 10 min 
10-2 1,00 2,50·105 
10-3 0,00 0,00 

2,50·105 

15 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 

20 min + 0 min 
10-1 0,00 0,00 
10-2 0,00 0,00 

0,00 

40 min + 40 min 
10-2 1,00 2,50·105 
10-3 0,00 0,00 

2,50·105 
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Graf 5: Průběh životaschopnosti kmene Lactobacillus acidophilus v čase 
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Test Lactobacillus helveticus 

Lactobacillus helveticus byl testován stejným způsobem jako předchozí vzorky. Kontrolní 

hodnotou je 8,95·108 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.2. Počet KTJ Lactobacillus helveticus po 

kontaktu s agresivním prostředím byl snížen z kontrolní hodnoty na 7,70·106 KTJ/g, tedy o 2 

řády. Po 5 minutách v žaludeční šťávě a 10 minutách v duodenální šťávě došlo také ke 

snížení, ale je zachováno řádově stejné množství. Po dalších 5 minutách došlo ke snížení o 1 

řád na 7,50·105 KTJ/g. Další prodloužení doby působení modelů již buňky nepřežily a 

nedošlo ani k revitalizaci buněk po působení umělé duodenální šťávy. (viz tab. 24) 

 
Tabulka 24: Test odolnosti Lactobacillus helveticus 

Lactobacillus helveticus 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

0 min + 10 min 
10-2 21,50 0,54·107 
10-3 4,00 1,00·107 

7,70·106 

5 min + 10 min 
10-2 5,00 1,25·106 
10-3 0,00 0,00 

1,25·106 

10 min + 10 min 
10-2 3,00 7,50·105 
10-3 0,00 0,00 

7,50·105 

15 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 

20 min + 0 min 
10-1 0,00 0,00 
10-2 0,00 0,00 

0,00 

40 min + 40 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 
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Graf 6: Průběh životaschopnosti kmene Lactobacillus helveticus v čase 

 

Test Bifidobacterium bifidum  

Bifidobacterium bifidum byl testován stejným způsobem jako předchozí vzorky. Kontrolní 

hodnotou je 2,56·1010 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.2. Počet bakterií Bifidobacterium bifidum byl 

po prvním kontaktu s umělou žaludeční šťávou snížen o 3 řády z kontrolní hodnoty na 

7,75·107 KTJ/g. Po 5 minutách byl počet snížen o 1 řád na 5,87·106 KTJ/g.  V dalších 

časových intervalech, kdy byla suspenze ponechána v umělé žaludeční šťávě a následně 10 

min. v duodenální šťávě nedošlo k nárůstu žádné kolonie. Již působení 10 min. žaludeční 

šťávy je pro Bifidobacterium bifidum destruktivní, stejně tak i po 15 min. Tento vývoj je 

znázorněn v grafu 7.  Stejný závěr byl i v případě testu pouze s žaludeční šťávou po 20 

minutách. Ale již po 40 minutách v umělé žaludeční šťávě a po 40 minutách v duodenální 

šťávě dochází k nárůstu počtu kolonií dokonce na 5,37·106 KTJ/g. (viz. tab. 25) Buňky jsou 

natolik vitální, že po změně prostředí a zvýšení pH dochází k revitalizaci buněk. Hraje zde 

roli i čas, po kterém je buňka vystavena umělé žaludeční a duodenální šťávě.  

Test Bifidobacterium longum 

Bifidobacterium longum byl testován stejným způsobem jako předchozí vzorky. Kontrolní 

hodnotou je 1,35·1010 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.2. V tomto případě došlo také ke snížení počtu 

o 3 řády po okamžitém styku s trávicími šťávami. Po 5 minutách došlo ke snížení počtu 

kolonií, ale počet zůstal stále ve stejném řádě, tedy z 5,63·107 KTJ/g na 1,07·107 KTJ/g. Po 15 
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minutách v umělé žaludeční šťávě a následně po 10 minutách v duodenální šťávě nedošlo 

k nárůstu kolonií, ale v následujícím prodloužení testu nastal opět nárůst kolonií na 5,25·106 

KTJ/g. Buňky přežily i test, kdy byly ponechány 20 minut v modelu žaludeční šťávy bez 

následného styku s duodenální šťávou. Při testu 40 minut v žaludečním a 40 minut 

duodenálním modelu došlo k nárůstu kolonií do stejného řádu jako v případě Bifidobacterium 

bifidum. (viz. tab. 26) Z tohoto testu lze usoudit, že Bifidobacterium longum vykazuje vyšší 

odolnost než B. bifidum. Do doplňků stravy se však více přidává B. bifidum. V testu, který 

prováděl Ding a kol. (2007) vykazoval B. longum po 90 min. působení trávicích šťáv nejvyšší 

odolnost ze zkoumaných kmenů bakterií [60]. 

                        
Tabulka 25: Test odolnosti Bifidobacterium bifidum 

Bifidobacterium bifidum 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

0 min + 10 min 
10-2 N N 
10-3 31,00 7,75·107 

7,75·107 

5 min + 10 min 
10-2 17,00 4,25·106 
10-3 3,00 7,50·106 

5,87·106 

10 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 

15 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 

20 min + 0 min 
10-1 0,00 0,00 
10-2 0,00 0,00 

0,00 

40 min + 40 min 
10-2 33,00 8,25·106 
10-3 1,00 2,50·106 

5,37·106 
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Graf 7: Průběh životaschopnosti kmene Bifidobacterium bifidum v čase 

 
 

Tabulka 26: Test odolnosti Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium longum 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

0 min + 10 min 
10-2 28,00 7,00·107 
10-3 17,00 4,25·107 

5,63·107 

5 min + 10 min 
10-2 11,00 0,28·107 
10-3 7,50 1,87·107 

1,07·107 

10 min + 10 min 
10-2 1,50 3,75·105 
10-3 0,00 0,00 

3,75·105 

15 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 

20 min + 0 min 
10-1 45,00 1,12·106 
10-2 0,00 0,00 

1,12·106 

40 min + 40 min 
10-2 21,00 5,25·106 
10-3 0,00 0,00 

5,25·106 
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Graf 8: Průběh životaschopnosti kmene Bifidobacterium longum v čase 

 

Test směsi probiotických bakterií bez inulinu 

Směs probiotických bakterií byla testována stejným způsobem jako předchozí vzorky. 

Kontrolní hodnotou je 1,08·1010 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.2. Sestavená směs ze všech 

testovaných kmenů Lactobacilllus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 

helveticus, Bifidobakterium bifidum, Bifidobacterium longum vykazovala podobné výsledky 

jako výše zmínění zástupci rodu Bifidobacterium. Po okamžitém styku směsi bakterií 

s umělými šťávami trávicího traktu došlo ke snížení počtu bakterií o 2 řády na 5,62·108 

KTJ/g. Stejně tak i v případě působení 5 minut v umělé žaludeční šťávě a následných 10 

minut v doudenální šťávě, došlo ke snížení o 1 řád. Po 10 minutách působení již byl počet na 

řádu 105 KTJ/g. Již po 15 minutách v žaludeční šťávě kolonie nevyrostly. Tento výsledek je 

znázorněn v grafu 9. V testu, kde byly buňky ponechány pouze v modelu žaludeční šťávy 20 

minut bez následného styku s umělou doudenální šťávou, byl počet KTJ/g stanoven v řádu 

105, což je o 1 řád méně než v případě B. longum. V případě kdy byla směs ponechána 

v agresivním prostředí 40 minut v žaludeční šťávě a následně 40 minut v duodenální šťávě 

došlo k další ztrátě životaschopnosti bakterií, ale výsledek je stále v řádu 105 KTJ/g.  

(viz. tab. 27) Výsledek je ovlivněn přítomností různých kmenů bakterií, které vykazují 

odlišnou odolnost vůči agresivnímu prostředí. Odolnost směsi bakterií je vyšší než odolnost 

jednotlivých zástupců rodů Lactobacillus, je však nižší než u bifidobacterií. Výsledek je tedy 

kombinací odolnosti jednotlivých kmenů. Může zde docházet ke konkurenci bakterií 

v prostředí, jelikož mají mléčné bakterie podobné nároky na zdroje prostředí. 
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Tabulka 27: Test odolnosti směsi bakterií 
směs 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

0 min + 10 min 
10-2 N N 
10-3 280,50 5,62·108 

5,62·108 

5 min + 10 min 
10-2 118,00 2,36·107 
10-3 31,50 6,30·107 

4,33·107 

10 min + 10 min 
10-2 8,00 1,60·105 
10-3 0,00 0,00 

1,60·105 

15 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 

20 min + 0 min 
10-1 13,00 2,60·105 
10-2 2,00 4,00·105 

3,30·105 

40 min + 40 min 
10-2 1,00 2,00·105 
10-3 0,00 0,00 

2,50·105 
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Graf 9: Průběh životaschopnosti směsi jednotlivých probiotických bakterií v čase 
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Test směsi probiotik s inulinem 

Směs probiotik s inulinem byla testována stejným způsobem jako předchozí vzorky. 

Kontrolní hodnotou je 3,76·1010 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.2. Byl proveden test odolnosti směsi 

bakterií uvedené v předchozím testu s přídavkem inulinu. Po prvním kontaktu došlo opět ke 

snížení počtu o 2 řády na 5,96·108 KTJ/g. Po 5 minutách testu došlo ke snížení počtu bakterií 

o 1 řád. Po dalších 5 min. působení umělé žaludeční šťávy a po 10 min. působení duodenální 

šťávy byl počet opět snížen, ale jen v rámci jednoho řádu tedy na 1,07·107 KTJ/g. Po 15 min. 

testování bylo stanoveno 6,00·105 KTJ/g. Výsledky jsou znázorněny v grafu 10. Nejnižší 

počet byl stanoven v případě působení 20 minut žaludeční šťávy. V celém testu nebyly 

zaznamenány úplné ztráty aktivity. Konečný výsledek testu byl takový, že po 40 minutách 

působení umělé žaludeční šťávy a následném působení 40 minut duodenální šťávy, počet činí 

1,29·107 KTJ/g. (viz. tab. 28) Což je nejlepší výsledek ze všech provedených testů. Inulin 

slouží jako zdroj energie pro namáhané bakterie v nepříznivém prostředí a tím pomáhá zvýšit 

životaschopnost probiotických bakterií.  

Tabulka 28: Test odolnosti směsi bakterií + inulin 
směs + inulin 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1g 

0 min + 10 min 
10-2 N N 
10-3 298,50 5,96·108 

5,96·108 

5 min + 10 min 
10-2 102,00 2,04·107 
10-3 33,00 6,60·107 

4,32·107 

10 min + 10 min 
10-2 18,00 0,36·107 
10-3 9,00 1,80·107 

1,08·107 

15 min + 10 min 
10-2 3,00 6,00·105 
10-3 0,00 0,00 

6,00·105 

20 min + 0 min 
10-1 6,00 1,20·105 
10-2 0,00 0,00 

1,20·105 

40 min + 40 min 
10-2 69,00 1,38·107 
10-3 6,00 1,20·107 

1,29·107 
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Graf 10: Průběh životaschopnosti směsi jednotlivých probiotických bakterií s inulinem v čase 

 
Během prvního kontaktu probiotické kultury s žaludeční kyselinou dochází k snížení počtu 

probiotických MO. V případě zástupců rodu Lactobacillus se po okamžitém kontaktu 

s žaludeční kyselinou a následným stykem s duodenální šťávou snížil počet MO o 2 řády,  

v případě zástupců rodu Bifidobacterium o 3 řády a směs probiotických bakterií s inulinem a 

bez inulinu o 2 řády. V této fázi zástupci rodu Lactobacillus vykazují vyšší odolnost vůči 

agresivnímu prostředí než zástupci rodu Bifidobacterium. Po 15 min. v žaludeční a 10 min. 

v duodenální šťávě dochází k nárůstu kolonií pouze v případě Lactobacillus rhamnosus a  

v  případě směsi bakterií s inulinem. Ostatní kolonie jednotlivých zástupců v tomto časovém 

intervalu nevyrostly. Dvacetiminutové působení žaludeční šťávy přežil z jednotlivých kmenů 

pouze B. longum. Směs bakterií s inulinem i bez inulinu také vykazovaly po tomto testu 

pozitivní výsledek. V případě testu 40 min. v žaludeční a 40 min. v duodenální umělé šťávě 

docházelo ke ztrátě životaschopnosti pouze u L. rhamnosus a L. helveticus. L. acidophilus a 

směs bakterií bez inulinu vykazují v tomto testu nárůst v řádech 105 KTJ/g. Tento počet je 

však nedostačující pro použití v doplňcích stravy. Zástupci rodu Bifidobacterium vykazují 

v tomto testu nárůst v řádu 106 KTJ/g. Tyto kmeny jsou již vhodné pro použití do doplňků 

stravy. Nejvhodnější je však kombinace směsi testovaných bakterií s inulinem, kde byla 

stanovena hodnota 1,29·107KTJ/g. V tomto případě se uplatňuje kombinace různých 

životaschopností testovaných kmenů spolu s pozitivním efektem inulinu. Tuto kombinaci lze 

doporučit do eventuelního doplňku stravy.  
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4.1.5 Testování odolnosti probiotických doplňků stravy 
Testování odolnosti jednotlivých probiotických preparátu vůči působení trávících šťáv se 

provádělo stejným způsobem jako v případě probiotických kmenů bakterií.(viz. kap. 4.1.4.) 

Test Activia 

Jogurt Activia byl testován stejným způsobem jako vzorky v předchozích testech. Kontrolní 

hodnotou je 3,00·1010 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.3. Po kontaktu s modelem žaludeční šťávy 

došlo k poklesu počtu buněk v Activii o 1 řád na hodnotu 1,05·109  KTJ/ml. V průběhu testu, 

kdy se doba působení agresivního prostředí umělé žaludeční šťávy prodlužovala o 5 minut a 

doba působení duodenální šťávy zůstávala stále 10 min., klesal počet životaschopných buněk 

vždy o 1 řád. Po 15 minutovém testu v žaludeční šťávě a následném působení 10 min. v  

duodenální šťávě byl zaznamenán pokles až na hodnotu 6,00·105  KTJ/ml. Tyto hodnoty jsou 

znázorněny v grafu 11. Po 20 minutovém testu v žaludeční šťávě se však počet buněk 

zvyšoval na hodnotu 2,30·106  KTJ/ml. Tento výsledek může být způsoben vlivem pufračních 

schopností bílkovin v jogurtu. V jogurtu je obsaženo 4,4 g bílkovin/100g výrobku. Konečný 

výsledek po 40 minutách kultivace v žaludeční šťávě a 40 minutách v duodenální šťávě byl 

4,50·105KTJ/ml. (viz. tab. 29) 

Tabulka 29: Test odolnosti Activia 
Activia 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1ml  Průměr KTJ/1ml 

0 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 286,00 2,86·108 
10-5 180,50 1,81·109 

1,05·109 

5 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 210,50 2,10·108 
10-5 19,00 1,90·108 

2,00·108 

10 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 78,00 7,80·107 
10-5 1,00 1,00·107 

4,40·107 

15 min + 10 min 
10-3 2,00 2,00·105 
10-4 1,00 1,00·106 
10-5 0,00 0,00 

6,0·105 

20 min + 0 min 
10-2 230,00 2,30·106 
10-3 0,00 0,00 

2,30·106  

40 min + 40 min 
10-2 70,00 7,00·105 
10-3 2,00 2,00·105 

4,50·105 
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Graf 11: Průběh životaschopnosti bakterií přítomných v preparátu Activia v čase 

 

Test Actimel 

Actimel byl testován stejným způsobem jako vzorky v předchozích testech. Kontrolní 

hodnotou je 1,73·1010 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.3. V první fázi působení agresivního prostředí 

také došlo k snížení počtu životaschopných buněk o 1 řád na 4,45·109 KTJ/ml. V této fázi 

nebyl pokles počtu bakterií tak markantní jako v případě jogurtu Activia. Po 10 minutách byl 

zaznamenán pokles o 2 řády na hodnotu 5,60·106 KTJ/ml. Po 15 minutách se již počet bakterií 

pohyboval v řádu 105 ale s nižšími hodnotami než v případě jogurtu Activia. Tyto hodnoty 

jsou znázorněny v grafu 12. Po 40 minutách působení umělé žaludeční šťávy a 40 minutách 

působení duodenální šťávy byl počet životaschopných buněk na hodnotě 7,00·106 KTJ/ml. 

(viz. tab. 30)  
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Tabulka 30: Test odolnosti Actimelu 
Actimel 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1g Průměr KTJ/1ml 

0 min + 10 min 
10-4 N N 
10-5 200,00 2,00·109 
10-6 69,00 6,90·109 

4,45·109 

5 min + 10 min 
10-4 148,00 1,48·108 
10-5 16,00 1,60·108 
10-6 1,00 1,00·108 

1,36·108 

10 min + 10 min 
10-3 0,00 0,00 
10-4 32,00 3,2·106 
10-5 8,00 8·106 

5,60·106 

15 min + 10 min 
10-3 1,00 1,00·105 
10-4 0,00 0,00 
10-5 0,00 0,00 

1,00·105  

20 min + 0 min 
10-3 0,00 0,00 
10-4 5,00 5,00·106 

5,00·106  

40 min + 40 min 
10-3 70,00 7,00·106 
10-4 0,00 0,00 

7,00·106  
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Graf 12: Průběh životaschopnosti bakterií přítomných v preparátu Actimel v čase 
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Test Probio-fix 

Probio-fix byl testován stejným způsobem jako vzorky v předchozích testech. Kontrolní 

hodnota je 3,14·109 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.3. U výrobku Probio-fix byla stanovena vysoká 

schopnost životaschopnosti buněk v průběhu celého testu. Nedošlo ke snížení aktivity na 

nulové hodnoty. V první fázi testování došlo ke snížení počtu životaschopných buněk, ale 

pouze v rámci řádu 109 KTJ. I po 5 minutách zůstal počet životaschopných bakterií v rámci 

řádu 109 KTJ. Což značí silnou rezistenci bakterií vůči agresivnímu prostředí GIT v prvních 

minutách testu. Při dalším působení již docházelo k postupnému snižování životaschopnosti 

buněk. Tyto hodnoty jsou znázorněny v grafu 13. Nejnižší hodnota byla stanovena na konci 

testu po 40 minutovém působení modelu žaludeční šťávy a následném působení duodenální 

šťávy 4,00·104 KTJ/g. (viz. tab. 31) 

 
Tabulka 31: Test odolnosti Probio-fix 

Probio fix 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1tableta Průměr KTJ/1tableta 

0 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 N N 
10-5 269,00 2,69·109 

2,69·109 

5 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 N N 
10-5 164,00 1,64·109 

1,64·109 

10 min + 10 min 
10-2 77,00 7,70·105 
10-3 3,00 3,00·105 

5,35·105 

15 min + 10 min 
10-2 51,00 5,10·105 
10-3 0,00 0,00 

5,10·105  

20 min + 0 min 
10-1 134,00 1,34·105 
10-2 0,00 0,00 

1,34·105  

40 min + 40 min 
10-2 4,00 4,00·104 
10-3 0,00 0,00 

4,00·104 
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Graf 13: Průběh životaschopnosti bakterií přítomných v preparátu Probio-fix v čase 

Test Lactobacily forte 

Výrobek Lactobacily forte byl testován stejným způsobem jako vzorky v předchozích testech. 

Kontrolní hodnota je 2,59·109 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.3. V první fázi testu byl snížen počet 

životaschopnosti buněk o 1 řád na je 2,70·108 KTJ/g. Po 5 minutách působení žaludeční šťávy 

a 10 minutách působení duodenální šťávy došlo opět ke snížení o 1 řád. Nejmarkantnější 

snížení nastalo v časovém intervalu 15 min. v žaludeční a 10 min. v duodenální šťávě, kdy byl 

test zcela negativní. Tyto hodnoty jsou znázorněny v grafu 14. V testu působení žaludeční 

šťávy po dobu 20 min. byl výsledek v řádu 104 KTJ. V testu působení žaludeční a duodenální 

šťávy každá po 40 minutách byl počet řádově stejný 105 KTJ jako v testu, kdy působila umělá 

žaludeční a duodenální šťáva každá po 10 minutách. Konečný počet byl 1,85·105KTJ/g. (viz. 

tab. 32) 
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   Tabulka 32: Test odolnosti Lactobacily forte 
Lacto forte 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1tableta Průměr KTJ/1tableta 

0 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 N N 
10-5 27,00 2,7·108 

2,7·108 

5 min + 10 min 
10-3 271,00 2,71·107 
10-4 23,00 2,30·107 
10-5 0,00 0,00 

2,50·107 

10 min + 10 min 
10-2 70,00 7,00·105 
10-3 2,00 2,00·105 

4,50·105 

15 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 

20 min + 0 min 
10-1 15,00 1,50·104 
10-2 0,00 0,00 

1,50·104 

40 min + 40 min 
10-2 18,50 1,85·105 
10-3 0,00 0,00 

1,85·105 
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Graf 14: Průběh životaschopnosti bakterií přítomných v preparátu Lactobacily forte v čase 
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Test Bifiform 

Bifiform byl testován stejným způsobem jako vzorky v předchozích testech. Kontrolní 

hodnota je 4,10·109 KTJ/g zjištěna v kap. 4.1.3. V případě výrobku Bifiform došlo ke snížení 

počtu životaschopných buněk po prvním kontaktu s modely trávicích šťáv o 1 řád. Po 5 

minutách testu došlo k snížení, ale je zachováno řádově stejné množství KTJ/ml. Po 15 

minutách působení žaludeční šťávy a 10 minutách duodenální šťávy dochází ke snížení počtu 

na 8,00·105KTJ/g. V testu působení pouze žaludeční šťávy po dobu 20 min. byl počet 

životaschopných bakterií v řádu 105 KTJ. Na konci testu však nebyly stanoveny žádné 

kolonie. Časový interval 40 minut v umělé žaludeční šťávě a následných 40 minut 

v duodenální šťávě byl pro bakterie v tomto přípravku letální. Důvodem může být forma, 

kterou jsou bakterie distribuovány do těla spotřebitele. Ve formě olejové bakteriální suspenze 

jsou buňky méně stabilní a již brzy dochází k jejich destrukci. (viz. tab. 33) Také doba 

spotřeby tohoto preparátu je velice omezená. Po smíchání bakterií s olejem je nutné tuto 

suspenzi uchovávat v chladu a spotřebovat do 14 dnů.  

Tabulka 33: Test odolnosti Bifiform 
Bifiform 

ředění Průměrný počet 
kolonií KTJ/1ml Průměr KTJ/1ml 

0 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 N N 
10-5 24,00 2,40·108 

2,40·108 

5 min + 10 min 
10-3 N N 
10-4 219,00 2,19·108 
10-5 1,00 1,00·107 

1,56·108  

10 min + 10 min 
10-2 110,00 1,10·106 
10-3 19,00 1,90·106 

4,00·106 

15 min + 10 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 8,00 8,00·105 

8,00·105  

20 min + 0 min 
10-2 26,00 2,60·105 
10-3 1,00 1,00·105 

1,80·105 

40 min + 40 min 
10-2 0,00 0,00 
10-3 0,00 0,00 

0,00 
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Graf 15: Průběh životaschopnosti bakterií přítomných v preparátu Bifiform v čase 

 

Během prvního kontaktu probiotických preparátů s umělou žaludeční a duodenální šťávou 

dochází k snížení počtu bakterií o 1 řád. Což je nižší hodnota, než byla stanovena u 

jednotlivých bakterií. Výjimkou je výrobek Probio-fix, u kterého došlo k snížení počtu 

životaschopných bakterií pouze v rámci řádu 109 KTJ. Odolnost zakysaných mléčných 

výrobků Actimel a Activia vůči trávícím šťávám je přibližně stejná. V případě testu, kdy se 

stanovovala odolnost po 0-15 min. v žaludeční a 10 min. v duodenální šťávě, měl vyšší 

odolnost jogurt Activia. Důvodem může být vyšší obsah bílkovin, které mají pufrační 

kapacitu. V jogurtu je obsaženo 4,4 g bílkovin/100g výrobku a v Actimelu 2,9 g 

bílkovin/100g výrobku. V případě testu 40 min. v žaludeční a 40 min. v duodenální šťávě 

dosahoval Actimel vyšších hodnot ve srovnání s Activií o 1 řád. Zakysané mléčné výrobky 

jsou odolnější vůči trávícím šťávám než samotné směsi bakterií, které jsou obsaženy v 

probiotických doplňcích stravy z lékárny. Bibiform je nejodolnější během prvních 10 min. 

tetstování. Již po 40 min. v žaludeční a 40 min. v duodenální šťávě ztrácí bakterie 

životashopnost. Z testovaných doplňků stravy z lékárny byl nejodolnější výrobek Probio-fix, 

u kterého nebyla stanovena nulová hodnota nárůstu kolonií. Nejméně odolným preparátem se 

jevil výrobek Lactobacily forte. Jeho výhodou však je, že je dodáván v enterosolventním 

obalu (viz. kap. 4.1.6.1.). 
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4.1.6 Test odolnosti obalových forem probiotických bakterií 
Byly testovány obalové formy probiotických bakterií ve formě kapslí. Jednalo se o kapsle od 

firmy Aromatika CZ s.r.o. a kapsle komerčních probiotických preparátů z lékárny.  

Na jednotlivé kapsle se nechala působit umělá žaludeční šťáva a sledovala se změna 

struktury. Z testování byly pořízeny fotografie po 0 min., 10 min., 20 min., 30 min. a po 1 

hodině. Odolnost lékových forem se sleduje ve vodném prostředí nebo v umělé žaludeční 

šťávě. Kapsle by se měli rozpadnout do 30 min. Kapsle deklarující odolnost vůči žaludeční 

šťávě, musí odolávat při zkoušce rozpadu 2 – 3 hodiny, 1 hodina se považuje za minimum. 

V umělé duodenální šťávě se musí rozpadnout za 1 hodinu [67]. V případě enterosolventního 

obalu byl proveden test odolnosti také v umělé duodenální šťávě. Změny struktury tobolky 

byly zaznamenány v časovém intervalu 30 min a 1 hod.  

4.1.6.1 Test tobolek Lactobacily forte  
a)  v umělé žaludeční šťávě 

Obal kapsle je deklarován jako enterosolventní, má chránit před žaludeční kyselinou. Kapsle 

byla vystavena umělé žaludeční šťávě. Již po 10 minutách působení dochází k otevírání 

kapsle. (viz obr. 14) Obsah kapsle je však dosud chráněn želatinovou strukturou kapsle, která 

je na fotografii patrná. Pokračováním testu je kapsle více otevírána. Na obr. 15 je již patrné 

narušení struktury samotného enterosolventního obalu. Po hodině působení žaludeční šťávy 

došlo k narušení želatinové struktury kapsle a dochází k rozdělení v místě spoje obou částí 

kapsle. Obsah kapsle je tímto v přímém kontaktu s umělou žaludeční šťávou. Samotný 

enterosolventní obal byl narušen umělou žaludeční šťávou, struktura je však zachována. 

Uzavíratelný spoj je však ze želatiny, která se po hodinovém testu rozpadla. Kapsle nesplňuje 

požadavky výše zmíněných podmínek testu odolnosti pro enterosolventní obaly.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 14: Lactobacily forte – test 10 minut Obr. 13: Lactobacily forte – test 0 min 
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Samotný obal kapsle složený z hydroxypropylmethylcelulózy je odolný vůči žaludeční šťávě, 

ovšem spoj, který je ze želatiny, je narušen již po 30 minutách působení. Vzhledem k tomu, 

že bakteriální směs obsažena v preparátu Lactobacily forte má nízkou rezistenci a hodnoty 

testu odolnosti byly nízké, je toto uspořádání kapsle méně vhodné.  

b) v umělé duodenální šťávě 

Jakmile se kapsle dostala do prostředí duodenální šťávy, začala se rozpouštět. Ve srovnání s 

působením žaludeční šťávy, docházelo v případě působení duodenální šťávy k rozpouštění po 

celém povrchu kapsle. (viz. obr. 18, 19) Pokus byl ukončen již po 20 minutách působení 

žaludeční šťávy, kdy došlo k úplnému rozpuštění obalového materiálu a uvolněním obsahu 

kapsle do prostředí. Kapsle se do 30 minut rozpustila, splnila podmínky odolnosti lékových  

forem v prostředí duodena. 

Obr. 15: Lactobacily forte - test po 20 
min 

Obr. 16: Lactobacily forte – test po 30 min 

 
Obr. 17: Lactobacily forte – test po 1 hod 
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4.1.6.2 Test kapslí Probio – fix  
Struktura kapsle je ze želatiny. (viz. obr. 20) Již po 10 minutách působení umělé žaludeční 

šťávy bylo patrné narušení struktury kapsle. Eroze jsou patrné především na pólech kapsle.  

(viz. obr. 21) Po 20 minutách se narušení struktury objevilo v daleko větším rozsahu. Barvivo 

se uvolňuje do prostředí. Na kapsli je však ještě patrný povlak želatiny a barviva.  

(viz. obr. 22)  Po 30 minutách testu již dochází k vysoké ztrátě želatinového povrch. Na obsah 

kapsle působí prostředí umělé žaludeční šťávy. V této fázi jsou bakterie závislé na své 

životaschopnosti v agresivním prostředí. (viz. obr. 23)  Po hodinovém testu se želatina zcela 

rozpustila. (viz. obr. 24) Kapsle se rozpadla do 30 min. působení žaludeční šťávy a splnila 

podmínky testu odolnosti. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 20: Probio-fix – test 0 min 

 

Obr. 21: Probio-fix – test 10 min 

Obr. 18: Lactobacily forte – test v duod. šťávě 
10 min 

Obr. 19: Lactobacily forte – test v duod. šťávě  
20 min 
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4.1.6.3 Tvrdá želatinová kapsle (Aromatika CZ s.r.o.) 
Příklad certifikátu kvality kapsle je uveden v příloze č. 3. Kapsle měla barvu zelenobílou. Již 

po 10 minutách testu dochází k narušení struktury. Po dalších minutách kapsle ztrácí svůj 

tvar. (viz. obr. 26, 27) Po 1 hodině testu je kapsle rozpuštěna. (viz. obr. 29) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Probio-fix – test 20 min Obr. 23: Probio-fix – 30 min 

Obr. 24: Probio-fix – test po 1 hod 

Obr. 25: Tvrdá želatin. kapsle – test 0 min Obr. 26: Tvrdá želatin. kapsle – test 10 min 
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4.1.6.4 Měkká želatinová kapsle (Aromatika CZ s.r.o.) 
Jedná se o transparentní želatinovou kapsli. Již po 10 min testu dochází k narušení struktury, 

že již není patrný původní tvar kapsle. (viz obr. 31) Již po 30 minutovém testování byl pokus 

ukončen z důvodu úplného rozpuštění kapsle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 27: Tvrdá želatin. kapsle – test 20 min 

Obr. 29: Tvrdá želatin. kapsle – test 1 hod. 

Obr. 28: Tvrdá želatin. kapsle - 30 min. 

Obr. 30: Měkká želatin. kapsle – test 0 min Obr. 31: Měkká želatin. kapsle – test 10 min 
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Obě kapsle byly rozpuštěny do 30 min. působení žaludeční šťávy. Splnily podmínky testu 

odolnosti farmaceutických obalových forem. Pro eventuelní probiotický doplněk stravy by 

byla vhodnější tvrdá želatinová kapsle z důvodu vyšší odolnosti vůči žaludeční šťávě.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Měkká želatin. kapsle – test 20 min. 
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5 ZÁVĚR 

Teoretická část diplomová práce se zaměřuje na problematiku probiotických mikroorganismů 

aplikovaných prostřednictvím doplňků stravy. V diplomové práci byly shrnuty informace o 

trávicím traktu člověka v souvislosti s vývojem fyziologické mikroflóry v průběhu lidského 

života. Byly zde charakterizovány nejdůležitější vlastnosti probiotik, podmínky a 

mechanizmus působení. Ve spojení s probiotiky se často uvádí i prebiotika, která jsou shrnuta 

především v souvislosti s požadavky a charakteristikou prebiotik, dále v souvislosti s dětskou 

mléčnou výživou. Na vliv probiotik se nahlíží jak z pohledu pozitivního tak i možného 

negativního dopadu na lidský organismus. Velice důležitá je legislativa. Jedná se především o 

hodnocení a s ním spojená testování účinnosti a bezpečnosti jednotlivých probitotických 

kmenů. Jejich uvádění na trh a označování probiotik jako doplňků stravy. 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo hodnocení životaschopnosti a odolnosti 

probiotických bakterií, které poskytla firma Aromatika CZ s.r.o. Hodnocení životaschopnosti 

bylo stanoveno nepřímou kultivační metodou na MSMA agaru. Kultivace simulovala 

podmínky v GIT, anaerobní prostředí a 37 ºC. Bylo nutné optimalizovat podmínky pro 

kultivaci a revitalizaci lyofilizovaných forem probiotických bakterií a stanovit dostačující 

koncentraci probiotických mikroorganismů, aby byl postihnutý minimální obsah 

probiotických bakterií v 1 g nebo v 1 ml výrobku uvedených ve vyhlášce [48].  

Při stanovení počtu životaschopných bakterií narostlo nejméně kolonií v případě 

Lactobacillus helveticus 8,95·108 KTJ/g u dalších bakterií se počet pohyboval v řádech 109 a 

1010 KTJ/g. Hodnoty testu značí dostatečný počet životaschopných bakterií pro aplikaci do 

eventuelního probiotického doplňku stravy. Především vhodná je kombinace směsi 

testovaných probiotik s inulinem, která vykazovala vyšší hodnoty nárůstu.  

Životaschopnost bakterií se hodnotila i v případě komerčních produktů volně dostupných 

v lékárně nebo v obchodech s potravinami. Probiotické kmeny obsažené v kysaných 

mléčných výrobcích vykazují vyšší životaschopnost než bakterie přítomné ve farmaceuticky 

upravených doplňcích stravy.  

Dostačující množství bakterií však nezaručí, že se probiotika dostanou do místa působení, 

tedy do tlustého střeva. V další části diplomové práce bylo nutné zhodnotit odolnost 

probiotických bakterií v in vitro testu v umělé žaludeční a duodenální šťávě. Umělá žaludeční 

a duodenální šťáva byla sestavena dle Československého lékopisu [71]. Testování bylo 
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provedeno v časových intervalech 0-15 minut v žaludeční šťávě a 10 minut v duodenální 

šťávě. Tyto časy byly zvoleny vzhledem k zrychlené pasáži v GIT na lačno. Dále se testovalo, 

jak dalece je ovlivněna životaschopnost bakterií v kontaktu s žaludeční šťávou. Výrobci 

probiotických doplňků stravy často doporučují konzumaci probiotických doplňků stravy 

v návaznosti s jídlem. V této souvislosti se prodlužuje pasáž trávení a působení žaludeční a 

duodenální šťávy na bakterie. Hraje zde také roli pufrační kapacita složek potraviny.  

V prvních časových intervalech testu vykazují vyšší odolnost zástupci rodu Lactobacillus. Již 

po 15 minutách testu vykazují vyšší odolnost zástupci rodu Bifidobacterium a to především 

kmen Bifidobacterium longum, který vykazuje nejvyšší odolnost z jednotlivých kmenů. 

Naopak nejnižší odolnost byla stanovena u kmene Lactobacillus helveticus. Nejvíce se však 

osvědčila směs bakterií s inulinem, která i po 40 minutovém testu v umělé žaludeční a 

následně duodenální šťávě, vykazuje nárůst 1,29·107 TJ/g. V tomto případě se uplatňuje 

kombinace různých životaschopností testovaných kmenů spolu s pozitivním efektem inulinu. 

Je potvrzován závěr, že aplikace této směsi společně s inulinem je vhodná do eventuálního 

doplňku stravy.  

Stejný test byl učiněn i s probiotickými doplňky stravy ve farmaceuticky zpracované formě a 

s kysanými mléčnými výrobky. V případě testu 0 - 15 min. vykazoval vyšší odolnost 

jogurt Activia. Bílkoviny přítomné v jogurtu umožňují vyšší odolnost přítomných bakterií 

vlivem pufrační kapacity. V dlouhodobém testu působení trávících šťáv vykazoval lepší 

výsledky Actimel. Nejméně odolným preparátem se jevil výrobek Lactobacily forte. Jeho 

výhodou však je, že je dodáván v kapsli potažené enterosolventním obalem.  

Firma Aromatika CZ s.r.o. poskytla obalové formy ve formě kapslí, které byly zhodnoceny z 

hlediska ochrany bakterií před působením umělých trávicích šťáv. Želatinové kapsle prošli 

testem odolnosti obalových forem, rozpustily se do 30 min. po kontaktu s žaludeční šťávou. 

Vzhledem k tomu, že směs bakterií Aromatika s inulinem vykazují vysokou odolnost, lze 

tento obalový materiál doporučit.  
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7 SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 

 
MO   mikroorganismus 

MK   mastné kyseliny 

IgA   Imunoglobulin A 

GALT   sliznice střeva spojená s lymfatickou tkání. 

GIT   gastrointestinální trakt 

IEL   intraepitelové lymfocyty 

CD 4   povcrchové glykoproteiny T- lymfocytů 

G–   gram negativní 

G+   gram pozitivní 

MF   mikroflóra 

WHO   World health organization 

FAO   Food and Agriculture organization 

r DNA  ribosomální deoxyribonuklevá kyselina 

G + C   guanin a cytosin 

ATP   adenosin-5´-trifosfát 

IgG   imunoglobulin G 

IgM   imunoglobulin M 

IL-10   interleukin 10 

TGF-β  membránový receptor – přenosový růstový faktor 

TNF-α   cytokin – tumor nekrotizující faktor  

KTJ   kolonie tvořící jednotku 

SCFA   mastné kyseliny s krátkým řetězcem 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

HIV   virus lidské imunitní nedostatečnosti 

ETEC   Enterotoxigenní Escherechia coli 

Th1    pomocné T-lymfocyty (buněčné) 

IFN-γ   interferon γ 

LGG   Lactobacillus rhamnosus 

Bb-12   Bifidobacterium bifidum 

ES   Evropská společenství 

EU   Evropská unie 

EFSA   Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
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EP   evropský parlament 

ER   evropská rada 

PFGE   pulzní gelová elektroforéza 

RAPD   náhodná amplifikace polymorfní DNA 

QPS   Qualified presumption of safety – kvalifikovaný předpoklad bezpečnosti 

USA   Spojené státy americké 

GRAS   Generally regarded as safe –  Všeobecně považovaný za bezpečné 

FDA   federální úřad pro potraviny a léky 

MRS   de Man, Rogosa and Sharp 

MSMA  Modified Skim Milk Agar 

HT-29   buňky kolorektálního karcinomu 
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Příloha 1 
Mikroskopické fixované a barvené preparáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Obr. 20.: Kontrolní vzorek Lactobacillus acidophilus, ředění 10-3 – 10-5, agar MSMA, 

anaerobní kultivace 

Obr. 21.: Kontrolní vzorek Lactobacillus acidophilus, MSMA, zvětšení 100 x 16,  
imerzní objektiv 
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Mikroskopické fixované a barvené preparáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22.: Kontrolní vzorek Lactobacillus rhamnosus, ředění 10-3 – 10-5, agar MSMA, anaerobní 
kultivace 

Obr. 23.: Kontrolní vzorek Lactobacillus acidophilus, MSMA, zvětšení 100 x 16,  
imerzní objektiv 
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Mikroskopické fixované a barvené preparáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 24.: Kontrolní vzorek Bifidobacterium longum, ředění 10-3 – 10-5, agar MSMA, 
anaerobní kultivace 

Obr. 25.: Kontrolní vzorek Bifidobacterium longum, MSMA, zvětšení 100 x 16,  
imerzní objektiv 
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Příloha 2 
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Příloha 3 
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