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ABSTRAKT  

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které mají prospěšné účinky na zdraví člověka po 

jejich konzumaci. Teoretická část bakalářské práce popisuje vlastnosti a zdravotní účinky 

probiotik a jejích využití v potravinářství.Experimentální čast byla zaměřena na izolaci DNA 

z dvou mléčných probiotických výrobků v kvalitě pro PCR. Pomocí metody PCR byla ve 

výrobcích prokázana přítomnost cílových bakteriálních DNA. 

 

ABSTRAKT  

Probiotics are living microorganisms that have positive effects on human health after 

consumption. The theoretical part of the bachelor thesis describes properties and health effects 

of probiotics and their use in food industry. The experimental part was focused on the 

isolation of  PCR-ready DNA from two dairy probiotic products. The presence of target 

bacterial DNA was confirmed using PCR methods. 
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1 ÚVOD  

Probiotika ve fermentovaných potravinách jsou součástí tradiční stravy mnoha lidí po celá 

století. Mnohé legendy podpořily výhody fermentovaných mlék a tvrdily, že jsou zdrojem 

prodlouženého mládí. Dnes fyziologové a odborníci ve výživě mají moderní nástroje k 

rozluštění toho, co může být vědecky potvrzeno a co zůstává jako hypotéza nebo fantazijní 

legenda [1]. 

Vývoj nových a stále sofistikovanějších technik pro ověřování autenticity potravinářských 

výrobků pokračuje s rostoucím povědomím spotřebitelů o bezpečnosti potravin a zákony o 

autenticitě. Autenticita potravin se take týká zpracovatelů, kteří nechtějí být vystaveni k 

nespravedlivé soutěži ze strany bezohledných zpracovatelů, kteří by získali ekonomickou 

výhodu z nepravdivých údajů o potravinách, které prodávají [20]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 Historie 

Koncept probiotik se vyvíjel od roku 1900, kdy Elie Metchnikoff, který získal Nobelovu 

cenu, předpokládal, že dlouhý a zdravý život bulharských rolníků je výsledkem jejich 

konzumace fermentovaných mléčných výrobků. Byl přesvědčen, že jogurt obsahuje 

mikroorganismy nezbytné k ochraně střeva od škodlivých účinků jiných bakterií. První 

klinické studie byly provedeny ve 30. letech minulého století, týkaly se  vlivu probiotik na 

zácpu. V 50. letech minulého století byl  jeden probiotický přípravek registrován 

Ministerstvem zemědělství Spojených států jako léčivo pro léčbu onemocnění (vyvolaním 

infekcí Escherichia coli ) u prasat.V průběhu minulého století se začaly využivat různé 

mikroorganismy pro jejich schopnost prevence onemocnění, což vedlo k tomu, že se 

probiotika začala intenzivně studovat [2]. 

2.2 Definice  

Probiotika jsou živé mikrobiální buňky, které  po konzumací přináší zdravotní prospěch  

spotřebitelům udržováním nebo zlepšením jejich střevní mikrobiální rovnováhy (Fuller, 1989) 

[29].Ve fermentovaných mléčných výrobcích jsou to obvykle laktobacily, jako je 

Lactobacillus acidophilus, a bifidobakterie [3].  

2.3 Rozmanitost  

Mezi probiotika jsou v současné době řazeny laktobacily, bifidobakterie, streptokoky, 

enterokoky a kvasinky ( Saccharomyces) [4]. V potravinářství se nejčastěji používají bakterie 

patřící k rodu Lactobacillus a Bifidobacterium [5]. 

Každý rod obsahuje řadu druhů: Lactobacillus je klasifikován ve 140 různých druzích, 

běžněji se vyskytují druhy, jako je L. acidophilus, L. delbrueckii, L. helveticus, L.  plantarum, 

L. reuteri a L. rhamnosus. Druh lze dále rozdělit na poddruhy (např. Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus). Konečně každý druh je tvořen velkým počtem různých kmenů označených 

různými čísly / kódy podle sbírky, kde byly uloženy. Klasifikace se vyvíjí,  názvy se mění s 

pokrokem a konsensem. Proto není vždy snadné sledovat určitý kmen v bibliografii [1]. 

Řada probiotických vlastnosti se váže k určitému kmenu. 

2.3.1 Rod Lactobacillus 

V roce 1990  byl Moro [30] prvním výzkumníkem, který izoloval  kmen, označený jako druh 

Bacillus acidophilus, později řazený do rodu Laktobacillus. Laktobacily jsou obecně 

charakterizovány jako grampozitivní, nesporotvorné tyčinky nebo kokobacily. Jsou buď 

aerotolerantní nebo anaerobní [7]. 

Lactobacily jsou distribuovány v různých ekologických nikách v gastrointestinálním a 

pohlavním traktu a tvoří důležitou součást  mikroflóry člověka a vyšších zvířat. Jejich 

distribuce je ovlivněná environmentálními faktory, mezi něž patří pH, dostupnost kyslíku, 
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úroveň hladiny specifických substrátů a bakteriálními interakcemi. Zřídka jsou spojeny s 

případy gastrointestinálního onemocnění [7].  

Kmeny používané technologicky v potravinářství jsou považovány za nepatogenní a 

bezpečné mikroorganismy. Mimo to mají reputaci zdravých promotorů, zejména v lidském 

gastrointestinálním a urogenitálním traktu [7]. 

 

2.3.2 Rod Bifidobacterium 

Bifidobakterie byly izolovány a popsány v 1899-1900 Tissierem [31], který je popsal jako 

anaerobní mikroorganismy neprodukující plyny, přítomné především ve fekáliích kojenců, 

které nazval Bacillus bifidus. Bifidobakterie jsou obecně charakterizovány jako 

grampozitivní, nesporotvorné, nepohyblivé a katalázo negativní anaeroby. Mají různé tvary 

včetně krátkých, zakřivených tyček,  kyjovitých tyček a rozvětvených tyček ve tvaru písmene 

Y. Bifidobakterie jsou nejdůležitější mikroorganismy v aktivním a složitém ekosystému 

střevního traktu lidí a jiných teplokrevných zvířat, stejně jako u včel .U dospělých lidí jsou 

distribuovány v různých ekologických nikách v gastrointestinálním traktu a urogenitálním 

traktu, jejich přesný počet určuje hlavně věk a dieta. V nativní mikroflóře kojenců dominují 

bifidobakterie, které jsou přítomny krátce po narození. Jejich množení je stimulováno 

glykoproteinovými složkami k-kaseinu v lidském kolostru a v menší míře  u člověka mlékem. 

Počet bifidobakterií se snižuje  s věkem starších jedinců. Je třetím nejrozšířenějším rodem v 

gastrointerákním trakru člověka(s cca. 25% celkové střevní flóry u dospělých) po rodu 

Bacteroides a Eubacterium .[7] 

2.3.3 Původ probiotik  

Spotřebitelé se  velmi často ptají na původ kmene a ztvrzují, že kmen má mít "lidský původ". 

Nedorozumění pochází z falešného intuitivního pojetí, že mikroorganismy patří k místu, kde 

byly poprvé objeveny; například mikrobi, které se nacházejí ve stolici jednoho člověka, musí 

pocházet od této osoby. Ve skutečnosti, mikrobi žili na zemi před jakýmkoli savci a savci se 

navíc rodí sterilní. Všichni mikrobi, které se nacházejí ve střevě jakéhokoli savce, dokonce i 

lidí, pocházejí z prostředí a byli získani při narození nebo byli získané prostřednictvím stravy. 

Neexistují žádní mikrobi lidského původu, ani probiotika. Je ale zřejmé, že když už je mikrob  

zvyklý na matčino střevo, má větší šanci na kolonizaci novorozence a jeho střeva, protože je 

pravděpodobnější, že bude součástí první "nabídky" z prostředí. To může vysvětlovat, proč 

některé druhy  u člověka jsou častěji detegovány  než jiné druhy; nicméně, nejsou lidského 

původu. První mikrob prvního savce pocházel z prostředí. Neexistují proto probiotika  

lidského původu, ale existují probiotika schopné  využít lidské střevo jako biotop, kde mohou 

přechodně žít. Během dlouhého soužití však mohou mikrobi dominantní lidské střevní 

mikroflóry měnit  své funkce tím, že vylepšují vlastnosti, které potřebují více v lidském střevě 

než mimo ně a vypínájí a možná i odstraňují ty geny, které nevyužívají [1]. 

Na druhou stranu se lidé mohou naučit spoléhat se na běžné obyvatele svého střeva a 

rozšiřit symbiózu s mikroby, kteří poskytují specifické funkce. Stojí za zmínku, že 

dominantní střevní mikroflóra umožnuje metabolismus sacharidů, které člověk již není 

schopen metabolizovat [1]. 
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Probiotika pocházejí z fermentovaných mléčných výrobků, ale primárně pocházejí 

z prostředí. Je běžnou praxí uvádět, kde a kdy byl probiotický kmen poprvé izolován, a uložen  

v oficiální sbírce mikroorganismů [1]. 

Neexistuje vědecká odpověď na otázku: "Odkud pocházejí probiotika?" V obrovském 

světě mikroorganismů existuje jen velmi malá část probiotik a je třeba je identifikovat a 

studovat  [1]. 

 

2.4 Důležité aspekty 

Probiotika využívaná v potravinářství, musejí splňovat několik kritérií [3].Jedná se o 

bezpečnostní aspekty,funkční aspekty a technologické aspekty. 

2.4.1 Bezpečnostní aspekty 

 Bezpečnostní aspekty zahrnují následující specifikace: 

1. Humánní původ (kmen izolovaný z lidského gastrointestinálníhi traktu) 

2. Gastrointestinální trakt zdravého člověka.(např. plně kojený novorozenec) 

3. Nepatogenita. 

4.Nesmí být rezistentní k antibiotikům [6]. 

2.4.2 Funkční aspekty  

Funkční požadavky na probiotika se stanovují použitím metod in vitro . Při výběru  

vyhodného probiotického kmene je třeba vzít v úvahu: 

1. Tolerance ke kyselému prostředí ( tolerance k lidské žaludeční šťávě pro přežití při 

nízkém pH) 

2. Tolerance  k prostředí žluči (důležitá vlastnost pro přežití v tenkém střevě). 

3. Adsorpce buněk na  epiteliální  povrch střeva a přežívání v lidském gastrointerálním 

traktu. 

4. Imunostimulace, ale bez prozánětlivých účinků. 

5. Antagonistická aktivita proti střevním patogenům (např. Helicobacter pylori, Salmonella 

anterica, Listeria monocytogenes a Clostridium difficile). 

6. Žadoucí jsou antimutagenní a antikarcinogenní vlastnosti [6]. 

2.4.3 Technologické aspekty 

Mezi významné  technologické požadavky patří: 

1. Dobré senzoricke vlastnosti. 

2. Odolnost proti fágům. 
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3. Životnost během zpracování výrobku. 

4. Stabilita  během výroby a skladování [6]. 

2.5  Přežívání probiotik 

Společným kritériem při izolaci a využívání probiotik je schopnost odolávat stresům při 

průchodu gastrointestinálním traktem.V lidském zažívacím traktu bude probiotikum  např. z  

potravinového výrobku čelit třem výzvám: 

 Teplotní. Od teploty skladování (~ 5 °C) až po ústa, kde se zahřeje na 25 °C, před 

vstupem do žaludku při teplotě 37–38 °C, kde bude setrvávat po dobu půl hodiny až 

několik hodin před vstupem do střeva, kde má prokázat zdraví prospěšný účinek. 

 Výzva metabolická když probiotikum vstupuje do úst a do žaludku v mléčné matricí. 

Ve  střevním lumenu  se setká s digestou z prostředí, které je potenciálně bohaté na 

glukózu, což je snadnější zdroj energie než laktóza.Mimo to  se tam nachází mnoho 

dalších živin, včetně některých peptidů a aminokyselin,které jsou až poté absorbovány 

enterocyty.  Pro probiotika není příliš obtížné přejít z kyselé mléčné matrice do 

teplého lumenu bohatého na živiny. 

 V neposlední řadě je to chemická výzva. Jedná se o  kyselé prostředí v žaludku: pH 

prázdného žaludku nalačno je asi 1 až 2. Poté  dojde k rychlé neutralizaci na pH 7,5,  a 

to díky solím žlučových kyselin v dvanáctevníku. [1] 

 

2.6 Probiotika jako léčiva 

Vedle využití probiotik v potravinářství k udržení přip.zlepšení mikroflory střev  u zdravých 

jedinců se testuje využití probiotik jako léčiv u pacientů s různými onemocneními. 

Akutní průjmové onemocnění  

Mechanizmus, kterým probiotika působí preventivně nebo léčebně, je prostřednictvím 

stimulace imunitního systému kompeticí o vazebná místa na střevní sliznici nebo tvorbou 

bakteriocinů. Tyto a další účinky jsou závislé na typu průjmového onemocnění, a proto 

mohou být různé u virového průjmu, antibiotiky způsobeného průjmu a u průjmu u 

cestovatelů [4]. 

Intolerance  laktózy 

Kyselina mléčná z jogurtu zmírňuje symptomy intolerance laktózy u jedinců s nedostatkem 

laktázy. Příznivý účinek je důsledkem bakterií mléčného kvašení v fermentovaném mléce, 

které díky produkci laktázy zvyšují aktivitu laktázy v tenkém střevě [2] 

Snížení hladiny cholesterolu  

Existují tvrzení, že konzumace fermentovaného mléka významně snižuje sérový 

cholesterol (Gilliland, Nelson, Maxwell, 1985) [33]. U hypercholesterolemických jedinců je 

významné snížení hladin cholesterolu v plazmě spojené s významným snížením rizika 

infarktu.  Kmeny L. acidophilus a některé druhy bifidobakterií mohou snížit hladiny 

cholesterolu ve střevě [2]. 
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Infekce Helicobacter pylori 

Aiba a kol. (1998) [32] ukázali, že Lactobacillus salivarius produkuje velké množství 

kyseliny mléčné inhibuje růst H. pylorii in  vitro. Bylo zjištěno, že čím vyšší je produkce 

kyseliny mléčné,  tím účinnější je snížení ureasové aktivity H. pylori. 

Existují předběžné důkazy, že probiotické bakterie mohou inhibovat kolonizaci a aktivitu 

H. pylori v žaludku (H. pylori vyvolavá  gastritidu, žaludečné vředy a rakovinu žaludku) [2]. 

Onemocnění jater 

Hepatální encefalopatie (HE) je život ohrožující onemocnění jater. Přesná příčina HE stále 

zůstává neznámá. Probiotika Streptococuss termophilus, Bifidobacterium longum, L. 

acidophilus, L.plantarum, L. casei, L. delbrueckii ssp.bulgaricus mají terapeutický účinek  

Enterococcus. faecum má více mechanismů, které narušují patogenezi HE účinněji než 

konvenční léčba, včetně sníženého rizika krvácení (Nanji a kol.,1994) [34] [2].  

Tvorba karcinomu 

Střevní mikroflóra je schopna ovlivňovat tvorbu karcinomu produkcí enzymů, které 

přeměňují ve střevě prekarcinogeny v karcinogeny. Tyto enzymy jsou nežádoucí. Jedna se 

např. o beta-glukuronidázu, azoreduktázu, nitroreduktázu. Některé mikroorganizmy jsou 

schopny chránit hostitele tím, že tyto enzymatické aktivity tlumí. Lactobacillus casei GG, 

některé kmeny Lactobacillus acidophillus a Bifidobacterium bifidum významně snižují 

množství těchto enzymů ve stolici (nikoliv jogurtové bakterie). Další studie na zvířatech 

ukázaly schopnost probiotik inhibovat růst nádorových buněk. Určité baktérie mají schopnost 

vázat se na případné karcinogeny . Přehled desítek epidemiologických studií však neprokázal 

statisticky významný vliv fermentovaných potravin na incidenci karcinomů. Nutné jsou studie 

s definovanými kmeny probiotik.[4] 

2.7 Prebiotika 

V lidském gastrointestinálním traktu se nachází komplexní mikrobiální ekosystém, v němž se 

může vyskytovat až několik set bakteriálních druhů. Tyto mikroorganismy a jejich 

metabolická aktivita mohou pozitivním i negativním způsobem ovlivňovat zdravotní stav 

člověka. Udržování optimalní rovnováhy mikroflory travicího traktu s převahou pozitivně 

působících bakterií je důležité pro udržování dobrého zdravotního stavu jedince [8]. 

Existují dva přístupy ke zvýšení počtu mikroorganismů pozitivně působících na 

organismus člověka v gastrointestinálním traktu. Prvním je příjem v potravě dostatečného 

množství probioticky aktivních bakterií, zvláště zástupce rodů Lactobacillus a Bifidobacte-

rium. Protože tyto mikroorganismy jsou přirozenou součástí střevní mikroflóry, druhou 

možností, jak zvýšit jejich počet je přísun selektivního zdroje živin podporujících množení 

probiotických mikroorganismů v ekosystému trávicího traktu. Tuto funkci zastávají přídavné 

látky, jako jsou laktulosa, laktitol a různé oligosacharidy. Gibson [35] zavedl pro tyto látky 

pojem prebiotika a definoval je jako nestravitelné potravní doplňky, které pozitivně ovlivňují 

hostitele selektivní stimulací růstu a/nebo aktivity jednoho nebo omezeného počtu 

probiotických bakterií v tlustém střevě tak, že zlepšují zdraví člověka [8]. 
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Prebiotický účinek byl testován u sacharidů se stupněm polymerizace 3-70. Nejčastěji 

používanými prebiotiky v průmyslovém měřítku jsou oligosacharidy, např. 

fruktooligosacharidy inulinového typu, glukooligosacharidy, xylooligosacharidy, 

galaktooligosacharidy, transgalaktooligosacharidy, isomaltooligosacharidy [8]. 

2.8 Synbiotika 

Další možnost v ovlivňování mikroflory je použití synbiotik, kdy probiotika a prebiotika 

mohou být používána v společně. Živé mikrobiální doplňky mohou být použity v kombinací 

se  specifickým substrátem podporující jejích růst. Konečným výsledkem  je zlepšený růst 

probiotik, které mají pro fermentaci snadno dostupný (a specifický) substrát [9]. 

2.9 Mechanizmy působení 

Oelschlaeger [36] uvedl, že účinky probiotik mohou být rozděleny do tří typů:  

(i) probiotika můžou modulovat obranu hostitele stimulací imunitního systému. Tento 

způsob účinku je s největší pravděpodobností důležitý pro prevenci a terapii infekčních 

onemocnění, ale také pro léčbu (chronického) zánětu trávicího ústrojí nebo jeho částí.  

(ii) Probiotika mohou  vykazovat přímý účinek na ostatní mikroorganismy (komensální a / 

nebo patogenní). To je v mnoha případech důležité pro prevenci a terapii infekcí a pro 

obnovení mikrobiální rovnováhy ve střevě.  

(iii) Probiotické účinky mohou být založeny na mikrobiálních produktech. Tyto účinky 

vedou např. k deaktivaci toxinů a detoxikaci potravinových složek případně hostitelských 

produktů ve střevě [7]. 

2.10 Probiotika v mléčných výrobcích  

Tabulka 1: zobrazuje využití různých probiotických druhů v mléčných výrobcích z různých 

zemí [13]. 

Tabulka 1: Probiotické druhy v mléčných výrobcích z různých zemí. [13] 

Výrobek Země Druh 

AB mléčné výrobky Dánsko L.acidophilus, B. bifidum  

Bifidus mléko Německo B. bifidum, B. longum 

Bifighurt Německo B. longum, S. thermophilus 

Biobest Německo B. bifidum nebo B. longum  

Ofilus Francie S. thermophilus 

Biogarde Německo S. thermophilus 

ABC Ferment Německo L. casei 

ABT mléko Česká republika L. acidophilus, 
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S.Thermophiles 

B. bifidum  

Acidofilní mléko Česká republika L. acidophilus, 

B. bifidum  

Řecký jogurt bílý Česká republika L. acidophilus, 

B. bifidum  

AKTIFIT plus Švýcarsko L. casei GG, S. thermophilus 

Symbalance Švýcarsko L. reuteri, L. casei 

Mona fysig Nizozemsko 
 

 

L. acidophilus 

Actimell Německo L. casei 

LC-1 Německo L. acidophilus 

Vifit Německo L. casei GG 

Zabady Egypt 

 

B. bifidum 

Florian Česká republika L.acidophilus, 

L. rhamnosus, B. bifidum . 

Selský jogurt bílý Česká republika L. acidophilus, 

B. bifidum  

Actimel Dánsko L.casei 

 

2.10.1 Jogurt 

Podle norem Mezinárodní mlékárenské federace se jogurt  vyrábí směsnou kulturou 

Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, které vytvářejí  více než 1% kyseliny 

mléčné. Jednotlivé mikroorganismy mléko okyselí a ve směsi se navzájem symbioticky 

stimulují (L. bulgaricus uvolňuje aminokyseliny z mléčných bílkovin, S. thermophilus dodává 

). Teplotní optimum obou druhů je při 40 až 45 °C, takže volbou inkubační teploty  se 

může usměrnit tvorba kyselin, a tím i tvorba gelu [10]. 

Mléko na výrobu jogurtu se vysoce zahřívá, aby se syrovátkové bílkoviny zcela 

denaturované  navázaly na kaseinové micely. Bílkoviny budou takto silněji vázat vodu a 

prostředí bude redukující v důsledku odbourání cysteinu a cukrů. Homogenizací mléka se 
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stává produkt chuťové plnějším a viskóznějším. Z důvodu konzistence se zvyšuje obsah 

sušiny jogurtového mléka zahuštěním nebo přidáním sušeného odstředěného mléka asi o 15% 

[10]. 

Zákysové kultury se nepřipravují a nemnoží ve výrobních závodech, ale  nakupují se 

hluboce zmrazené nebo lyofilizované a systematicky se obměňují. Inkubace  a zaočkovaní 

jogurtového mléka probíhá vsádkově a po dobu dokud se nedosáhne vyžadovaný stupeň 

kyselosti ve výrobních tancích. Další možnosti je inkubace, zaočkovaní probiotika a příprava 

výrobku přímo v spotřebitelských obalech. Probiotické kultury (např.  Bifidobacterium 

bifidum) se do výrobků přidávají [10]. 

2.10.2 Kysané mléko 

Bakterie potřebné pro výrobu kysaného mléka nejsou tak náročné na teplotu kvašení jako 

jogurtové bakterie. Pro samovolně kysané mléko ve Střední Evropě se bakterie dobře množí 

při teplotě místnosti a rychle okyselují mléko i nad vyžadovanou konečnou hodnotu; proto 

byly při průmyslové výrobě nahrazeny termofilními, mírně okyselujícimi kulturami[10].. 

Při užitné hodnotě kyselého mléka nezáleží natolik na struktuře gelu, jak na jeho kyselém, 

občerstvujícím charakteru. Při jeho výrobě proto odpadá fermentace ve spotřebitelských 

obalech. Fermentuje se v tancích, a pak se výrobek plní do obalů [10]. 

V České republice se zavedla výroba polotučného kyselého mléka s obsahem tuku 2% a 

plnotučného s obsahem tuku 3,5%. K očkování se používá smetanová kultura složená z druhů, 

které produkují kyselinu mléčnou - Streptococcus lactis a Streptococcus cremoris ; 

Leuconostoc vytvářející aroma, případně jsou přítomny kmeny Streptococcus lactis sub. 

diacetylactis. Na výrobu se používá mléčná směs ošetřená běžným mlékárenským způsobem 

se standardizovaným obsahem tuku. Pasterizuje se,dává se vychladnout na  teplotu zákvasu 

20 °C a očkuje se zákysovou kulturou. Z hlediska jakosti výrobků je výhodnější ihned plnit 

zaočkované mléko do spotřebitelských obalů, obaly uzavřít a mléko v nich nechat zrát [10]. 

2.10.3 Kefír 

Kefír je velmi rozšířený kysaný mléčný výrobek. Obsahuje 2,0, resp. 3,5% tuku, 8% 

tukuprosté sušiny. Dříve se v ČR stejně jako v zahraničí vyráběl především šumivý kefír v 

uzavřených nádobách, dnes je však rozšířená výroba v netlakových nádobách, které se 

používají při výrobě všech ostatních kysaných mléčných výrobků [10]. 

Při výrobě kefíru se na očkování používají směsné kultury z druhů Lactobacillus lactis var. 

caucasicus, resp. Lactobacillus casei, Lactococcus lactis a Streptococcus lactis, z kvasinek 

zkvašujicích laktózu Candida kefiri, Kluyveromyces lactis a Kluyveromyces fragilis. 

Mikroflóra kefírových zrn je bohatší ještě o další druhy bakterií mléčného kvašení, jako L. 

bulgaricus, leukonostoky, které tvoří aroma a často i bakterie octového kvašení [10]. 

Kefírové mléko se vyrábí pomocí kefírové kultury kultivované v mléce. Mlékárensky 

ošetřená standardizovaná směs se homogenizuje při teplotě ~ 0 °C a při tlaku 20 MPa. 

Homogenizovaná směs se pasterizuje při teplotě 95 °C po dobu 20 s. Po pasterizaci se směs 

ochladí na teplotu 20 ° C a napustí do zracích tanků. Zde se směs naočkuje za stálého míchání 

3% provozní kefírovou kulturou a nechá se v klidu zrát 16 h, aby se dosáhlo titrační kyselost 
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pH 4,55. Při této kyselosti se kefírové mléko plní a co nejrychleji vychladí na teplotu pod 

10°C  [10]. 

2.10.4 Sýry  

Nejenom jogurty a fermentované mléko obsahují probiotiky, ale i další výrobky, například 

sýry,které mají řadu výhod oproti jogurtům. Jsou vysoce výživné, mají vyšší pufrovací 

kapacitu, nižší obsah vlhkosti a tím pevnější konzistenci, relativně vyšší obsah tuku a také 

delší dobu trvanlivosti (více než 3 měsíce) [14]. 

V současné době existuje více než 200 druhů komerčně prodávaných probiotických sýrů v 

různých formách: čerstvé, polotvrdé nebo tvrdé. Jordánský měkký probiotický sýr se vyrábí z 

kozího mléka s použitím bakterií druhů Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus reuteri. K 

produkci sýrů čedarského typu se využívají bakterie druhů Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium infantis a Bifidobacterium sp. 

Pro výrobu sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou (typ ementálský, parmazán) se používají 

termofilní bakterie mléčného kvašení Streptococcus thermophilus, L. delbrüeckii ssp. 

bulgaricus, Lactobacillus delbrüeckii ssp. lactis a Lactobacillus helveticus. V souvislosti s 

termofilními sýrařskými zákysy se uvádí i použití homofermentativního druhu Lactobacillus 

casei, který se ale podle optimální teploty růstu 30 °C neřadí mezi termofilní bakterie. [14] 

2.10.5 Zmrzlina 

Zmrzlina je zmrzlá směs kombinace složek, jako je mléko, sladidla, stabilizátory, emulgátory 

a příchutě.V této kategorii jsou kromě jiných zmrazených výrobků další výrobky (např. ovoce 

a ořechy s nízkým obsahem tuku, pudinky, pestrobarevná pěna, sorbet, mražený jogurt) [11]. 

Zmrazení zahrnuje intenzivní míchání za účelem zabudování vzduchu, čímž se dosáhne 

požadované hladkosti a měkkosti zmrazeného produktu. 

Zmrzlinová matrice je dobrým nosičem pro probiotické kultury z důvodu svého složení, 

které zahrnuje mléčné bílkoviny, tuky a laktózu, stejně jako jiné sloučeniny.Navíc skutečnost, 

že jde o zmrazený výrobek, určitě přispívá. Výrobek by však měl mít relativně vysoké 

hodnoty pH - od 5,5 do 6,5, což vede ke zvýšení nároků na  přežití mléčných kultur během 

skladování; také nižší kyselost vede k většímu přijetí spotřebiteli, zejména těmi, kteří dávají 

přednost takovým výrobkům[11]. 

Přidání probiotických kultur ke zmrzlinovým krémům poskytuje výhodu funkčnosti. 

Pravidelná konzumace probiotické zmrzliny obsahující Bifidobacterium lactis Bb-12 

snižovala počty životaschopných streptokoků a laktobacilů v slinách, infekčních bakterii v 

ústní dutině, pravděpodobně kvůli přilnutí k ústní sliznici a k dentální tkáni jako součást 

biofilmu i proto soutěží s orálními patogeny [11].  

Během výroby probiotické zmrzliny musí být každá etapa procesu optimalizována s cílem 

zvýšit přežití probiotických bakterií tak, aby byly zaručeny funkční vlastnosti výrobku. To 

znamená, že při vývoji probiotické zmrzliny je třeba vzít v úvahu i hlavní výzvy spojené s 

výrobou konvenční zmrzliny. Tyto výzvy zahrnují: příspěvek k mikrostruktuře a koloidním 

vlastnostem; znalost a kontrola krystalizace ledu; volba vhodných stabilizátorů a konečně 

pochopení a kontrola destabilizace tuku a funkčnosti [11]. 
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2.10.6 Autenticita potravin  

Autenticita potravin je v současné době předmětem velkého zájmu týkající ze strany úřadů, 

protože nesprávné označování potravin mohou představovat komerční podvody. Důsledky 

klamavého označování může být mnohem důležitější u potenciálně alergenních potravin. 

Nutnost podpořit označování potravin umožnil vývoj technik pro analýzu potravin. V 

posledních letech byly zavedeny DNA metody např. polymerázová řetězová reakce (PCR) 

užitečné  pro identifikaci druhů např. probiotických bakterii v potravinách, jako i 

potravinových alergenů a geneticky modifikovaných organismů (GMO). Důležitá je jejich 

vysoká specifičnost a citlivost, stejně jako rychlost provedení a nízké náklady [18]. 

2.10.7 Způsoby falšování mléčných výrobků 

Hlavní způsoby falšování mléčných výrobků jsou tyto: 

 Přídavky kravského mléka do buvolího při výrobě pravé mozarelly  

 Ředění mléka vodou 

 Nedeklarované přídavky rostlinných olejů do mléka a sýrů 

 Používání etiket a označovaní uvádějících spotřebitele v omyl 

 Označováné obvyklé produkce za bio [21]. 
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3 STANOVENÍ AUTENTICITY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 

POMOCÍ PCR 

Posouzení autenticity mléčných výrobků je důležité,  protože se týká  zájmů spotřebitelů, a to 

nejen z ekonomického hlediska, ale také z hlediska zdravotních požadavků, potravinových 

alergií nebo náboženských praktik. Běžné falšování mléčných výrobků spočívá v nahrazení 

mléka s vyšší hodnotou neoznačeným kravským mlékem nebo vynechání deklarovaných 

mléčných druhů. Detekce mléčných druhů je důležitá zejmena při výrobě sýrů, zejména těch, 

které jsou vyrobeny z jednoho druhu mléka  s chráněným označením původu (CHOP), jako 

jsou ovčí nebo kozí sýry. Kromě toho jsou některé sýry vyráběny s definovaným množstvím 

typu mléka [18]. 

 Lipkin a spol.[37] ověřil, že somatické buňky mohou být použity jako zdroj DNA. Bylo 

vyvinuto několik metod založených na PCR pro posuzování autenticity  mléčných výrobků 

umožňujících odlišení mléka z různých biologických zdrojů (krávy, kozy, ovce a buvoli).       

Amplifikovatelnou DNA  lze získat z tepelně ošetřených mlék, jako je  pasterizované mléko, 

ultra pasterizovaná a prášková mléka, stejně jako kaseináty z kravského mléka. 

Znehodnocování sýra částečnou nebo úplnou náhražkou nedeklarovaných mléčných druhů 

může být snadno detekováno technikami PCR [18]. 

 

3.1 Nedeklarované mléko ve výrobcích 

Typický italský sýr Mozzarella označený CHOP je vyráběn pouze z mléka buvola (Bubalus 

bubalis). Přidání kravského mléka do sýru Mozzarella je častým podvodem, a proto bylo pro 

tento účel vyvinuto několik metod založených na PCR. Dvě duplexní metody PCR zaměřené 

na geny pro cytochrom b  byly navrženy pro současnou detekci kravského a buvolího mléka v 

sýrech Mozzarella. Uvedená technika umožnila detekci 1% (w/w) kravského mléka v sýrech z 

buvolího mléka. Detekce komerčních podvodů  byla potvrzena pomocí RFLP analýzy. 

Výsledkem PCR zaměřeným na cytochrom b bylo zjištění přítomností  kravského mléka ve 

22 ze 30 vzorků sýra Mozzarella s citlivostí 1,5% (w/w) . Löpez-Calleja et al.[38] dále 

vylepšili citlivost druhově specifických PCR testů pro detekci kravského mléka ve sýrech z 

mléka z buvolího na 0,5 a 0,1% (w/w). Validace a aplikace metody PCR v reálném čase pro 

kvantitativní detekci kravského mléka v sýru ukázala, že většina testovaných sýrů Mozzarella 

byla kontaminována kravským mlékem[18]. 

Detekce nedeklarovaného kozího mléka, nahrazeného ovčím mlékem s nižší cenou, bylo 

také dosaženo technikami založenými na PCR v reálném čase. Druhově specifická PCR 

zaměřená na mitochondriální 12S rRNA gen  byla úspěšně aplikována v detekci falšování 

ovčích sýrů kozím mlékem s citlivostí 1% (w/w) .Pomocí techniky PCR v reálném čase tito 

autoři dokázali kvantifikovat kozí mléko v binárních mléčných směsích v rozsahu 0,6 až 10% 

(w/w) [18]. 

Vývoj metody duplexní PCR pro kvantitativní detekci kravského mléka v ovčích a kozích 

sýrech umožnil detekci 0,1% (w/w) kravského mléka v těchto sýrech. Vyvinuté techniky 

odhalily nepřítomnost deklarovaného ovčího a kozího mléka ve směsných sýrech. Z devíti 

komerčních kozích sýrů bylo zjištěno přidání 9-13% (w/w) kravského mléka ve třech 
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vzorcích Lopez-Calleja a kol.  [38] vyvinuli PCR v reálném čase s využitím TaqManových 

sond pro kvantitativní detekci kravského mléka v binárních mléčných směsích kravského a 

ovčího mléka v rozmezí 0,5-10% (w/w) [18]. 

Lanzilao a kol. [39] vyvinula metodu PCR-RFLP zaměřenou na amplifikaci genu 

kodujícího cytochrom b a umožňujicího identifikaci čtyř druhů (krávy, ovce, kozy a buvola), 

které mají hlavní význam v mlékárenském průmyslu. Srovnávací analýza 92 sekvencí  genu 

pro cytochrom b umožnila navrhnout primery pro amplifikaci společného amplikonu čtyř 

druhů (275 bp). RFLP analýza provedená třemi restrikčními enzymy byla pro každý druh 

odlišná [18]. 

Mayer [18] uvádí, že  druhově specifická PCR je velmi citlivá technika pro detekci 

kravského mléka, dokonce i v přezrálých smíšených sýrech. Navíc PCR se ukázala jako 

adekvátní technika pro detekci zahřívaných mléčných výrobků (mléko a kaseinát) [18]. 

3.2 Konvenční PCR 

Polymerásová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction, PCR) je enzymová metoda 

sloužící k rychlé syntéze velkého množství definovaného úseku DNA in vitro. Tato metoda, 

podobně jako molekulové klonování, umožnila řadu experimentálních přístupů, jež byly dřive 

neproveditelné. Počet aplikací PCR neustále vzrůstá [15]. 

Vzhledem k vysoké citlivosti detekce je možné PCR použít pro zjištění přítomnosti velmi 

malého množství cílové nukleové kyseliny ve vzorku (teoreticky by měla stačit jediná 

molekula DNA nebo ve zvláštních případech RNA). Základem úspěšné reakce je izolace 

neporušeného úseku DNA, který má být amplifikován (pomnožen).Velmi důležitým 

předpokladem pro úspěšnou reakci je použití vhodných primerů tak, aby byla zajištěna 

specifita reakce. Jak návrh oligonukleotidových primerů tak na programování reakčních 

kroků vychází ze znalosti struktury DNA a ze znalosti sekvence, s nimi jsou příslušné 

oligonukleotidy komplementární. Je tedy nutné zdůraznit, že pro PCR je nutno znát sekvence 

alespoň hraničních úseků fragmentu, který má být amplifikován [16]. 

3.2.1 Komponenty PCR  

 Reakční směs (obvykle v objemu 25 - 100 µl) se skládá z následujících složek: [17] 

•  Matrice DNA (DNA templát) - makromolekula DNA, podle které se 

komplementárně syntetizují nové řetězce DNA. Obsahuje cílová místa pro primery. 

Typické množství DNA, přidávané do reakce, jsou 10 a 1 ng .  

•  Oligonukleotidové primery - bývají synteticky připravené a jsou komplementární k 

templátové DNA, která má být amplifikována. Primery jsou sekvenčně specifické a mají 

jedinečná vazebná místa na templát. Typické primery mají 18-30   nukleotidů a obsahují 40 - 

60 % GC bází. Teplota tání primerů bývá v rozmezí 55 - 60 ºС. Primery by neměly být mezi 

sebou komplemetární, zejména ne na 3'-konci, kde párování dvou nebo tří bází může vést ke 

vzniku dimerů primerů, zejména při nadbytku primerů. Potřebná koncentrace každého 

primeru pro jednu reakci je 0,1 -0,5 µM. 

•  DNA-polymerasa - syntetizuje novou DNA ve směru 5'→3' podle sekvence 

nukleotidů v komplementárním řetězci DNA od 3' konce primeru. Ke katalýze se používají 
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termostabilní polymerasy, např. Taq DNA-polymerasa izolovaná z mikroorganismu Thermus 

aquaticus. 

•  2'-deoxynukleosid-5'-trifosfáty (dNTP) - (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) - stavební 

kameny pro syntézu nové DNA. Optimální koncentrace je 200 µM, toleranční rozpětí je 20 - 

400 µM. Vysoké koncentrace dNTP (od 4 mM a výše) působí inhibičně, protože vyvazují 

hořečnaté ionty (Mg
24

). 

•  Mg
2
 ionty - jsou nezbytné pro aktivitu DNA-polymerasy. Koncentrace  musí 

být optimalizována pro každou kombinaci primerů a DNA templátu. Obvykle se používá 

koncentrace 1,5 mM .Toleranční rozpětí je 0 , 5 - 8  mM. Vyšší koncentrace iontů snižuje 

specifitu PCR. U primerů bohatých na G а С báze je ale použití vyšší koncentrace Mg
2+

 

vhodnější. 

•  Pufr pro PCR - vytváří optimální prostředí pro DNA-polymerasu. Standardní reakční 

pufr obsahuje 10 mM Tris-HCl (pH 8,3 - 8,8), 50 mM KC1, 1,5 mM MgCl2,případně může 

ještě obsahovat acetamid, albumin, želatinu nebo Tween 20. 

•  Voda pro PCR - používá se na doplnění směsi pro PCR na požadovaný objem. Nej- 

vhodnější je voda o odporu 18 mQ nebo voda pro injekce ČSL 4 [17]. 

 

3.2.2 Průběh PCR  

PCR je proces, při němž se cyklicky v závislosti na teplotě reakční směsi pravidelně střídají 

tři kroky, během nichž probíhají tři odlišné děje: [17] 

Denaturace DNA matrice Tohoto efektu je dosaženo zvěšením teploty na 95 ºC. DNA je 

denaturována zpravidla 1 - 5 min. Je důležité, aby došlo ke kompletní denaturaci, oddělení 

obou vláken. Jinak by totiž mohlo dojít k velmi rychlé renaturaci celé molekuly, což by 

zabránilo interakci s primery. 

Připojení primerů, hybridizace.Tímto druhým krokem je ochlazení reakční směsi na 

zvolenou teplotu, která se (dle teploty charakterizující stabilitu duplexu primer-DNA matrice) 

pohybuje kolem 55 °C. Teplota vhodná pro tuto reakci závisí na délce oligonukleotidu a na 

zastoupení A-T a G-C párů (G-C páry zvyšují stabilitu duplexu a tím i denaturační teplotu). 

Lze ji zpravidla vyčíst přímo z údajů výrobce primerů. 

Pro řadu primerů délky kolem 20 nukleotidů vyhovuje hybridizace při teplotě 54 °C. 

Protokol je případně dále optimalizován dle výsledků dosažených v prvním experimentu. 

Syntetická fáze. Jedná se o syntézu nového řetězce DNA termostabilním enzymem DNA 

polymerasou od 3'konců primerů. V této fázi jsou připojovány jednotlivé deoxyribonukleotidy 

ve směru 5 '→ 3'. Teplota je v případě použití Taq polymerase v 75 °C, což je teplotní 

optimum tohoto enzymu. Výtěžek je závislý na vhodných reakčních podmínkách, které je 

často třeba optimalizovat. Jedná se zejména o koncentraci iontů a teplotu hybridizace. 

Výše uvedené kroky probíhají obvykle ve 30 až 40 cyklech [16]. 

3.2.3 Termocyklér 

Termocyklér  je programovatelný termostat, který umožňuje přechod mezi jednotlivými 

teplotami. Hlavními požadavky jsou přesnost teploty a rychlost přechodu mezi jednotlivými 
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teplotami. V současné době existuje celá řada výrobců těchto přístrojů s různými typy 

vyhřívání a chlazení [16]. 

3.2.4 Detekce produktů PCR  

Elektroforéza v agarosovém gelu 

K identifikaci, separaci a purifikaci produktů PCR (amplikonů) získaných pomocí PCR se 

používá elektroforéza v agarosovém či polyakrylamidovém gelu.Fragmenty DNA jsou děleny 

v elektrickém poli v závislosti na jejich velikosti.Touto metodou může být detegováno 50 ng 

a více  DNA. Amplikony lze izolovat přímo z gelu a použít pro další práci.Volbou typu a 

koncentrace gelu lze zajistit vhodné podmínky pro dělení fragmentů v ruzných rozmezích 

molekulových hmotností [15]. 

Protokol agarosové gelové elektroforézy lze rozdělit do tři části: 

  Příprava gelu vhodné hustoty, volené tak, aby bylo zajištěno optimální rozdělení 

očekávaných produkrů PCR 

  Produkty PCR jsou aplikovány do jamek v gelu a děleny v elektrickém poli, vhodném 

pro elektroforézu, po dobu odpovídající optimální separaci. Rozdělení lze monitorovat 

na základě rozdělení fragmentů standard, který obsahuje fragmenty DNA o známých 

molekulových hmotnostech.  

 Pro tento účel se nejčastěji používá bromfenolová modř, která putuje s fragmenty 

DNA o velikosti cca 0,5 kb a xylen cyanol zpravidla putující s fragmenty velikosti 5 

kb. Bromfenolová modř, odpovídající zpravidla nejkratším fragmentům a bývá 

indikátorem čela elektroforesy. 

 Gel je barven ethidium bromidem.Ethidium bromid je interkalačí činidlo ,které se váže 

mezi vlákna DNA a červeno-oranžově fluoreskuje po ozáření UV zářeňím. Komplex 

DNA a ethidium bromidu je vizualizován osvětlením pomocí zdroje UV záření na tzv. 

Transiluminátoru [15]. 

 Gel je dokumentován fotograficky pomocí fotoaparátu zabudovaném v mobilním 

telefonu. 

3.3  PCR v reálném čase 

PCR  v reálném v PCR čase  je metoda používaná v mnoha laboratořích pro diagnostické a 

potravinářské aplikace. Tato technologie sdružuje chemii polymerázové řetězové reakce s 

použitím fluorescenčních reporterových molekul za účelem sledování syntézy PCR produktů 

během každého cyklu PCR reakce. Tato kombinace je  vynikající díky své citlivosti a 

specifičnosti, reprodukovatelnosti, nízkého rizika kontaminace a kratší doby provedení bez 

post-PCR analýzy. Technologie PCR v reálném čase je atraktivní alternativou  konvenční 

PCR [19]. 

Přístroje pro PCR se v podstatě skládají z tepelného cykleru s integrovaným světelným 

zdrojem excitace, systémem detekce fluorescence a software, který umožňuje provádět 

analýzu detekované fluorescence během testu včetně kvantitativní analýzy. Tyto přístroje jsou 

schopné současně detekovat různé vlnové délky fluoroforů [19]. 
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 Použití PCR v reálném čase snižuje možnost získání falešně pozitivních výsledků oproti 

konvenční PCR. Konvenční PCR je dostatečně citlivá pro současnou detekci zástupců rodu 

Lactobacillus a jeho jednotlivých druhů, avšak je jí možné stanovit obsah amplifikovaného 

produktu PCR pouze semi-kvantitativně. Přístup využívající hybridizačních sond, které byly 

vytvořeny na základě rozdílů v sekvenci genů kodujících 16S rRNA druhů Lb. casei, Lb. 

paracasei a Lb. rhamnosus, umožnil správnou identifikaci většiny druhů. Neumožnil však 

rozlišit mezi druhy Lb. paracasei a Lb. casei z důvodu stejné sekvence 16S rRNA genu. Tyto 

výsledky naznačují, že využití PCR v reálném čase je vhodnou strategií pro správnou 

identifikaci blízko příbuzných druhů rodu Lactobacillus [22]. 
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo seznámit se s pojmem probiotika, s jejich 

vlastnostmi a využitím v potravinářství. 

Cílem praktické části bakalářské práce byla izolace DNA ze dvou probiotických mléčných 

výrobků (Actimel,Active Jogurt) v kvalitě pro PCR pomocí magnetických mikročástic.Dalším 

cílem práce bylo využít metodu PCR pro důkaz deklarovaných rodů a druhů bakterií ve 

výrobcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

5.1 Materiál  

5.1.1  Potravinové výrobky 

 ACTIMEL 

Ochucený mléčný nápoj 

Výrobce : Danone , www.danone.com  

Složení:  

 mléko 

 tekutý cukr (7,3% sacharóza),  

 glukóza 

 mléčné minerály 

 jogurtové kultury: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus a L. casei 

Danone® 

 vitamíny : B6 a D  

 ACTIVE JOGURT 

Bílý jogurt slazený. 

Výrobce : Mlékárna Stříbro s.r.o.,  mlekarnastribro.cz/ 

Složení:  

 mléko 

 mléčná bilkovina 

 cukr  

 jogurtové kultury 

 Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 

5.1.2 Kontrolní DNA  

Jako pozitivní kontroly byly v průběhu práce použita DNA  z probiotických kmenů:  

 Lactobcillus casei  CCM 7089 (10 ng/µl) 

 Bifidobacterium longum CCM 4990 (20 ng/µl) 

 Bifidobacterium animalis CCM 4988 (250 ng/µl) 

http://www.danone.com/
http://www.ferpotravina.cz/detail-firmy/24660
http://search.seznam.cz/?q=http%3A%2F%2Fwww.mlekarnastribro.cz%2F&url=http%3A%2F%2Fwww.mlekarnastribro.cz%2F&data=lgLEEKszEjSC95sGxDzcAi98AHXEQIwXZDPhlmExM0--NThw0MFR9JPSUR7UBOGtrn8KjCSN-JLWik4YZYwsWvSJ6qAHUqA8Sa8V4yHb4aWZFUuF8LvOWtSNQMQCOR-SxAKC0MQC9kA%3D
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Bakteriální DNA byla poskytnuta vedoucí práce doc. RNDr. Alenou Španovou, CSc. 

5.2 Pomůcky a přístroje  

 Centrifuga MINI Spin 13 400 min-1 (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

 Mikropipety Discovery HTL (PZ HTL, Varšava, Polsko) 

 Mikrovlnná trouba SMW 2320 (SENCOR, ČR) 

 Laboratorní váhy (Kern & Sohn, Německo) 

 Centrifuga (Eppendorf AG, Hamburg, SRN) 

 Magnetický separátor (Dynal, Oslo, Nórsko) 

 Spektrofotometr NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific , USA) 

 Termocycler PTC-200 (BIO-RAD Lab., USA) 

 Transiluminátor TVR 3121 (Spectroline, USA) 

 Fotoaparát v telefonu Phone 6S 

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

Woodbridge, USA) 

 Zařízení pro elektroforézu Easy – Cast, model B1 (Owl Scientific, USA) 

 Běžné laboratorní sklo a laboratorní pomůcky 

5.3 Chemikálie 

 Agaróza pro elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Proteináza K (100 μg/ml) (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Lysozym (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Destilovaná voda (FCH VUT, Brno, ČR) 

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

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

 Chlorid sodný (Lachema, Brno, ČR) 

 PEG 40 % (Sigma, St. Louis, USA) 

 Ethanol p.a. (Penta, Chrudim, ČR) 

 DNA standard (100 bp) (Malamité, Moravské Prusy, ČR) 

 Ethilidium bromid (Sigma, St. Louis, USA) 
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 Nanášecí pufr Yellow load (Top-Bio, Praha, ČR) 

 Komponenty pro PCR 

 PCR pufr kompletní (Top-Bio, Praha, ČR) 

 Taq 1.1 DNA polymerasa (Top-Bio, Praha, ČR) 

 dNTP (Top-Bio, Praha, ČR) 

 Primery (Generi Biotech, Hradec Králové, ČR) 

 PCR voda (Top-Bio, Praha, ČR) 

  Fluorescenční barvivo GoldView (Ecoli, Bratislava, SR) 

 Magnetické mikročástice P(HEMA-co-GEMA) (syntetizoval Ing. Daniel Horák CSc., 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha, ČR) 

5.4 Roztoky 

Roztoky byly připravovány podle skript Španové a Ritticha (2010)[17]. 

5.4.1 Roztoky pro lyzi bakteriálních buněk 

1 M Tris-HCl (pH 7,8) 

121,1 g Tris-báze bylo rozpuštěno v 800 ml destilované vody; pH roztoku bylo upraveno 

pomocí koncentrované HCl na hodnotu 7,8.Roztok byl doplněn destilovanou vodou na objem 

1 litr,byl rozdělen do alikvotních podílů a poté byl sterilizovan 20 minut při 121 ̊C. 

0,5 EDTA (pH 8,0)   

186,1 g EDTA bylo rozpuštěno v 800 ml destilované vody; pH bylo upraveno přídáním 20 g 

hydroxidu sodného.Nejprve bylo přidáno 15 g NaOH , poté hydroxid sodný byl postupně 

přidáván po jednotlivých pecičkách za stálé kontroly pH roztoku.EDTA bylo rozpuštěno při 

hodnotě pH 8,0. Rozpuštění probíhálo za stálého míchání na magnetické míchačce.Roztok byl 

doplněn destilovanou vodou na 1 litr, byl rozdělen do alikvotních podílů a poté byl 

sterilizovan 20 minut při 121 ̊C. 

 Lyzační roztok A 

Roztok byl připraven ze zásobních roztoků 1 M Tris-HCl (pH7,8) a 0,5 M EDTA 

(pH8,0).Bylo smíchano 10 ml 1 M Tris-HCl a 1 ml 0,5 M EDTA.Roztok byl doplňen sterilní 

destilovanou vodou do 100 ml. 

Lyzační roztok B 

K lyzačnímu roztoku A byl přidán lysozym na výslednou koncentraci 3,0 mg/ml. 
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Roztok proteinasy K (100 µg/ml)  

Navážka 10 mg proteinázy K byla rozpuštěna v 10 ml sterilní destilované vody.Roztok byl 

rozdělen do alikvotů a uchováván při –20 ̊C.  

Dodecyl sulfát sodný (20%) 

20 g dodecyl sulfátu sodného (SDS) bylo rozpuštěno v 80 ml destilované vody při současném 

zahříváním na 68  ̊C; pH roztoku bylo upraveno na hodnotu 7,0 koncentrovanou HCl. Roztok 

byl doplněn destilovanou vodou na objem 100 ml a byl rozdělen do alikvotních podílů. 

Sterilace není nutno provádět.Roztok byl uchováván při laboratorní teplotě. 

5.4.2 Roztoky pro izolaci DNA pomocí magnetických nosičů 

Magnetické mikročastice  P(HEMA-co-GMA) 

Roztok obsahující magnetické mikročástice 2 mg/ml vody. 

5 M NaCl 

58,4 g bylo rozpuštěno v 150 ml destilované vody a doplněno destilovanou vodou na objem 

200 ml.Roztok byl sterilizován v autoklávu 20 minut při 121 °C. 

40 % PEG 6000 

40 g  PEG 6000 bylo rozpuštěno v 60 ml destilované vody a doplněno destilovanou vodou na 

objem 100 ml. Roztok byl uchováván při – 4 °C. 

TE pufr  

Sterilně bylo smícháno 1 ml 1 M Tris-HCl (pH 7,8) a 0,2 ml 0,5 M EDTA (pH 8,0). Roztok 

byl doplněn sterilní vodou do 100 ml.Roztok byl sterilně rozdělen do alikvotních podílů a 

uchováván při -20 °C. 

5.4.3 Roztoky pro agarózovou gelovou elektroforézu 

0,5 × TBE pufr 

 Bylo smícháno 54 g Tris-báze , 27,5 g kyseliny borité a 20 ml 0,5 M EDTA (pH 

8,0).Navážka se rozpustí v 600 ml destilované vody.Roztok se doplnil destilovanou vodou na 

objem 1 litr; pH bylo upraveno pomocí 1 M NaOH na hodnotu 8,0 a konečný objem byl 

doplněn na  litr. Před použitím byl TBE pufr 10x ředěn destilovanou vodou. 

Agarózový gel 1,5 % 

1,5 g agarózy bylo rozpuštěno v 100 ml 0,5x TBE pufru směs byla pečlivě rozvařena 

v mikrovlné troubě. 

Ethidium bromid (0,5 μg/ml) 

100 µl roztoku ethidiumbromidu (5 mg/ml) bylo zředěno 500 ml destilované vody. 
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5.5 Metody  

Uvedené postupy byly prováděny podle skript Španové a Ritticha (2010) [17] , případně 

částečně upravené dle doporučení  doc. RNDr. Aleny Španové, CSc. 

5.5.1 Příprava hrubého lyzátu buněk. 

1. Z tekutého mléčného výrobku bylo  odebrano 2×1 ml vzorku do dvou 1,5 ml 

mikrozkumavek. 

2. Vzorky se centrifugovaly při 14 000 ot/min po dobu 5 min.  

3. Supernatant se opatrně slil,sediment byl  resuspendován a promyt  1 ml sterilní vody a 

opět byl centrifigovan za stejných podmínek. 

4. Promytí se opakovalo 5×. 

5. K sedimentu se přidalo 1 ml lyzačního roztoku (10 mM Tris-HCl,pH 7,8 ;5 mM 

EDTA ; lyzosym 3 mg/ml), ve kterém se sediment resuspendoval. 

6. Vzorek se inkuboval 1 hodinu při laboratorní teplotě. 

7. Ke směsi bylo přidáno 50 µl 20 % SDS a 5 µl proteinasy K ( 100 µg/ml). 

8. Vzorky se inkubovaly při 55  ̊C do druhého dne.  

9. Hrubé lyzáty buňek byly použity pro izolaci DNA. 

5.5.2 Izolace DNA pomocí magnetických mikročástic. 

Složení směsi pro izolaci DNA pomocí magnetických mikročástic je uvedeno v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Složení směsi pro izolaci DNA pomocí magnetických mikročástic.  

Krok Složka Množství 

(µl) 

1 NaCl 5 M 200 

2 Hrubý lyzát buněk 150 

3 PEG 6000 (40%) 100 

4 Magnetické 

mikročástice (2 mg/ml) 

50 

Celkem  500 

 

1. Po smíchání komponent se směs inkubovala 15 minut při laboratorní teplotě. 

2. Směs se umístila do magnetického separátoru (se zasunutým magnetickým pásem) 

a magnetické částice se separovaly 15 minut při laboratorní teplotě. 

3. Po uplynutí uvedené doby byl opatrně odebrán supernatant. 

4. Z magnetického separátoru byl vysunut  magnetický pás, do mikrozkumavek 

s částicemi bylo přidáno 500 µl 70 % ethanolu.  

5. Vzorek byl promíchán , do separátoru byl zasunut magnetický pás a po 1 minutě 

byl ethanol opatrně odebrán. 

6. Promíchání bylo opakováno se 100 µl 70 % ethanolu. 

7. Mikrozkumavky byly vyjmuty ze separátoru a ethanol se nechal odpařit. 

8. DNA adsorbovaná na magnetických částicích se eluovala při laboratorné teplotě 

do 100 µl TE pufru po dobu 30 minut. 
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9. Po 30 minutách bylo provedeno spektrofotometrické stanovení koncentrace a 

čistoty bakteriální DNA. 

10. Částice se odseparovaly pomocí magnetického separátoru a eluát obsahující DNA 

byl odebrán do čistých mikrozkumavek. 

5.5.3 Spektrofotometrické stanovení koncentrace DNA 

1. Roztok DNA v TE pufru se umístil na čočku spektrofotometru Nanodrop. 

2. Měřila se absorbance v rozmezí vlnových délek 220–350 nm proti TE pufru.  

3. Z hodnoty absorbance při 260 nm byla vypočtěna koncentrace DNA. 

 

5.5.4 Příprava směsí pro PCR a provedení PCR 

Příprava směsí pro PCR je uvedena v Tabulce 3.Pro doménu Bacteria byly použity primery 

F_eub a R_eub,pro rod Lactobacillus byly použity primery LbLMA 1 a R 16-1, pro rod 

Bifidobacterium - R allbif a F allbif, pro druh L.casei/paracasei - Cas/ParFW a UniverRV. 

Tabulka 3:  Složení směsi pro PCR  

Komponenta Objem (µl) 

Voda pro PCR  18 

Reakční pufr kompletní (10× 

koncentrovaný) 

2,5 

Směs dNTP (10mM) 0,5 

Primer 1 (10 mM) 0,5 

Primer 2 ( 10 mM) 0,5 

Taq DNA-polymerasa 1.1 (1 U/µl) 1 

Matrice DNA  2 

Celkem  25 

 

 

1. Byla namíchána směs pro PCR ,všechny komponenty byly smíchány v pořádí 

uvedeném v Tabulce 3  . 

2. Jako DNA  matrice byla použita izolovaná DNA. 

3. Negativní kontrola byla přípravena smícháním 23 µl směsi pro PCR a 2 µl 

vody pro PCR,která nahradila DNA matrici. Jako pozitivní kontrola byla 

použita DNA izolována ze sbírkového kmene (L. casei CCM 7089 (10ng/µl) , 

B. longum CCM 4990 (20ng/µl), Bifidobacterium animalis CCM 4988 (250 

ng/µl)). 

5.5.4.1 Primery 

Sekvence primerů a velikosti produktů PCR použíté v jednotlivých PCR jsou uvedeny v 

Tabulce 4  .[17], [23], [25]. 
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Tabulka 4: Sekvence primerů použitých pro jednotlivé PCR 

Specifická PCR  Primery Sekvence primeru (5´- 3´) Velikost 

produktů 

PCR 

Citace  

Bacteria 

F eub TCC TAC GGG AGG CAG 

CAG T 466 bp Haarman 

a Knol, 

2006 

R eub GGA CTA CCA GGG TAT 

CTA ATC CTG TT 

Lactobacillus 

LbLMA1 CTC AAA ACT AAA CAA 

AGT TTC 250 bp 
Dubernet 

a kol. 

2000  R16-1 CTT GTA CAC ACC GCC 

CGT CA 

Bifidobacterium 

R allbif CCG GAA TAG CTC C 

231 bp 
Haarman 

a Knol, 

2006 
F allbif GAC CAT GCA CCA CCT 

GTG AA 

L.casei/paracasei 

Cas/ParFW TGC ACC GAG ATT CAA 

CAT GG 682 bp Grillová, 

2013 
UniverRV TTC GCC ACT GGT GTT 

CTT CC 

 

5.5.4.2 Provedení PCR 

1. Směs pro PCR byla dobře promíchána a krátce centrifugována. 

2. Vzorky byly umístěny do termocykleru, na kterém byl nastaven specifický 

program. 

3. Po skončení PCR byla provedena detekce produktů PCR pomoci gelové 

elektroforézy.  

5.5.4.3 Amplifikační  programy 

Použíté amplifikační programy jsou uvedeny v Tabulce 5 a ,b,c. 
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Tabulka 5 a): Amplifikační program pro doménu Bacteria [24] 

Krok č. Doména Bacteria 

1 94 °C 5 min  

 

29× 

Krok 2-4 

2 94 °C 30 s 

3 55 °C 30 s 

4 72 °C 30 s 

5 72 °C 5 min 

 

Tabulka 5 b): Amplifikační programy pro rod Lactobacillus a rod Bifidobacterium 

[17],[24]. 

Krok č. Rod Lactobacillus Rod Bifidobacterium 

1 94 °C 5 min  

 

 

29×  

Krok 2-4 

94 °C 5 min  

 

 

39×  

Krok 2-4 

2 94 °C     30 s 94 °C 1 min 

3 55 °C 30 s 50 °C 1 min 

4 72 °C 30 s  72 °C 2 min 

5 72 °C   5 min 72 °C    10 min 

 

Tabulka 5 c): Amplifikační programy pro druh Lactobacillus casei a druh Bifidobacterium 

animalis [17]. 

Krok č. Druh  L.casei Druh  B.animalis 

1 94 °C 5 min  

 

 

 

29×  

Krok 2-4 

94 °C 5 min  

 

 

29× 

Krok 2-4 

2 95 °C 30 s 92 °C   30 s 

3 54 °C 30 s 58 °C   30 s 

4 72 °C 1 min 72 °C 1 min 

5 72 °C 5 min 72 °C 11 m

i

n 
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5.6 Gelová elektroforéza produktů PCR  

1. Byl připraven 1,5 % agarosový gel. Suspenze se pečlivě rozvařila v mikrovlnné 

troubě,nechala se vychladnout na teplotu 60  ̊C, přidalo se barvivo Gold View(1µl/100 

ml gelu), nalila do elektroforetické vaničky s hřebínkem a byla nechána 0,5 hodiny 

tuhnout.Před nanášením vzorků na gel  byl hřebínek vyjmut. 

2. Do komůrky byla nanesena směs 25 µl produktů PCR  a 5 µl nanášecího pufru. Do 

jedné komůrky byl nanesen DNA standard 5 µl . 

3. Gel se vložil do elektroforetické vaničky v takové orientaci, aby záporně nabitá DNA 

migrovala k anodě.Vanička s gelem se opatrně převrstvila 0,5× TBE pufrem do výšky 

2–3 mm nad gel a přístroj byl zapnut. 

4. Po skončení elektroforézy v případě potřeby se gel dobarvil ethidium bromidem 

(0,5µg/ml) po dobu 0,5–1 hod. 

5. Gel se opláchnul v destilované vodě a umístil se na transiluminator a vyhodnotil v UV 

světle při vlové délce 305 nm. 

6. Gel byl dokumentovan fotograficky pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu Iphone. 

 

5.6.1 Standard 100 bp žebříček 

Na Obrázku 1 jsou uvedeny fragmenty  DNA standardu na agarozovém gelu.Jako DNA 

standard byl použít 100 bp žebříček obsahujicí fragmenty DNA délky  100, 200, 300, 400, 

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 bp. 

Obrázek 1: Fragmenty DNA standardu 100 bp žebříku rozdělená na 1,5 % agarozovém 

gelu. 

                                     

 

 

1500 bp 

1200 bp 

1000 bp 

 

500 bp 

400 bp 

300 bp 

200 bp 

100 bp  
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6 VÝSLEDKY  

6.1 Příprava hrubých lyzátů buněk z  mléčných výrobků. 

Byl připraven hrubý lyzát buněk  z jogurtů Actimel a Active Jogurt, každý ve čtyřech 

opakováních  podle postupu  v kapitolě 4.5.1. Z výrobku Actimel bylo vzato 2 ml  pro 

přípravu lyzátu, pro Active Jogurt byl lyzát přípraven z 1 g resuspendovaném v 1 ml sterilní 

vody.  

6.2 Izolace DNA z hrubých lyzátů buněk  pomocí magnetických 

mikročástic. 

Izolace DNA z hrubých lyzátů buněk byla provedena pomocí magnetických mikročástic 

podle postupu v kapitolě 4.5.2 ve 4 opakováních. DNA byla nechána eluovat 48 hodin.  

6.3 Spektrofotometrické stanovení koncentrace DNA 

Po eluci  byla změřena koncentrace izolované DNA spektrofotometricky. Byla změřena 

absorbance DNA podle postupu v kapitolě 4.5.3. Absorbance DNA byla změřena v rozmezí 

vlnových délek 220–340 nm.(Graf 1,Graf 2) Byla stanovená koncentrace a čistota izolované 

DNA. Vysledky stanovení jsou zobrazeny v Tabulce 6 . 

 

 

Graf 1: Závislost absorbance na vlnové délce u DNA izolované z Actimelu ve 4 

opakováních. 
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Graf 2: Závislost absorbance na vlnové délce u DNA izolované z Active Jogurtu  ve 4 

opakováních. 

Tabulka 6:  Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované z Actimel a 

Active Jogurt ve 4 opakováních. 

Výrobek DNA č. c (ng/µl) A260nm A280nm A260/280nm A260/230nm 

 

Actimel   

1 16,7 0,334 0,318 1,05 0,32 

2 15,3 0,307 0,225 1,36 0,58 

3 31,8 0,636 0,623 1,02 0,28 

4 18,3 0,366 0,277 1,32 0,75 

 

Active 

Jogurt 

1 14,7 0,295 0,219 1,35 0,77 

2 18,3 0,366 0,283 1,29 0,67 

3 11,7 0,235 0,193 1,22 0,53 

4 17,2 0,343 0,273 1,26 0,45 

 

→ DNA byla izolována v koncentraci 15,3–31,8 ng/µl z Actimelu, a v konentraci 11,7–18,3 

ng/µl z Active jogurtu.DNA byla znečištěna (A 260/280 = 1,02–1,32 u Actimelu a 1,22–1,35 

u Active Jogurtu). 

6.4 PCR  pro doménu Bacteria 

Amplifikace DNA byla ověřena v PCR pro doménu Bacteria s primery F eub a R eub [23]. 

PCR pro doménu Bacteria byla provedena zvlášt s DNA pozitivních kontrol a s DNA 

izolovanou s výrobků. Směs pro PCR byla namíchána podle Tabulky 3 kapitoly 4.5.4 .PCR 

probíhala podle programu uvedeného v Tabulce 5 c. 
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6.4.1 PCR s DNA pozitivních kontrol 

Byla provedena PCR specifická pro doménu Bacteria s využitím DNA Lactobacillus 

casei  CCM 7089(10 ng/µl) a Bifidobacterium longum CCM 4990 (20 ng/µl).Výsledky 

gelové elektroforézy na 1,5 % gelu jsou zobrazeny na Obrázku 2  . 

Obrázek 2:  Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro doménu 

Bacteria (466 bp).Amplifikována byla DNA pozitivních kontrol. 

  

 

Běh 

č. 

DNA 

Pozitivní kontrola 

Množství DNA (ng/PCR směs) Detekce produktů 

PCR 

1 B.longum CCM 

4990 (20 ng/µl) 

40 + 

2 L.casei CCM 

7089 (10 ng/µl) 

20 + 

3 Standard   

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegovan. 

→ Obě kontrolní DNA se amplifikovaly.Po amplifikaci byly detegovány produkty 

PCR (466 bp) specifické pro doménu Bacteria. 

1500 bp 

1000 bp 

500 bp 

Produkty 

PCR   

466 bp 

 

100 bp 



36 

 

6.4.2 PCR s DNA výrobků 

Byla provedena PCR specifická pro doménu Bacteria s DNA izolovanou z výrobků. Jako 

pozitivní kontrola byla použita DNA kmene Lactobacillus casei  CCM 7089 (10 ng/µl). 

Výsledky gelové elektroforézy na 1,5 % gelu jsou zobrazený na Obrázku  3 . 

Obrázek 3: Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro doménu 

Bacteria (466 bp).Amplifikována byla DNA izolovaná z výrobků Actimel a Active Jogurt ve 4 

opakováních. 

 

 

Běh 

č. 

DNA Množství DNA 

(ng)/PCR směs 

Detekce produktů 

PCR 

1 Pozitivní kontrola 

L.casei CCM 7089 (10 

ng/µl) 

20 + 

2  Actimel 1 33,4 + 

3 2 30,9 + 

4 3 63,6 + 

5 4 36,6 + 

6 Active Jogurt 1 29,4 + 

7 2 36,6 + 

1500 bp 

1000 bp 

500 bp 

Produkty 

PCR 

466 bp 

100 bp 
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8 3 23,4 + 

9 4 34,4 + 

10 Standard    

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegovan. 

 → Produkty PCR o velíkosti 466 bp pro doménu Bacteria byly detegovány po amplifikaci 

DNA izolované z  výrobků Actimel a Active Jogurt. Byla prokázána přitomnost bakteriální 

DNA v obou výrobcích. 

6.5 PCR specifická pro rod Lactobacillus 

Směsi pro PCR byly namíchány podle Tabulky  3   kapitoly 4.5.4.. Zvlášt pro rozitivní 

kontroly a zvlášt pro DNA z výrobků. Pro PCR specifickou pro rod Lactobacillus byly 

použíty primery LbLMA1 a R16-1 [17]. Pro amplifikaci DNA byl použit program uvedený 

v Tabulce 5 a (kap. 4.5.4).  

6.5.1 Pozitivní kontrola  

Jako pozitivní kontrola byla amplifikována DNA kmene Lactobacillus casei CCM 7089 (10 

ng/µl). Vysledky gelové elektroforézy produktu PCR  na 1,5 % gel jsou zobrazený na  

Obrázku 4 . 

Obrázek 4: Agarózová gelová elektroforéza produktu PCR specifického pro rod 

Lactobacillus (asi 255bp).Amplifikována byla DNA positivní kontroly L.casei CCM 7089. 

 

 

 

Produkt PCR  

255 bp 

1500 bp 

1000 bp 

 

500 bp 

 

100 bp 
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Běh 

č. 

DNA Množství DNA 

(ng/µl)/PCR směs 

Detekce produktů 

PCR 

1 Standard   

2 Negativní kontrola 0 - 

3 Pozitivní kontrola 

L.casei 7089 (10 ng/µl) 

20 + 

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegovan. 

→ Produkt PCR o velikosti asi 255 bp byl detegován po amplifikaci kontrolní DNA. 

6.5.2 PCR s DNA z výrobků 

PCR specifická pro rod Lactobacillus byla provedena s DNA z výrobků Actimel a Active 

Jogurt.Výsledky gelové elektroforézy produktů PCR jsou zobrazeny na Obrázku 5 . 

Obrázek 5: Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro rod 

Lactobacillus (asi 255 bp).Amplifikována byla DNA izolovaná z výrobků Actimel a Active 

Jogurt ve 4 opakováních. 

 

 

 

 

Produkty PCR  

255 bp 

1500 bp 

 

1000 bp 

500 bp 

 

100 bp  
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Běh 

č. 

DNA Množství DNA (ng)/ 

PCR směs 

Detekce produktů 

PCR 

1 Standard   

2 Negativní 

kontrola 

0 - 

3 Pozitivní 

kontrola L.casei 

7089 (10 ng/µl) 

20 + 

4 Actimel 1*¹ 33,4 + 

5 2 30,6 + 

6 3 63,6 + 

7 4 36,6 + 

8 Active Jogurt 

1*² 

29,4 + 

9 2 36,6 + 

10 3 23,4 + 

11 4 34,4 + 

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegován. 

*¹ 30 cyklů PCR  

*² 35 cyklů PCR  

→ Produkty PCR o velikosti asi 255 bp specifické pro rod Lactobacillus byly detekovány 

po amplifikaci DNA izolované z obou výrobků. Byly prokázána přítomnost bakterii rodu  

Lactobacillus v obou výrobcích. 

6.6 PCR specifická pro rod Bifidobacterium 

Byla provedena PCR specifická pro rod Bifidobacterium zvlášt pro pozitivní kontrolu a pro 

DNA z výrobku Active Jogurt. Směsi pro PCR byly namíchány podle Tabulky 4 (kap. 

4.5.4.)Pro tuto PCR byly použity primery  R allbif a F allbif. Amplifikace probíhala podle 

programu uvedeného v Tabulce 5 b (kap.4.5.4). 

6.6.1 Pozitivní kontrola  

Jako pozitivní kontrola  byla použíta DNA kmene Bifidobacterium animalis CCM 4988 

(250 ng/µl). DNA byla naředěna a bylo amplifikováno různé množství DNA.Výsledky 

agarozové gelové elektroforézy produktů PCR jsou uvedeny na Obrázku 6 
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Obrázek 6: Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro rod 

Bifidobacterium (231 bp).Amplifikovaná byla různá množství kontroní DNA B.animalis CCM 

4988. 

 

Běh 

č. 

DNA Množství DNA /PCR 

směs 

Detekce produktů 

PCR 

1 Negativní kontrola  - 

2 B.animalis CCM 4988 500 ng/µl +* 

3 B.animalis CCM 4988 50 ng/µl +* 

4 B.animalis CCM 4988 5 ng/µl + 

5 B.animalis CCM 4988 500 pg/µl + 

6 B.animalis CCM 4988 50 pg/µl + 

7 B.animalis CCM 4988 5 pg/µl - 

8 Standard   

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegován.  

*Vedle specifických produktů PCR byly detegovány i nespecifické produkty PCR. 

 

→ Produkt o velikosti 231 bp pro rod Bifidobacterium byl detegován po amplifikaci 

kontrolní DNA v množství 5 ng až 50 pg.Po amplifikaci velkého množství DNA (50 a 500 

ng/ PCR směs) byly detegovány kromě specifických i nespecifické produkty PCR . 

1500 bp 

1000 bp 

500 bp 
Produkty 

PCR 

231 bp 
   100 bp  



41 

 

6.6.2 PCR s DNA výrobků 

PCR specifická pro rod Bifidobacterium byla provedena s DNA výrobku Active Jogurt. 

Výsledky agarozové gelové elektroforézy jsou uvedeny na Obrázku 7 . 

Obrázek 7: Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro rod 

Bifidobacterium (231 bp).Amplifikovana byla DNA z výrobku Active Jogurt ve 4 opakovaních. 

 

Běh 

č. 

DNA Množství DNA (ng)/ 

PCR směs 

Detekce produktů 

PCR 

1 Standard   

2 DNA Active Jogurt 

1 

147 +/- 

3 2 183 +/- 

4 3 117 + 

5 4 172 + 

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegován. 

→ Produkt PCR o velíkosti 231 bp byl detegován po amplifikaci DNA izolované 

z výrobku Active Jogurt v různých intenzitách.  

6.7 PCR specifická pro druh Lactobacillus casei/paracasei 

Byla provedena PCR specifická pro druh L.casei/paracasei zvlášt pro pozitivní kontrolu a 

zvlášt pro DNA z výrobku Actimel.Směs pro PCR byla namíchána podle Tabulky 3  kapitoly 

1000 bp 

500 bp 
Produkty PCR 

231 bp 

1500 bp  

100 bp 
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4.5.4 .Pro PCR byly použíty primery Cas/ParFW a UniverRV [25].Amplifikace probíhala 

podle programu uvedeného v Tabulce 5 c (kap.4.5.4) 

6.7.1 Pozitivní kontrola  

Jako pozitivní kontrola byla použita DNA kmenu Lactobcillus casei  CCM 7089 (10 ng/µl). 

Výsledky gelové elektroforézy produktů PCR na 1,5 % gel jsou zobrazený na Obrázku 8. 

Obrázek 8: Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro druh 

L.casei/paracasei (681 bp).Amplifikována byla kontrolní DNA L.casei CCM 7089. 

 

Běh 

č. 

DNA  Množství DNA 

(ng)/ Směs PCR 

Detekce produktů PCR 

1 Negativní kontrola 

 

0  

2 Pozitivní kontrola 

L.casei CCM 7089(10 

ng/µl) 

20 + 

3 Standard   

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegován. 

→ Produkt PCR o velikosti 681 bp byl detegován po amplifikaci kontrolní DNA. 

6.7.2 PCR s DNA výrobků 

PCR specifická pro druh L.casei/paracasei byla provedena s DNA výrobku Actimel.Výsledky 

gelové elektroforézy produktů PCR jsou uvedeny na Obrázku  9 . 
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Obrázek 9: Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro druh 

L.casei/paracasei (681 bp).Amplifikována byla DNA izolovaná z výrobku Actimel ve 4 

opakováních. 

 

Běh 

č. 

DNA Množství DNA (ng)/ 

PCR směs 

Detekce produktů 

PCR 

1 Actimel 1 33,4 + 

2 2 30,6 + 

3 3 63,6 + 

4 4 36,6 + 

5 Standard   

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegován. 

→ Produkt PCR o velikosti 681 bp byl detegován po amplifikaci DNA izolované 

z výrobku Actimel. 

6.8 Shrnutí výsledků 

V Tabulce 7 jsou shrnuty výsledky jednotlivých PCR : PCR specifických pro doménu 

Bacteria, rod Lactobacillus a rod Bifidobacterium a druh Lactobacillus casei/paracasei. Je 

provedeno porovnání získaných výsledků s údaji uvedenými výrobcem. 

 

 

1500 bp 

1000 bp 

500 bp 

Produkty 

PCR 

681 bp 

100 bp 
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Tabulka 7: Shrnutí výsledku provedených PCR 

Výrobek  Bakterie  Detekce 

metodou PCR 

Údaje uvedené 

výrobcem 

 

 

Actimel 

Doména Bacteria  + + 

Rod Lactobacillus + + 

Rod Bifidobacterium - - 

Druh L.casei/paracasei + + 

 

 

Active Jogurt 

Doména Bacteria  + + 

Rod  Lactobacillus + + 

Rod  Bifidobacterium + + 

Druh L.casei/paracasei - - 

+ produkt PCR detegován , - produkt PCR nedetegovan. 

→ V mléčných probiotických výrobcích Actimel a Active Jogurt  byly metodou PCR 

detegovány rody a druhy baktérii v soulady s údaji deklarovanými výrobci. 
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7 DISKUZE  

7.1 Příprava hrubých lyzátů buněk a izolace DNA z výrobků 

Z dvou mléčných probiotických výrobků Actimel a Active Jogurt byly připraveny hrubé 

lyzáty buněk.Hrubé lyzáty buněk z mléčných výrobků nemohou být přímo použity pro 

amplifikaci v PCR.To proto, že mléčné výrobky obsahují inhibitory PCR, kterými jsou  

ionty.DNA je třeba z hrubých lyzátů purifikovat. Izolace DNA byla provedena pomocí 

magnetických částic.Tato metoda byla dříve ukázana jako vhodná pro izolaci DNA v kvalitě 

pro PCR [28]. Pomocí magnetických mikročástic P(HEMA-co-GMA) nesoucích na svém 

povrchu karboxylové skupiny byla izolována DNA z výrobků [17].Metoda izolace DNA z 

mléčných výrobků pomocí magnetických mikročástic byla použita i jinými autory [26]. 

Pro kontrolu čistoty a zjištění koncentrace izolované DNA byla změřena absorbance na 

spektrofotometru NanoDroph v rozmezí vlnových délek 220-340 nm. Koncentrace DNA byla 

vypočtěna z hodnoty A260. Koncentrace DNA izolovaná z výrobku Actimel ve 4 

opakováních se pohybovala v rozmezí 15,3–31,8 ng/µl, u výrobku Active Jogurt se 

koncentrace DNA pochybovala v rozmezí 11,7–18,3 ng/µl. Čistota DNA byla stanovena 

z poměru A260/A280.  Z poměru hodnot A260/A280 (  A260/A280 = 1,02–1,32 u Actimelu a 

1,22–1,35 u Active Jogurtu) lze usuzovat, že DNA byla znečištěna. DNA byla znečištěna 

pravděpodobně proteiny [17]. 

7.2 Polymerázová řetězová reakce 

V práci bylo provedeno několik PCR v závislosti na použitých primerech. 

V PCR byly použity kontroly – positivní kontrola a negativní kontrola. V připadě positivní 

kontroly byly použity pro amplifikaci DNA izolované se sbírkových kmenů Lactobacillus 

casei CCM 7089 (10 ng/µl), Bifidobacterium longum CCM 4990 (20 ng/µl) , Bifidobacterium 

animalis CCM 4988 (250 ng/µl). Jako negativní kontrola byly připraveny směsi pro PCR 

s PCR vodou místo DNA matrice. 

Po ověření jejich amplifikace a detekce specifických produktů PCR bylo přikročeno 

k amplifikaci DNA izolovaných z výrobků. 

Důkaz přítomnosti bakteriální DNA 

Nejprve byla provedena PCR specifická pro doménu Bacteria s primery F_eub a R_eub 

[23].Po skončení PCR byly pomocí gelové elektroforézy detegovány produkty PCR o 

velikosti 466 bp na 1,5 % agarozovém gelu  po amplifikaci DNA z výrobků Actimel a Active 

Jogurt.(Obrázek 3 ), stejně jako po amplifikaci kontrolní DNA (Obrázek 2  ). Velikost a 

intenzita produktů PCR byla shodná s údaji v literatuře [23].Jako DNA standard byl použit 

žebříček 100 bp, který obsahuje fragmenty DNA o velikostech 

100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1200,1500 bp. 

      PCR specifická pro rod Lactobacillus 

Pro důkaz  přitomnosti DNA rodu Lactobacillus byla provedena PCR specifická pro rod 

Lactobacillus s rodově specifickými primery  LbLMA 1 a R 16-1 [17].Pomocí gelové 
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elektroforézy byly na 1,5 % agarozovém gelu detegovány produkty o velikosti asi 255 bp po 

amplifikaci kontrolní DNA a DNA izolované z výrobků Actimel a Active Jogurt.(Obrázek 4 a 

Obrázek 5 ).Protože po amplifikaci DNA z Active Jogurt byla detekce produktů PCR málo 

intenzivní ve srovnání s produkty PCR po amplifikaci z Actimelu, byl zvýšen počet cyklů na 

35×. Produkty PCR byly detegovány ve velikosti udávané v literatuře [28]. 

     Důkaz přítomnosti DNA bakterií rodu Bifidobacterium 

Byla provedena PCR specifická pro rod Bifidobacterium s rodově specifickými primery 

R_allbif a F_allbif [23].Pomocí gelové elektroforézy na 1,5 % agarozovém gelu  byly 

detegovány produkty o velikosti 231 bp po amplifikaci kontrolní DNA a DNA z výrobku 

Active Jogurt (Obrázek 7 ).Vedle specifického produktu PCR byl detegován i nespecifický 

produkt.Pro posouzení citlivosti PCR byla DNA kontrolního kmene Bifidobacterium animalis 

CCM 4988 250 ng/µl naředěna až na koncentraci 2,5 pg/µl.Po amplifikaci kontrolní DNA 

v množství 5 ng až 50 pg  na PCR směs byl detegován specifický produkt PCR. Po 

amplifikaci většího množství kontrolní DNA 50-500 ng / PCR směs byly vizualizovány 

rovněž nespecifické amplikony. 

     PCR specifická pro druh Lactobacillus casei/paracasei  

Přitomnost DNA druhu L.casei/paracasei byla potvzena gelovou elektroforézou na 1,5 % 

agarozovém gelu po amplifikaci kontrolní DNA a DNA izolované z výrobku Actimel ve 

všech 4 opakovaních.Byly detegovány produkty o velikosti 681 bp podle očekavání (Obrázek 

8 ) [25]. Bylo potvrzeno,že výrobek obsahuje probiotické bakterie druhu L.casei v souladu 

s údaji deklarovanými výrobcem. 

Na závěr lze konstatovat,že v analyzovaných probiotických mléčných výrobcích Actimel a 

Active Jogurt byly metodou PCR detegovány bakterie v souladu s údaji deklarovanými 

výrobci. 
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8 ZÁVĚR 

V teoretické čísti bylo pojednano o původu probiotik, jejich vlastnostech a využití 

v potravinářství a o vlivu probiotik na zdraví člověka. Také byly uvedeny metody používané 

pro identifikaci probiotických bakterii a stanovení autenticity mléčných výrobků.  

V praktické části byla izolována DNA z dvou probiotických mléčných výrobků Actimel a 

Active Jogurt.DNA byla izolována v kvalitě vhodné pro PCR pomocí magńetických 

mikročástic. Po amplifikaci DNA izolované z výrobku Actimel byla prokázana přítomnost 

DNA domény Bacteria, rodu Lactobacillus a druhu L.casei/paracasei. Po amplifikaci DNA 

izolované z výrobku Active Jogurt byla prokázana přítomnost DNA domény Bacteria, rodu 

Lactobacillus a Bifidobacterium. Získané výsledky jsou v souladu s údaji deklarovanými 

výrobci.  
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

bp               pár bází (base pair) 

DNA          deoxyribonukleová kyselina 

dNTP          deoxynukleotidtrifosfát 

EDTA         etylendiamintetraoctová kyselina 

GIT             gastrointestinální trakt 

PEG            polyethylenglykol 

PCR            polymerázová řetězová reakce 

SDS            dodecylsulfát sodný 

TBE            Tris-borát-EDTA 

TE              Tris-EDTA 

 


