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Úvod
     V absolventské práci se zabývám významem probiotik a jejich vlivem na lidské zdraví.

Cílem je zmapovat a shrnout současné vědecké poznatky s využitím literárních zdrojů

jak českých, tak i zahraničních.

     Probiotika a prebiotika jsou v současné době často diskutované téma, zejména

v odborných  kruzích.  Jejich  pozitivní  vliv  na  lidský  organismus  dokládá  mnoho

klinických  studií.  Velká  pozornost  je  věnována  možnostem,  jak  příznivě  ovlivnit

zdravotní stav člověka modulací střevní mikroflóry a právě probiotické mikroorganismy

jsou přirozenou součástí gastrointestinálního a urogenitálního traktu.

     V  teoretické  části  absolventské  práce  definuji  pojem  probiotikum,  druhy

probiotických mikroorganismů a jejich vliv na prevenci a léčbu některých onemocnění,

dále  se  budu  věnovat  funkci  střevní  mikroflóry  člověka  a  jejímu  vlivu  na  imunitní

systém.

     Pro  praktickou  část  absolventské  práce  jsem použila  jako  výzkumnou  metodu

dotazníkové šetření. Zajímala jsem se, jaká je informovanost české populace v oblasti

probiotik, probiotických preparátů a potravin  s probiotickými kulturami. 
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1  Cíle absolventské práce
1.1  Hlavní  cíl:  Cílem  absolventské  práce  je  pomocí  dotazníkového  šetření  zjistit

informovanost veřejnosti o tom, co znamená pojem probiotika.

1.2 Dílčí cíl: Vyhodnotit informovanost veřejnosti o dostupnosti probiotik v lékárnách a

jejich využití při prevenci onemocnění nebo jako podpůrný léčebný prostředek.
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2  Teoretická část

2.1 Probiotika

     Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které jsou-li podávány v adekvátním množství,

přispívají ke zlepšení zdravotního stavu hostitele (definice FAO/WHO).

     V překladu z řeckého jazyka se jedná o látky, které jsou příznivé „pro život“. V názvu

tak symbolizují opak antibiotik, což znamená „proti životu“.

     Mezi probiotika patří bakterie mléčného kvašení, především tyto tři následující rody:

Lactobacillus,  Bifidobacterium,  Streptococcus.  Další  mikroorganizmy  s probiotickou

aktivitou  jsou  kvasinka  Saccharomyces  boulardii,  Bacillus  subtilis,  Clostridium

butyricum , některé nepatogenní kmeny Escherichia coli a další. [42]

     Historie využívání probiotik člověkem sahá daleko do minulosti. Ve středověku již

bylo dobře známo, že konzumace kysaného mléka vede k dlouhému a zdravému životu.

V historii výzkumu probiotik hrálo důležitou roli několik významných jmen. Předně je

třeba zmínit  ruského mikrobiologa a imunologa Ilju Mečnikova (1845-1916),  který je

autorem koncepce antibiózy, což znamená, že určitý mikroorganizmus potlačuje růst a

další  životní  projevy  jiného  mikroorganizmu.  Realizaci  koncepce  antibiózy  spatřoval

Mečnikov v mikrobiální interferenční terapii  (MIT). Principem MIT je podávání živých

mikroorganizmů  lidského  původu  k  úpravě  střevního  mikrobiomu  s  následným

zlepšením zdravotního stavu hostitele, prevenci a terapii některých chorob. Mečnikov si

všiml, že lidé žijící na bulharském venkově se dožívají vysokého věku a tento jev si spojil

s  tím,  že  konzumují  velké  množství  kysaného  mléka.  Za  příčinu  považoval  mikrob,

Lactobacillus bulgaricus, který izoloval z tohoto mléka počátkem 20. století. [9] Dalším

průkopníkem  v  oblasti  mikrobiologie  byl  Louis  Pasteur  (1822-1895),  který  první

identifikoval bakterie rodu Lactobacillus. Dále se o výzkum probiotik zasloužil chirurg

Dr. Alfred Nissle (1874-1965), který izoloval nepatogenní kmen Escherichia coli. Později

byl tento kmen pojmenován po svém objeviteli Escherichia coli Nissle (např. Mutaflor ®,

Colifant New Born ® preparáty s obsahem Escherichia coli ). [32] Albert Siegmund Gustav

Döderlein  (1860-1941)  objevitel  bakterie  Lactobacillus  acidophilus,  která  je  součástí

vaginální  mikroflóry  a  produkuje  kyselinu  mléčnou.  Poprvé  navrhl  použít  vaginální
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bakterie  k  inhibici  růstu  patogenních  mikroorganizmů  při  zánětech  urogenitálního

traktu. 

2.1.1 Význam probiotik

     Náš organizmus je v současnosti stále více zatěžován nepříznivými vlivy okolního

prostředí,  stresem,  špatnými  stravovacími  návyky,  nedostatkem  spánku  a  pohybu,

problémem  je  alkoholismus,  kouření,  nadužívání  antibiotik  a  nesteroidních

antirevmatik.  Všechny  tyto  faktory  mají  negativní  vliv  na  bakteriální  složení  střevní

mikroflóry. Nezdravý životní styl může způsobit dysmikrobii, kdy se počet prospěšných

probiotických  mikroorganizmů  ve  střevě  snižuje  a  naopak  se  zvyšuje  riziko  osídlení

tlustého  střeva  patogenními  mikroorganizmy  (např.  salmonely,  listerie,  shigely,

kampylobakterie),  které  vyvolávají  průjmová  onemocnění.  Dlouhodobá  dysbalance

střevní  mikroflóry  může  mít  za  následek  řadu  problémů  (náchylnost  k  infekčním

onemocněním, alergiím, zácpu, průjem apod). Probiotika pomáhají udržovat správné

mikrobiální osídlení střeva a tím pozitivně ovlivňují organizmus jako celek. Probiotické

mikroorganizmy  rodu  Lactobacillus  a  Bifidobacterium  podporují  využití   minerálů

z potravy, především vápníku, železa a fosforu. Zároveň syntetizují   některé vitamíny

(vit.  K2-menachinon,  kyselinu  listovou,  kyselinu  pantotenovou,  thiamin,  riboflavin,

pyridoxin, niacin, kyanokobalamin). [19]

     Probiotika mají příznivé preventivní účinky a pomáhají při léčbě  civilizačních chorob,

k  nimž  řadíme  obezitu,  aterosklerózu,  dyslipidémii,  hypertenzi,  dyspepsii,  diabetes

mellitus.  Snížením  hladiny  cholesterolu  se  probiotika  podílejí  na  prevenci  srdečně

cévních onemocnění. Cholesterol je  důležitý pro tvorbu buněčných membrán, vitaminu

D  a  je  nezbytný  pro  syntézu  steroidních  hormonů.  Pokud  je  hladina  cholesterolu

patologicky zvýšená po delší dobu, vede ke vzniku aterosklerózy, Ischemické choroby

srdeční,  hypertenze,  cholecystolithiázy.  Bylo  prokázáno  několik  mechanizmů  jakým

probiotika snižují sérový cholesterol. Jedním z nich je asimilace cholesterolu v tenkém

střevě do buněčných membrán rostoucími bifidobakteriemi, laktobacily (L. acidophillus)

a  laktokoky  (L.  lactis).  Tímto  způsobem  se  vstřebává  méně  cholesterolu

do enterohepatálního oběhu a  to  vede  ke  snížení  sérového  cholesterolu  u  člověka.
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V játrech následně dochází k další konverzi LDL cholesterolu na žlučové kyseliny. [16]

2.1.2 Vlastnosti a podmínky působení probiotik

     Základní vlastností probiotik je navození příznivého prostředí ve střevě (eubiózy).

Metabolická  aktivita  probiotik  přeměňuje  pro  člověka  nestravitelné  látky,  hlavně

vlákninu,  na  jednoduché  sloučeniny  (monosacharidy,  mastné  kyseliny  s  krátkým

řetězcem uhlíků od  C1  do  C5  –  SCFA),  které  slouží  jako  další  energetický  zdroj  pro

kolonocyty . Tvorbou mastných kyselin s krátkým řetězcem (acetát, propionát, butyrát)

vytvářejí kyselé pH ve střevě a tím regulují počet hnilobných bakterií, kvasinek a plísní.

Probiotické  mikroorganizmy  potlačují  růst  a  množení  patogenních  mikroorganizmů

kompeticí  o  místo  adheze  ke  střevnímu  epitelu  a  také  kompeticí  o živiny.  [16]  Další

vlastností  probiotik,  především  bifidobakterií,  je  produkce  antimikrobiálních  látek

k nimž patří např. kyselina mléčná, peroxid vodíku nebo bakteriocin acidocin, který má

široké  spektrum  antibakteriálních  účinků.  [38] Probiotické  mikroorganizmy  také

produkují látky s antibiotickými a antifungálními účinky (acidophillin, bifidin, nisin).  [1]

Bariérový efekt probiotik spočívá v blokování adherence patogennních mikroorganizmů

na střevní epitel a v zamezení přechodu patogenů přes mukózu. [36]

     Probiotika příznivě ovlivňují imunitní systém hostitele. Stimulují přirozené i adaptivní

imunitní odpovědi tím, že integrují lymfoidní tkáň (MALT) se střevní sliznicí (mukózou).

Tato  interakce  snižuje  riziko  vzniku  alergických  onemocnění  a  střevních  zánětlivých

chorob. Studie rovněž prokázaly zvýšenou fagocytární aktivitu po podávání probiotik.

[22]

     Pro účinnost  probiotik je  rozhodující  jejich přežívání  během průchodu trávicím

traktem,  proto  musí  mít  vysokou  odolnost  vůči  žaludečním  kyselinám  (pH  1-2),

žlučovým  kyselinám  a  proteolytickým  enzymům  slinivky  břišní,  aby  se  dostaly

do tlustého  střeva  nepoškozené  a  mohly  kolonizovat  střevní  sliznici.  Probiotické

mikroorganizmy  žijí  ve  střevě  jen  dočasně.  V  průběhu  dnů  až  týdnů  jejich  počet

postupně  klesá  a  je  tedy  nutná  jejich  pravidelná  konzumace,  především  potravin

s obsahem probiotických kultur. [54]
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     Některé kmeny rodu Lactobacillus a  Bifidobacterium,  jsou díky uspořádání  své

buněčné stěny odolnější vůči určitým druhům antibiotik. Bacillus clausii je probiotická

bakterie s velmi širokou odolností vůči antibiotikům. Bakteriální kmeny Lactobacillus

johnsonii, Bifidobacterium thermophilum a Lactoccocus lactis obsahují vlastní i získané

geny antibiotické rezistence.  Většina probiotických mikroorganizmů je na antibiotika

citlivá a jejich podávání  je ničí.   Geny antibiotické rezistence mohou být  přeneseny

na patogenní mikroorganizmy a tím značně zkomplikovat léčbu bakteriálních infekčních

chorob. Aby antibiotika neztratila svou účinnost,  je  třeba znát genom probiotických

mikrobů a  ověřit,  metodami  molekulární  genetiky,   mechanizmy vzniku antibiotické

rezistence.  Pro  prevenci  dysmikrobie  během  antibiotické  léčby  je  důležité  vybrat

vhodné  vysoce  rezistentní  probiotikum,  které  bude  chránit  střevní  sliznici  po  dobu

užívání antibiotik. [8] [39]

     Podmínkou působení probiotik je příjem adekvátního množství prospěšných bakterií

(kolonie  tvořících  jednotek  –  colony  forming  units  –  CFUs)  v  jedné  dávce.  Dávky

doporučené pro terapii a prevenci se proto liší. Probiotický přípravek by měl obsahovat

terapeutickou  dávku  v  rozmezí  108  -  1010   CFU  na  1g  či  1ml.  Velikost  dávky  vychází

ze skutečnosti, že fyziologický obsah bifidobakterií a laktobacilů ve střevě je podobný.

[14]

     Efektivní účinek probiotik je tedy závislý nejen na specifickém kmenu, užití jednoho

či  více  kmenů,  ale  i  na  podané  dávce.  Kombinací  kmenů  skupiny  Lactobacillus

dosáhneme potenciace účinku. Lactobacillus delbrueckii štěpením proteinů produkuje

esenciální  aminokyseliny (glycin,  histidin,  valin),  které  podporují  růst   bifidobakterií.

Streptococcus thermophilus má naopak inhibiční vlastnosti a potlačuje růst některých

kmenů bifidobakterií. [15]

     Mezi probiotickými mikroorganizmy stejného druhu nelze uplatnit generický efekt.

Specifické zdravotní přínosy jsou aplikovatelné pouze na jednotlivé kmeny. [46]
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Shrnutí požadavků na probiotika:

     Musí  splňovat  tři  základní  charakteristiky.  A.  Prospěšnost  zdraví,  která  je

měřitelná  a  klinicky  dokumentovatelná.  B.  Musí  vykazovat  mikrobiologické

vlastnosti  (možnost  taxonomického  zařazení,  humánní  původ,  nepatogenní  účinky,

netoxičnost,  genetická  stabilita,  metabolická  aktivita,  rezistence  vůči  žaludečním

kyselinám,  přilnavost  ke  střevní  stěně,  rezistence  na  antibiotika).  C.  Průmyslové

parametry (termostabilita,  životaschopnost  odpovídající  době  použitelnosti  a

skladování, dobré organoleptické vlastnosti). [40]

2.1.3 Lékové formy probiotik

     Probiotika  nové  generace  se  zcela  liší  svou  strukturou.  Předchozí  generace

obsahovaly  solitérní  buňky  bez  ochranného  acidorezistentního  povlaku  a  byly  tak

ve velké  míře  ničeny  v  kyselém  prostředí  žaludku.  Probiotika  4.  generace  (např.

ProbioLact ®) přináší probiotické buňky ve formě biofilmu, tedy v podobné struktuře,

v jaké se nacházejí na střevní sliznici.

Tabulka 1. Vývoj probiotických preparátů [47]

Generace Popis probiotika

1.
Nepotažené mikroorganizmy: jednodušší výrobní proces, je však 
nepravděpodobné, aby při průchodu žaludkem zůstaly živé v 
dostatečném množství

2.
Enterosolventní potah: jde o speciální potahování, aplikuje se na tablety
a tvrdé kapsle, které zamezuje uvolňování a absorpci obsahu dříve, než 
se dostanou do střev

3.
Enkapsulované (mikrozapouzdřené): Vysoká stabilita vůči pH žaludku,  
bakterie mají často nerovnoměrnou vrstvu acidorezistentního povlaku, 
dochází tak k problémům s jejich uvolňováním ve střevech 

4.
Bakterie ve formě biofilmu: proteiny a polysacharidy obsažené v 
biofilmu zvyšují přilnavost ke střevní stěně, vyšší termostabilita 
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    Probiotika 4. generace jsou již při výrobě kultivovány tak, aby vytvářely biofilm. Takto

upravené  probiotické  kmeny  se  vyznačují  vyšší  odolností  vůči  kyselému  prostředí

žaludku,  žlučovým  kyselinám  a  proteolytickým  enzymům  pankreasu.  Další  výhodou

probiotik ve formě biofilmu je zvýšená přilnavost ke střevnímu epitelu. [47]

     Na trhu je dostupná řada probiotických preparátů často v kombinaci s prebiotiky,

které  vytvářejí  vhodné  živné  prostředí  pro  množení  a  růst  probiotických

mikroorganizmů. V praxi se užívají přípravky buď s jedním bakteriálním kmenem (např.

Escherichia coli Nissle 1917) – tzv. jednosložkové, a nebo přípravky kombinované, které

obsahují různé druhy probiotických kmenů (2-9 kmenů). [8][17] 

     Nejrozšířenější lékovou formou probiotik jsou kapsle, tobolky a v poslední době i

sáčky.  Probiotické  bakteriální  kolonie  v  sáčcích  jsou  chráněny  acidorezistentním

povlakem  a  neztrácejí  tak  svou  vitalitu.  Probiotické  kmeny  jsou  citlivé  k  vyšším

teplotám a proto není vhodné technologické zpracování probiotik do tablet. Ve vlhkém

prostředí se aktivuje metabolizmus probiotických mikroorganizmů  a tím se zkracuje

doba jejich životnosti.  To  je  problém při  zpracování  probiotik do sirupů,  které  jsou

žádány  především  v  pediatrii.  Léková  forma  probiotik  v  podobě  sirupu  (např.

Enterina ®)  zajišťuje  komfort  při  aplikaci  nejen  pro  rodiče  ale  hlavně  pro  děti.

V jednorázových lahvičkách je probiotikum obsaženo v uzávěru lahvičky a promíchává

se  až  v  čase  potřeby.  Probiotika  v  sáčcích  si  zachovávají  svou  životaschopnost,  jen

v případě, že nejsou při vysypání do nápoje vystaveny vysokým teplotám. Jednotlivé

probiotické kmeny mají různou termostabilitu. Klinické studie ukázaly, že nejvíce živých

probiotických bakterií se uchovalo při snížené teplotě po dobu 2 let . [44] [45]

     Lékové  formy  se  mohou  také  rozdělovat  podle  toho,  v  jaké  podobě  obsahují

probiotické mikroorganizmy (tab. č.2).
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Tabulka 2. Přehled mikrobiologické terapie [43]

mikrobiologická terapie farmaceutické preparáty 

fyziologické mikroorganizmy –
probiotika

např. Mutaflor, Colinfant New Born, Paido-
flor, Omniflora, Santax, VSL-3, Lacidofil, 
BION3) 

nefyziologické mikroorganizmy např. Perenterol, Bactisubtil 

usmrcené/poškozené mikroorganizmy
 

např. Urovaxom, Omnisept, Pro-
symbioflor 

produkty mikroorganizmů např. Colibiogen, Hylak 

směsi probiotik + usmrcených/
poškozených mikroorganizmů 

např. Symbioflor 1, 2 

     K  jednotlivým  skupinám  jsou  uvedeny  příklady  farmaceutických  preparátů

dostupných na českém trhu, kromě preparátů Perenterol ® a Omnisept ®, které nejsou

v České republice registrované. 

2.1.4 Bezpečnost probiotik

     Dosud používaná probiotika jsou považována za bezpečná a většinou patří mezi

nepatogenní  mikroorganizmy.  Nežádoucí  účinky jsou při  jejich terapeutickém využití

vzácné. Probiotika mohou užívat těhotné a kojící ženy, některé preparáty jsou dokonce

vhodné i pro velmi malé děti. Jednotlivá doporučení se liší podle výrobců, ale obecně

lze říci, že jejich užívání s sebou přináší především výhody.

     V praxi je důležité uvážit, zda onemocnění není spojeno s nadměrnou mikrobiální

translokací  střevní  bariérou  (např.  při  krvavých  průjmech,  imunosupresi,  recentním

zákroku v dutině ústní a trávicí trubici, u nedonošených dětí). V těchto případech by

mohlo dojít,  při  současném podávání  probiotik,  k  sekundární  infekci  (endokarditida,

jaterní absces, sepse). Opatrnost se doporučuje při aplikaci Saccharomyces boulardii

imunosuprimovaným  pacientům.  Podávání  Saccharomyces  boulardii  je

kontraindikováno pacientům s centrálním žilním katétrem. Byly popsány případy, kdy

došlo při manipulaci s probiotikem ke kontaminaci centrálního žilního katétru a to mělo

za následek vznik katétrové sepse. Závěrem lze říci, že  probiotika představují novou

možnost biologické terapie s minimem nežádoucích účinků. [11] [35]  
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2.2 Druhy probiotických mikroorganizmů

     Nejčastěji používané probiotické mikroorganizmy jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka 3. Probiotické mikroorganizmy [40]

Lactobacillus Bifidobacterium Ostatní druhy 

L. acidophilus B. adolescentis Bacillus subtilis 

L. casei B. animalis Enterococcus faecalis 

L. crispatus B.  bifidum Enterococcus faecium 

L. delbrueckii B. brevis Escherichia coli 

L. gallinarum B. infantis Lactococcus lactis 

L. gasseri B. lactis Leuconostoc mesenteroides

L. johnsonii B. longum Pedicoccus pentosaceus

L. paracasei Saccharomyces boulardii

L. plantarum Streptococcus thermophilus 

L. reuteri Sporolactobacillus inulinus 

L. casei spec. rhamnosus 

(Lactobacillus GG)

     Probiotické  mikroorganizmy  můžeme  rozdělit  do  dvou  skupin.  První  skupina

zahrnuje  bakterie  mléčného  kvašení,  jejichž  metabolizmem  vzniká  kyselina  mléčná.

Jsou  to  grampozitivní  bakterie  rodů;  Lactobacillus,  Bifidobacterium,  Lactococcus,

Enterococcus,  Streptococcus,  Leuconostoc,  Pediococcus.  Do  druhé  skupiny

probiotických mikroorganizmů můžeme zařadit nepatogenní izoláty mikrobiálních rodů,

např. Saccharomyces boulardii, Escherichia coli, Clostridium butyricum. [28]

     Probiotické bakterie se mezi sebou liší svou schopností přežít v různých částech

trávícího  traktu,  a  to  nejen  v  rámci  rodů,  ale  i  druhů  a  kmenů.  Odlišují  se  také

způsobem adheze ke střevní sliznici. Adhezí probiotik na M – buňky slizničního epitelu,

dochází  k  aktivaci  odpovědi  sekrečního  IgA,  při  afinitě  ke  kolonocytům  mají

protizánětlivé účinky. [3]
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2.2.1 Rod Lactobacillus

Rod  Lactobacillus  zahrnuje  grampozitivní  fakultativně

anaerobní  bakterie  mléčného  kvašení.  Vyskytují  se  v

mikroflóře  trávícího  traktu,  vagíny  a  v  ústní  dutině.  U

člověka  jsou  dominantní  populací  v  terminálním  ileu

tenkého střeva. Teplotní rozmezí pro růst bakterií je široké;

15 °C – 45 °C, závisí na druhu bakterie. Optimální pH je 4,5 –

6,2.  Zdrojem  laktobacilů  jsou  fermentované  potraviny

(mléko, maso, zelenina). Pozitivní vliv na lidské zdraví je v jejich antibakteriálním účinku

(redukce  pH,  bakteriociny).  Negativním  vlivem  je  účast  na  rozvoji  zubního  kazu.

Bakterie rodu Lactobacillus můžeme členit na;

1.  Obligátně  homofermentativní  –  patří  sem  např.  L.  acidophilus,  L.  crispatum,  L.

delbrueckii, L. johnsonii, L. gasseri, fermentují hexózy na kyselinu mléčnou.

2.  Fakultativně  heterofermentativní  –  např.  L.  casei,  L.  paracasei,  L.  plantarum,  L.

rhamnosus, fermentují hexózy na kyselinu mléčnou a pentózy na kyselinu mléčnou a

octovou.

3. Obligátně heterofermentativní – např. L. brevis, L. fermentum, L. buchneri, L. kefir, L.

panis, L. reuteri, L. vaginalis, fermentují hexózy na kyselinu mléčnou a etanol za vzniku

oxidu uhličitého.  [28] [48] [49]

2.2.2 Rod Bifidobacterium

 Bifidobakterie  jsou  striktně  anaerobní,  grampozitivní,

nepohyblivé bakterie, které se přirozeně vyskytují v trávícím

traktu člověka, vaginální mikroflóře, mateřském mléce a byly

identifikovány i v ústní dutině (B. dentium).  Bifidobakterie

fermentují sacharidy na kyselinu mléčnou a kyselinu octovou

a tím potlačují  růst  patogenních mikroorganizmů.  Přežívají

v teplotním  rozmezí  28 °C –  43 °C,  optimum  je  37 °C,
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pH 6,5 - 7.  Význam  pro  lidské  zdraví  mají  v  prevenci  akutních  průjmů,  stimulace

imunitního  systému  především  u  novorozenců,  kdy  kolonizují  trávící  trakt  kojence.

U kojených dětí tvoří více než 95% střevních bakterií. [1] [28] [50]

2.2.3 Rod Streptococcus

     Bakterie  rodu  Streptococcus  jsou  grampozitivní,

nepohyblivé,  fakultativně  anaerobní  bakterie  mléčného

kvašení.  Streptococcus  thermophilus  dokáže  rychle  štěpit

laktózu na kyselinu mléčnou a rychle tím snížit pH ve střevě,

zmírňuje  tak  příznaky  laktózové  intolerance.  Dalším

pozitivním  vlivem  na  lidské  zdraví  je  schopnost

imunomodulace  (suprese  proliferace  autoreaktivních

lymfocytů), inhibice patogenních bakterií H. pylori, Clostridium difficile. Streptococcus

thermophilus je teplomilná bakterie, schopná růst   i  při vysokých teplotách (45 °C),

přežije 30 min. při teplotě 60°C. [1] [51]

2.2.4 Rod Enterococcus

     Enterokoky jsou grampozitivní,  fakultativně anaerobní

bakterie  mléčného  kvašení.  Fermentují  sacharidy  na

kyselinu mléčnou. Většina zástupců rodu je schopna růst při

pH 8,6 a teplotách v rozmezí 10°C – 45°C. Rod Enterococcus

zahrnuje nejen bakteriální druhy s probiotickými účinky, ale

i druhy  s  patogenní  aktivitou.  Enterococcus  faecalis  a  E.

faecium jsou přirozenou součástí střevní mikroflóry člověka. Enterococcus faecium je

velmi  odolná  bakterie,  která  přežívá  i  v  kyselém  prostředí  žaludku  a  je  vysoce

rezistentní  na  antibiotika.  Pomáhá  při  terapii  cestovatelských  průjmů  a  obnovuje

rovnováhu střevní mikroflóry po léčbě antibiotiky. [1] [52]

2.2.5 Saccharomyces boulardii

     Saccharomyces  boulardii  je  nepatogenní  kvasinka

s prokázanými příznivými účinky na lidské zdravý. Udržuje si
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svou životaschopnost v průběhu celého průchodu trávícím traktem, roste při teplotě

37°C.  Podávání  S.  boulardii  pacientům  s  ulcerózní  kolitídou  a  Crohnovou  chorobou

přispívá k prodlužování období klidu mezi ataky nemoci. Hlavní význam S. boulardii je

v prevenci a terapii akutního průjmového onemocnění. Jedním z mnoha mechanizmů

účinku  je  trávení  toxinů  produkovaných  bakterií  Clostridium  difficile  kvasinkovou

katalázou. [1] [5] [53]

2.3 Potraviny obsahující probiotika

     K nejběžnějším zdrojům probiotik patří zejména kysané mléčné výrobky (kysané

mléko, jogurt, jogurtové mléko, acidofilní mléko, kefír, kefírové mléko, kysaná smetana,

smetanový  zákys,  kysané  podmáslí).  Probiotika  jsou  dnes  přidávána  do  různých

potravin,  jako  jsou  tvrdé  sýry,  kysaná  zelenina  (zelí,  okurky),  fermentované  salámy

(suché  ušlechtilé  salámy  uherského  typu)  a  často  jsou  přidávány  do  umělých

kojeneckých výživ.

     Bakterie mléčného kvašení se mohou v potravině již přirozeně nacházet, nebo se při

výrobě  do  potravin  přidávají  v  podobě  tzv.  startovacích  kultur.  Mléčné  kvašení  je

anaerobní  proces,  kdy  bakterie  mléčného  kvašení  přeměňují  jednoduché  sacharidy

(monosacharidy,  disacharidy,  oligosacharidy)  na  kyselinu  mléčnou.  Jogurtovou  a

smetanovou  startovací  kulturu  tvoří  zejména Bifidobacterium animalis,  B.  breve,  B.

longum  a  Lactobacillus  acidophilus,  L.  casei,  L.  johnsonii,  L.  gasseri.  V  mléčných

kysaných nápojích je hlavní složkou Lactococcus lactis a Leuconostoc mesenteroides.

V jogurtech výrazně převažuje Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii

subsp. bulgaricus. [1] [37]

     Podle platných mezinárodních norem je požadováno,  aby probiotické potraviny

obsahovaly  minimálně  jeden  milion  živých  probiotických  bakterií  v  1g  výrobku  až

do konce doby spotřeby. Přehled mikroorganizmů vyskytujících se v mléčných kysaných

výrobcích je uveden v následující tabulce:
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Tabulka 4. Mikroorganizmy v mléčných kysaných výrobcích[37]

Druh výrobku Použité mikroorganismy Mléčná mikroflóra
výrobku v 1 g

Acidofilní mléko Lactobacillus acidophilus, 
popřípadě další bakterie 
mléčného kvašení (BMK)

106 L. acidophilus

Jogurt Symbiotická směs Streptococcus 
thermophilus a Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus

107

Kysané mléko, 
Smetanový zákys, podmáslí
a kys. smetana

Monokultury nebo směsné 
kultury BMK 

106

Kefír Kvasinky, Kluyveromyces, 
Saccharomyces, BMK

BMK 106

Kvasinky 104

Kefírové mléko Kvasinky, Kluyveromyces, 
Torulopsis, Candida, BMK

BMK 106

Kvasinky 102

Kysaný mléčný výrobek 
s bifidobakteriemi

Bifidobacterium sp. v kombinaci 
s BMK 

106 Bifidobakterie

2.4 Vztah probiotik ke střevní mikroflóře

     Mikroflóra trávícího traktu zdravého člověka je komplexní ekosystém skládající se z

bakterií, virů, kvasinek a dalších mikroorganizmů, které se nacházejí na střevní sliznici a

jsou součástí střevního hlenu. Probiotické mikroorganizmy spolu  s imunitním slizničním

systémem chrání  organizmus hostitele  proti průniku nežádoucích organizmů a látek

(xenobiotik),  zabraňují  přerůstání  patogenních  a  potencionálně  patogenních

mikroorganizmů.  Složení  mikroflóry  gastrointestinálního  traktu  je  rozdílné  podle

lokalizace (tabulka č. 5). [29]
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Tabulka 5. Složení mikroflóry GIT[29]

žaludek jejunum ileum kolon

celkové množství bakterií (ml) 0-103 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

     K  prvnímu  osídlení  trávícího  traktu  novorozence  dochází  během  přirozeného

porodu, kdy zdrojem bakterií je vaginální mikroflóra matky (bifidobakterie, laktobacily).

Děti  narozené  císařským  řezem  získávají  mikroorganizmy  z  okolního  prostředí

(stafylokoky,  klostridie,  Escherichia  coli).  Složení  střevní  mikroflóry  je  významně

ovlivněno  výživou  kojence.  Mateřské  mléko  je  nejvhodnější  výživa  novorozence,

obsahuje  celou  řadu  bakterií  (stafylokoky,  streptokoky,  laktokoky,  enterokoky,

laktobacily, bifidobakterie) důležitých pro kolonizaci trávicího traktu. Bylo dokázáno, že

u kojených dětí je nižší  riziko vzniku alergií  a infekcí.   Dospělý typ gastrointestinální

mikroflóry je dosažen přibližně ve věku dvou let.

     Největší množství mikroorganizmů se nachází v tlustém střevě. Bylo  identifikováno

téměř 500 různých mikrobiálních druhů, ale největší zastoupení má jen asi 10 – 20 rodů

(Bacteroides, Lactobacillus, Clostridium, Fusobacterium, Bifidobacterium, Eubacterium,

Peptococcus,  Peptostreptococcus,  Escherichia,  Veilonella).  Mikroorganizmy
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gastrointestinální  mikroflóry tvoří rovnovážný ekosystém, který nevyvolává u člověka

žádné onemocnění. Pokud je rovnováha osídlení střevní mikroflóry narušena, může to

vést  ke  střevní  dysmikrobii,  kolonizaci  střeva  patogenními  mikroorganizmy  a  vzniku

některých  onemocnění.  Změny  ve  složení  střevní  mikroflóry  mohou  ovlivnit  např.

některé  léky  (prokinetika,  laxativa,  antibiotika),  chemoterapie,  poruchy  peristaltiky,

střevní zánětlivé choroby, ale i chirurgické zákroky (gastrektomie). Také stárnutí má vliv

na osídlení trávícího traktu člověka. Změny postihující mikroflóru u starších lidí se týkají

především   tlustého  střeva.  Zde  dochází  ke  změnám  kvantitativního  zastoupení

jednotlivých druhů mikroorganizmů. Klesá množství bifidobakterií a naopak se zvyšuje

zastoupení  kvasinek,  enterobakterií,  klostrídií  a  streptokoků.  Tato  mikrobiální

nerovnováha  vede  ke  snížení  tvorby  mastných  kyselin  s  krátkým  řetězcem  (např.

kyselina máselná) a to má za následek zhoršení výživy kolonocytů, snížení prokrvení

střevní  sliznice  a  zpomalení  peristaltiky  tlustého střeva.  Zvyšuje  se  tak  riziko vzniku

střevních zánětů, infekcí, karcinomu tlustého střeva a dalších chorob. [40]
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Základní funkce střevní mikroflóry lze shrnout do pěti skupin:

• mikrobiální bariéra proti patogenům a potenciálním patogenům;

• tvorba  metabolitů  střevní  mikroflóry  a  jejich  vliv  na  peristaltiku  a  prokrvení

střevní sliznice;

• stimulace střevního imunitního systému;

• redukce bakteriální translokace;

• produkce vitamínů. [43]

2.5 Imunomodulační účinky probiotik

     Jak již bylo zmíněno, střevní mikroflóra má velký vliv na imunitní systém člověka, je

to  především její  bariérová  a  antimikrobiální  funkce.  Rozvoj  imunitního  systému  je

nejvýznamnější v období po narození do jednoho roku, kdy dochází k vyzrávání střevní

sliznice  a  následně  se  rozhoduje  o  toleranci  či  reakci  organizmu  proti  různým

antigenům.  Nedostatek  podnětů  v  tomto,  ale  i  v  pozdějších  obdobích,  vede

k autoimunitním nebo alergickým odpovědím imunitního systému. V průběhu vývoje

člověka došlo k několika zásadním změnám. Člověk byl od počátku vystavován velkému

tlaku mikrobiálních patogenů a tak se u něj vyvinul silný a důmyslný imunitní systém,

který  ho  chránil  před  vznikem  infekce.  Během  dvou  století  došlo  ke  změnám

ve stravovacích návycích, přípravě potravin a v životním stylu.  Zvyšující se hygienický

standard  a  používání  antibiotik  způsobil  snížení  antigenního  tlaku  mikrobiálních

patogenů  a  to  vede  k  malé  či  žádné  stimulaci  dozrávajícího  imunitního  systému.

Hyperaktivní  imunitní  systém  pak  bojuje  proti  vlastním  endogenním  strukturám

s následným poškozením organizmu. To je pravděpodobně podstata autoimunitních a

alergických reakcí organizmu.[2][6]

     Imunitní systém se v organizmu podílí spolu s nervovým a endokrinním systémem na

udržování rovnováhy vnitřního prostředí- tzv. Homeostázu. Imunitu můžeme definovat

jako  obranyschopnost organizmu před exogenními antigeny a patogeny(např. bakterie,

plísně, prvoci, viry) , endogenními strukturami ( odumřelými a nádorovými buňkami) a
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transplantovanými tkáněmi (orgány). Antigen je látka schopná vyvolat imunitní reakci.

Imunitní systém je tvořen buňkami, které se nachází v krvi, míze (lymfě) a v některých

orgánech. Tyto orgány můžeme rozdělit  na  primární  -  ve kterých buňky imunitního

systému vznikají  a dozrávají  (kostní  dřeň, thymus) a sekundární  -  ve kterých buňky

přicházejí do kontaktu s antigeny a patogeny (slezina, mízní uzliny). Střevní bariéru tvoří

neporušená sliznice oddělující organizmus od vlivů zevního prostředí a představuje tak

účinnou obranu proti pronikání cizorodých látek. Sliznice střeva je tvořena lymfatickou

tkání (GALT) a nachází se zde až 70% buněk imunitního systému. Strukturu GALT tvoří

Peyerovy  plaky,  které  obsahují  lymfoidní  folikuly  (tvorba  B-lymfocytů),  dendritické

buňky a M-buňky. Dendritické buňky fagocytují a enzymaticky rozloží cizorodé částice.

B-lymfocyty produkují IgA, které vytváří s antigeny imunokomplexy a ty jsou následně

fagocytovány  buňkami  imunitního  systému  (např.  makrofágy,  neutrofily).  M-buňky

přenášejí  z povrchu sliznice do lymfatické tkáně v lamina propria nejen patogenní, ale i

probiotické mikroorganizmy a předkládají  je  zde buňkám imunitního systému,  které

potom stimulují produkci IgA. Tento proces je znázorněn v následujícím obrázku.[34]
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2.5.1 Probiotika a vrozená imunita

Úkolem buněk vrozené (nespecifické) imunity je rozeznávat, pohlcovat (fagocytovat) a

předkládat  antigeny buňkám adaptivní  imunity.  V  prvních  minutách  infekční  nákazy

chrání  svého  hostitele  buňky  vrozené  imunity=  dendritické  buňky,  žírné  buňky

(mastocyty), makrofágy, neutrofily a NK-buňky (natural killers - přirození zabíječi).

     Studie ukázaly, že probiotické kmeny L. rhamnosus, L. casei Shirota a B. lactis  zvyšují

cytotoxický potenciál NK-buněk. Další klinická studie dokázala, že kmeny L. acidophilus

a B. lactis stimulovaly fagocytózu u makrofágů a neutrofilů. [25]

2.5.2 Probiotika a adaptivní imunita

Adaptivní  (získaná,  specifická)  imunita  je  schopna  identifikovat  a  zapamatovat  si

obrovské množství mikroorganizmů a antigenů. Po opakovaném kontaktu paměťových

buněk s antigenem je imunitní reakce výraznější, rychlejší a tím efektivnější. Antigeny

u buněk  adaptivní  imunity  vyvolávají  produkci  imunoglobulinů  (protilátek).  Každý

imunoglobulin rozezná a naváže pouze specifický antigen. Adaptivní imunitní systém

tvoří buněčná a humorální imunita.

     Buněčná  imunita  je  zprostředkovaná  T-lymfocyty,  které  po  navázání  antigenu

produkují cytokiny (signální proteiny) účastnící se na imunitní odpovědi. T-lymfocyty se

také  samy  dokáží  diferencovat  na  buňky  přímo  ničící  antigeny.  Při  dozrávání  a

diferenciaci  zároveň  dochází  k  tvorbě  paměťových  lymfocytů.  Buněčná  imunita  se

účastní obrany proti intracelulárním mikroorganizmům.

     Humorální (protilátkovou) imunitu zprostředkovávají B-lymfocyty, které po navázání

antigenu diferencují  na buňky tvořící  protilátky (plazmocyty)  a část  z  nich se změní

na paměťové buňky. Antigeny zničí na základě vytvoření imunoglobulinů (protilátek). Je

zaměřená na eliminaci extracelulárních mikroorganizmů.

     Studie u dětí zabývající se vlivem probiotik na léčbu průjmů způsobených rotaviry

prokázala  pozitivní  účinky  u  kmene  L.  rhamnosus.  Došlo  ke  zvýšení  produkce

specifického IgA a tím potlačení rotavirové infekce a zkrácení doby léčby.

     Probiotické bakteriální kmeny mají vliv na udržení správné rovnováhy mezi Th1 a Th2

24



buňkami  (T-helpers=  pomocné  T-lymfocyty).  Th1  a  Th2  se  liší  v  produkci  různých

cytokinů.  Th1  buňky  produkují  prozánětlivé  cytokiny  TNFα,  IFNγ a  IL-2.  Nadměrné

zastoupení  Th1  buněk  má  vliv  na  rozvoj  autoimunitních  onemocnění  jako  např.

Crohnova choroba, artritída. Cytokiny TNFα a IFNγ stimulují fagocytózu, která následně

ničí intracelulární mikroorganizmy a nádorové buňky. Th2 buňky produkují cytokiny IL-

4, IL-5, IL-6 a IL-13, které pomáhají při produkci protilátek (působením na B-buňky) a

mají protizánětlivý účinek. Th2 cytokiny, zejména IL-4, stimuluje produkci protilátek

 (IgE) proti extracelulárním parazitům. Th2 jsou však také mediátory alergických reakcí.

Klíčovou úlohu při vzniku astmatického záchvatu má IL-13.[25]

2.6 Význam probiotik v léčbě a prevenci některých onemocnění

  Pozitivní  vliv  probiotik  na  lidské  zdraví  je  významný.  Většinou  jsou  užívána

v preventivní, doplňkové a udržovací léčbě, pro užití u akutních onemocnění většinou

využití nemají.  Při  léčbě antibiotiky pomáhají  obnovit  narušenou střevní  mikroflóru,

která se projevuje problémy s vyprazdňováním a to buď průjmem nebo naopak zácpou.

Probiotika  brání  množení  patogenních  kvasinek  a  tím  pomáhají  při  léčbě

gynekologických a urologických zánětů. Zlepšení stavu bylo pozorováno také u ekzémů

(atopický  ekzém),  alergií  a  autoimunitních  onemocnění.  Zmírňují  zažívací  potíže

způsobené chemoterapií. Příznivě působí při osteoporóze, jelikož usnadňují vstřebávání

vápníku. [18]

2.6.1 Průjmová onemocnění

Průjem

Podle světové organizace WHO je průjem definován jako stav, kdy nemocní mají dvě a

více  řídkých  stolic  denně,  které  mohou  doprovázet  abdominální  křeče,  nauzea  a

vomitus.  Průjem není  samostatné  onemocnění,  ale  vzniká  na  základě  dietní  chyby,

bakteriální  či  virové  infekce,  užíváním  některých  léčiv  (např.  některá  ATB,  antacida

s hořčíkem, hypolipidemika, cytostatika, nesteroidní antiflogistika). Průjem však může

být  symptomem některého dalšího onemocnění  (např.  Crohnova choroba,  ulcerózní

kolitída, syndrom dráždivého tračníku, laktózová intolerance).[41]
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Průjmy způsobené terapií antibiotiky

Narušení  rovnováhy střevní  mikroflóry léčbou antibiotiky je  velmi  časté.  V závislosti

na typu užívaných antibiotik se objevují postantibiotické průjmy. V důsledku narušení

střevní mikroflóry dochází k přemnožení patogenní bakterie Clostridium difficile, která

produkuje toxiny vyvolávající  průjmy.  Je  vhodné užívat  probiotika již  během terapie

ATB, účinek probiotik pak dosahuje výrazných výsledků. Pokud nemocný již průjmem

trpí,  snižují  probiotika  jeho  délku  i  intenzitu.  Kvasinka  Saccharomyces  boulardii

(Enterol®)  a  bakterie  Bacillus  clausii  (Probacin®ATB)  jsou  vysoce  rezistentní  vůči

antibiotikům, proto jsou nejvhodnější v prevenci a terapii antibiotických průjmů.[13][41]

Rotavirové průjmy

Nejčastější příčinou virových gastroenteritíd jsou rotavirové infekce. Příkladem akutní

gastroenteritídy je rotavirový průjem. Virus způsobuje narušení sliznice tenkého střeva

a to  vede ke  snížení  absorbční  plochy  a  osmotickému průjmu.  Probiotické bakterie

adherují  na sliznici  střeva a přes Peyerovy plaky stimulují  B-buňky k produkci  IgA a

současně snižují  permeabilitu  střevní  stěny.  Tento  proces  vede ke  stabilizaci  střevní

sliznice  a  zabraňuje  tak  přerůstání  patogenních  mikroorganizmů.  Výsledky  studie

ukázaly, že ve srovnání s kontrolní skupinou pacientů, která dostávala jen rehydratační

roztok, měly skupiny léčené probiotiky výrazně kratší trvání průjmového onemocnění a

prokazatelně menší počet stolic denně. Mezi probiotické kmeny bakterií, u kterých byl

prokázán příznivý vliv na rotavirové infekce patří zejména L. rhamnosus GG, L. reuteri,

L.  delbrueckii  subsp.  bulgaricus, L.  acidophilus,  B. bifidum, Saccharomyces boulardii,

Streptococcus thermophilus.[33][41]

Cestovatelské průjmy

Příčinou  průjmu  cestovatelů  může  být  kontaminovaná  voda,  potraviny,  vystavení

organizmu  působení  nových  druhů  bakterií.  Většinou  je  původcem  průjmu

enterotoxický  kmen  Escherichia  coli.  Propuknutí  průjmu  je  usnadněno  stresem

z časového posunu, únavou nebo klimatickými změnami. Při dietních chybách (exotická

jídla) často postačí povrchově aktivní látky jako Carbosorb® nebo Smecta®. U infekčních
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průjmů nasadíme střevní dezinficiencia. V obou případech je vhodné léčbu kombinovat

s probiotickými preparáty (např. Enterol®, Hylak®). Incidenci cestovatelských průjmů lze

snížit preventivním užíváním probiotik ještě před zahájením cesty.[41]

2.6.2 Idiopatická zánětlivá střevní onemocnění

   Idiopatické střevní záněty jsou charakterizovány zánětlivými změnami sliznice a stěny

střeva.  Řadí  se mezi  ně Crohnova choroba,  ulcerózní  kolitída a syndrom dráždivého

tračníku.  Etiologie  ISZ  není  dosud  úplně  objasněna.  Důležitou  roli  hraje  rovnováha

prozánětlivých faktorů (bakteriální a potravinové antigeny) a protizánětlivých faktorů

(střevní slizniční bariéra, hlen). Dalšími faktory v patogenezi těchto onemocnění jsou

genetická dispozice a přerůstání potencionálně patogenních mikroorganizmů. Jednou

z možností vzniku ISZ je selhávání regulace odpovědí slizničního imunitního systému

na antigenní podněty. Crohnova choroba a ulcerózní kolitída jsou závažná onemocnění

s výrazně negativním dopadem na kvalitu života. Zlepšením bariérové funkce epitelu a

obnovením intestinální homeostázy mohou probiotika lidem trpícím ISZ ulehčit život.

Výsledky studií jasně prokázaly, že užívání probiotik je jednou z dalších plnohodnotných

možností udržovací léčby pacientů s ISZ.[21][27][43]

Crohnova choroba

   Crohnova choroba je  chronický nespecifický zánět  střeva,  který  může postihnout

kteroukoliv  část  gastrointestinálního  traktu.  Nejčastěji  postiženým  úsekem  je  ileum

(kyčelník),  část  tenkého  střeva.  Zánět  prorůstá  celou  střevní  stěnou  (na  rozdíl

od ulcerózní  kolitídy).  V  průběhu  onemocnění  dochází  ke  střídání  období  klidu  a

návratu nemoci. Symptomy se projevují jako průjem a úbytek na váze. Z jedné studie

vyplývá, že kontrolní skupina pacientů ve fázi udržovací terapie, užívala po dobu 9 dnů

Mutaflor® (Escherichia  coli)  a  to  vedlo  v  80 % k  remisi.  Další  studie  prokázala,  že

podávání  probiotik  (S.  boulardii,  Escherichia  coli)  a  mesalazinu  v  terapii  Crohnovy

choroby  je  mnohem  účinnější  než  monoterapie  mesalazinem.  Probiotické  kmeny

laktobacilů a bifidobakterií se však při léčbě Crohnovy choroby neosvědčily.[12][43]
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Ulcerózní kolitída

   Ulcerózní  kolitída je  nespecifické střevní  zánětlivé  onemocnění  postihující  sliznici

tlustého střeva a konečníku. Zánět je krvácivý s tvorbou vředů a postihuje jen sliznici.

Příčina vzniku není  objasněna,  může to být genetická dispozice,  patogenní bakterie,

alergeny z potravy. Stejně jako u Crohnovy choroby se střídá období relapsu a remise.

V terapii ulcerózní kolitídy bylo dosaženo dobrých výsledků užíváním preparátu VSL#3,

který obsahuje 8 bakteriálních kmenů (L. acidum, L. casei, L. plantarum, L. delbrueckii

subsp.  bulgaricus,  B.  longum, B.  breve,  B.  infantis a  Streptococcus  salivarius  subsp.

thermophilus).[4][27][43]

Syndrom dráždivého tračníku

   Syndrom dráždivého tračníku postihuje až 20% dospělé populace. Etiopatogeneze

choroby je vnímána v souvislosti se střevním viscerálním nervovým systémem, určitou

roli  může  hrát  i  změna  zastoupení  některých  kmenů  střevních  bakterií.  Má

charakteristické,  avšak  nespecifické  příznaky  jako  jsou  plynatost,  křeče,  pocit

nekompletního vyprázdnění, nutkání k defekaci, odchod hlenu, průjem, zácpa a jejich

střídání. V léčbě syndromu dráždivého tračníku se nasazuje především symptomatická

terapie,  která  zahrnuje  dietní  režim  (vláknina,  laktulóza),  úprava  střevní  mikroflóry

(Hylak®kapky,  Mutaflor®),  beta-glukany  (polysacharidy),  které  mají  imunostimulační

účinky  na  lymfatickou  sliznici  střeva  (GALT),  antidiarrhoika  a  muskulotropní

spazmolytika. [30][43]

2.6.3 Nekrotizující enterokolitída

   Nekrotizující enterokolitída (NEC) je závažné onemocnění u předčasně narozených

dětí. Novorozenec má v tenkém střevě množství plynu, který výrazně dilatuje kličky a

v jedné  třetině  případů  dochází  k  perforaci  střeva.  U  nedonošených  novorozenců

stoupá  riziko  průjmů  a  vzniku  nekrózy  střevní  stěny  různé  délky  a  hloubky.

Na patogenezi onemocnění se podílí nevyzrálost imunitního systému střeva, enterální

výživa, intestinální ischemie a kolonizace střeva patogenními bakteriemi. Ke zhodnocení

vlivu probiotik na NEC byly použity různé kmeny probiotických bakterií (nepatogenní

kmen  Escherichia  coli,  L.  rhamnosus  GG,  L.  acidophilus,  B.  bifidum,  B.  infantis,
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Streptococcus  thermophilus).  Sledováno  bylo  1425  dětí  o  hmotnosti  1000-2500 g.

Ze závěru  studie  vyplynulo,  že  suplementace  probiotiky  snížila  jak  incidenci,  tak

i mortalitu NEC. U nedonošených dětí s hmotností nižší než 1000g však studie chybí.

Je důležité  informovat  rodiče  předčasně  narozených  dětí  o  aktuálních  znalostech

v použití  probiotik  a  nechat  je  rozhodnout,  zda  bude  jejich  dítě  užívat  probiotika

v prevenci nekrotizující enterokolitídy.[4][33][35]

2.6.4 Laktózová intolerance

   Laktóza  (mléčný  cukr)  je  disacharid  složený  z  glukózy  a  galaktózy.  Laktózová

intolerance  patří  mezi  metabolické  poruchy  střevního  traktu.  Hlavní  příčinou  je

nedostatek  enzymu  laktázy  (β-galaktosidázy),  který  hydrolyzuje  laktózu  v  tenkém

střevě. Laktózová intolerance může být vrozená (primární) nebo získaná (sekundární),

kdy  je  důsledkem  jiného  onemocnění  (např.  celiakie,  atrofie  tenkého  střeva).

Nadbytečná laktóza se dostává do tlustého střeva, kde ji  fermentují  střevní bakterie

za vzniku  produktů  jako  např.  oxid  uhličitý,  vodík,  mastné  kyseliny  a  jiné  látky.

Nedostatečné  štěpení  laktózy  je  příčinou  nadýmání,  bolesti  břicha,  zrychlené

peristaltiky střeva a vodnatého průjmu. 

     Probiotické bakterie  obsažené  v  mléčných  výrobcích  rozkládají  laktózu  pomocí

enzymu  β-galaktosidázy  a  tím  snižují  obsah  laktózy  na  20% až  40% původního

množství. Konzumací těchto výrobků lze zmírnit projevy laktózové malabsorbce a zvýšit

toleranci mléčných výrobků.[18][23][31]

2.6.5 Atopická dermatitída

     Atopická  dermatitída (AD)  je  chronické,  zánětlivé  kožní  onemocnění,  které  se

nejčastěji projeví už v prvních měsících života kojence. V posledních desetiletích  jeho

výskyt  v  průmyslově  vyspělých  zemích  roste.  Na  podkladě  „hygienické  hypotézy“

nedochází  k  dostatečnému  mikrobiálnímu  tlaku  patogenů  na  imunitní  systém  a

organizmus  pak  reaguje  alergickou  nebo  autoimunitní  odpovědí.  Klinické  projevy

nemoci jsou suchá kůže a nezvladatelné svědění postižených míst. Hlavní příčina vzniku

atopické dermatitídy není dosud známá, pravděpodobně je to genetická dispozice a

znečištěné  životní  prostředí  (např.  špatné  ovzduší,  pasivní  kouření,  aditiva
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v potravinách), ale i již výše zmiňovaná „hygienická hypotéza“(nedostatečná expozice

mikrobům v raném dětství). Alergická imunitní reakce je charakterizována narušením

rovnováhy Th1/Th2 cytokinů směrem k aktivaci Th2 buněk a to vyvolá produkci IgE a

aktivaci eozinofilů. [7][10][25]

     Podávání  probiotik  má  nejvyšší  efekt  u  nejmladších  věkových  skupin.  Účinek

probiotik  na  AD  v  dospělém  věku  je  zpochybňován.  Finští  vědci  sledovali  skupinu

pacientů , která užívala bakteriální kmen Lactobacillus reuteri a došlo k významnému

snížení  AD ve srovnání se skupinou užívající placebo. Pozitivní účinky byly pozorovány

také  u  dětí  suplementovaných  kmeny  buď  Lactobacillus  rhamnosus  GG  nebo

Bifidobacterium lactis Bb-12 po dobu šesti měsíců. Incidence AD se snížila na polovinu.

[24]

2.6.6 Infekce vyvolaná Helicobacter pylori

   Helicobacter pylori  je gramnegativní

spirálovitá  bakterie,  která  je  schopná

přežívat v kyselém prostředí žaludku a

napadá  také  sliznici  dvanácterníku.

Tato bakterie je původcem gastritídy a

vředové choroby. Infekce Helicobacter

pylori  je  dávána  do  souvislosti  se

vznikem karcinomu žaludku. Bakterie Helicobacter pylori  potřebuje ke svému přežití

v žaludku alkalické  prostředí.  K  tomu využívá  enzym ureázu,  který  sama produkuje.

Enzym ureáza hydrolyzuje močovinu na amoniak a oxid uhličitý a tím  si bakterie vytváří

vhodné prostředí pro přežití.

     Probiotika  ovlivňují  výskyt  a  růst  bakterie  H.  pylori  v  lidském  trávícím  traktu.

Probiotické bakterie produkují kyselinu mléčnou a tím snižují pH, což má za následek

inhibici aktivity ureázy a snížení životaschopnosti H.pylori. Probiotika nemají eradikační

účinek  a  častěji  se  používají  v  kombinaci  se  standardní  terapií.  V  roce  2008  byla

provedena  studie,  kdy  90  dětí  užívalo  Saccharomyces  boulardii  k  tradiční

trojkombinační  léčbě.  Nežádoucí  účinky  antibiotické  léčby  byly  doloženy  jen  u  31%
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pacientů ve skupině bez probiotika a jen u 8% ve skupině s probiotikem.[12][30][33]

2.6.7 Akutní pankreatitída

     Akutní  pankreatitída (AP)  je  primárně neinfekční  zánětlivé onemocnění  slinivky

břišní.  Incidence  nemoci  je  5-20  na  100  000  obyvatel  ročně.  Během  onemocnění

dochází k narušení funkce slizniční střevní bariéry a to vede k translokaci patogenních

bakterií  (Escherichia coli,  Pseudomonády, Staphylococcus aureus, Klebsiella,  Proteus)

přes střevní  stěnu.  Alternativní  možností léčby je  využití probiotických bakteriálních

kmenů a jejich kompetitivní inhibice s patogeny o adhezi ke střevnímu epitelu. Studie

s podáváním probiotik u pacientů s těžkou formou akutní pankreatitídy (pankreatická

nekróza)  přinesla  pozitivní  výsledky.  Celkem  45  pacientům  byl  podáván  kmen

Lactobacillus  plantarum  299  po  dobu  1  týdne  nasojejunální  sondou.  Pankreatická

nekróza event. absces se vyskytovaly jen u 1 ze 22 pacientů v léčené skupině. Kontrolní

skupina, která dostávala placebo vykazovala 7 postižených pacientů z 23. Lactobacillus

plantarum  299  významně  snížil  incidenci  sepse  a  nutnosti  chirurgické  intervence.

Výsledky  Nizozemských  studií  vycházejí  pozitivně  ve  prospěch  následujících

probiotických  kmenů L.  acidophilus,  L.  casei,  L.  lactis,  L.  salivarius,  B.  bifidum a  B.

infantis v terapii AP. [58]

2.6.8 Vaginální mykózy

     V současné době jsou urogenitální infekce nejčastějším problémem dospělých žen.

Vaginální  ekosystém  slouží  na  ochranu  pochvy  před  infekcí  a  zabraňuje  vstupu

infekčních patogenů i do dolních močových cest. Laktobacily (L. crispatus, L. gasseri, L.

iners, L. jensenii, L. rhamnosus, L. fermentum, L. plantarum a L. vaginalis) jsou hlavní

součástí  vaginální  mikroflóry  zdravé  ženy  a  zajišťují  v  tomto  prostředí  kyselé  pH

produkcí  kyseliny  mléčné.  Mezi  rizikové  faktory,  které  mohou  narušit  rovnováhu

vaginálního ekosystému patří např. těhotenství, kortikosteroidní terapie, kontraceptiva,

diabetes  mellitus  a  terapie  antibiotiky.  Kolonizace  poševního  epitelu  laktobacily  je

závislá na estrogenizaci poševní sliznice, zvyšuje se tvorba enzymů štěpících glykogen

na glukózu, která je substrátem laktobacilů pro fermentaci na kyselinu mléčnou.
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     Vaginální mykóza se často projevuje těmito typickými příznaky - svědění genitálu,

lokální zarudnutí a otok, bílý tvarohovitý výtok. Při vaginální mykóze (kandidóze) byla

v 90%  zjištěná  přemnožená   Candida  albicans.  Tato  kvasinka  se  přirozeně  nachází

ve střevech,  pohlavním  ústrojí,  ústech  a  jícnu.  Za  normálního  stavu  je  organizmus

schopen její množství kontrolovat. U pacientek s recidivující vulvovaginální mykózou se

k obnovení rovnováhy poševní  mikroflóry osvědčily bakteriální  kmeny L.  rhamnosus,

L. fermentum, L.  casei,  L.  paracasei,  L.  acidophilus,  L.  delbrueckii  subsp.  bulgaricus,

L. gasseri a L. plantarum. V gynekologii se preferují probiotika především ve vaginální

aplikační formě. V současnosti jsou na trhu dostupné následující probiotické preparáty

např.  Gyntima®Probiotica  vaginální  čípky,  Fermalac® vaginal,  Gynoflor®,  Gynocaps®,

Gynolact®, Maldion® a další. [26]

2.6.9 Prevence nádorových onemocnění

     Zajímavou oblastí využití probiotik je  v  prevenci  snížení  výskytu  kolorektálního

karcinomu. Změna složení střevní mikroflóry směrem k patogenním bakteriím, může

zasahovat  do  karcinogeneze.  Probiotické  bakteriální  kmeny  mohou  ovlivňovat

karcinogenezi  různými  mechanizmy  účinků  např.  potlačení  růstu  bakterií,  které

produkují  potencionální  karcinogeny  (peroxid  vodíku,  kys.  chlornou,  superoxidové

radikály)  poškozující  DNA v  kolonocytech,  což  vede  k  mutacím.  Probiotika  indukují

produkci  butyrátu,  který  stimuluje  apoptózu  abnormálních  buněk.  Některé  střevní

bakterie  produkují  enzymy,  které  z  prekarcinogenů  (např.  heterocyklické  aminy)

vytvářejí  karcinogeny  a  promotory  nádorů.  Enzym  β-glukuronidáza  hydrolyzuje

konjugáty kyseliny glukuronové za vzniku potencionálních karcinogenů. Potravou požité

dusičnany  jsou  nitroreduktázou  redukovány  na  toxičtější  dusitany.  β-glukosidáza

transformuje  primární  žlučové  kyseliny (vznik  v  játrech – kys.  chenodeoxycholová a

cholová) na sekundární žlučové kyseliny (vznik ve tlustém střevě bakteriální činností -

kys.  deoxycholová  a  lithocholová).  Sekundární  žlučové  kyseliny  jsou  genotoxické  a

karcinogenní.  Některé  probiotické  kmeny  (L.  acidophilus,  B.  bifidum)  dokáží  tuto

enzymatickou aktivitu tlumit. Na modelovém organizmu myši, byla prováděna studie

přímého antiproliferačního působení  na nádorové buňky,  kdy  byly  myším podávány
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dohromady probiotika (L. paracasei, L. acidophilus, B. infantis, B. bifidum, B. animalis) a

prebiotika (FOS, inulin, laktulóza), účinek byl vyšší než když byly probiotika a prebiotika

podávána  odděleně.  Další  studií  (na  myších)  bylo  dokázáno  navázání  a  eliminace

heterocyklických  aminů  na  bakterie  probiotických  kmenů  L.  delbrueckii  subsp.

bulgaricus  a  Streptococcus  thermophilus.  Kvasinky  Saccharomyces  boulardii  a

Saccharomyces  cerevisiae  dokáží  inhibovat  toxin  produkovaný  bakterií  Clostridium

difficile.  Toxiny  patogenních  bakterií  jsou  také  považovány  za  potencionální

karcinogeny.  Bifidobacterium  breve  Yakult  inhibuje  toxin  Shiga  produkovaný

patogenním kmenem Escherichia coli. Pro další výzkum účinku probiotických bakterií

v prevenci  vzniku  rakoviny  jsou  nutné  nejen  preklinické,  ale  hlavně  klinické  studie

k průkazu jejich účinnosti na člověka. [1][18][20]

2.7 Prebiotika

   Prebiotika  jsou  definována  jako  nestravitelné  složky  potravy,  které  představují

důležitý  substrát  pro  výživu,  růst  a  aktivitu  prospěšných  střevních  bakterií

(bifidobakterií,  laktobacilů).  Mezi  probiotika  řadíme  oligosacharidy  (inulin,

fruktooligosacharidy,  galaktooligosacharidy).  K  prebiotikům  bývá  také  zahrnována

laktulóza.  Pro člověka jsou prebiotika těžko stravitelná,  slouží  jen pro výživu střevní

mikroflóry.  Fermentací  oligosacharidů získávají  střevní bakterie energii  pro svůj růst.

Nadměrná konzumace oligosacharidů může způsobit nadýmání, to je příčinou vysoké

míry fermentace s následnou produkcí plynů. Prebiotika jsou buď přírodního původu a

nacházejí se v ovoci, obilovinách, zelenině (např. oves, ječmen, pšenice, česnek, cibule,

chřest,  pórek,  artyčok,  čekanka,  topinambur)  a  také  v  mateřském  mléce,  nebo  se

připravují  enzymatickou  syntézou.  Oligosacharidy  s  řetězcem  dlouhým  od  2  do  10

jednotek  monosacharidů  jsou  fermentovány  především  ve  vzestupném  tračníku

tlustého střeva. Oligosacharidy s delším řetězcem (např. inulin) fermentují pomaleji a

dostávají  se  až  do  sestupného tračníku  tlustého střeva.  Fruktosacharidy  obohacené

inulinem budou působit  ve všech úsecích tlustého střeva.  Pro dosažení  potřebného

prebiotického efektu se doporučuje užívat 5 až 8 g oligosacharidů na den. U pacientů

s poruchami zažívacího traktu je  to dávka až  15 g  na den.  Prebiotika mají  ve  výživě
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člověka  velký  význam.  Vhodným  výběrem  potravin  obsahujících  prebiotika  či

obohacením  výživy  prebiotickými  preparáty  dochází  k  významným  zdravotním

benefitům úzce spojených s účinky probiotických bakterií v trávicím traktu člověka. [57]

2.8 Synbiotika

   Synbiotikum je kombinace probiotika s prebiotikem, přičemž se očekává synergický

účinek těchto dvou složek. Znamená to, že v synbiotiku je probiotikum kombinováno

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

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

prebiotikum specifickým substrátem vhodným k fermentaci. [34]
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3  Praktická část

3.1 Výzkumná metoda

   Pro svoji absolventskou práci jsem zvolila anonymní dotazníkové šetření, které jsem

sestavila  co  nejstručněji,  a  aby  bylo  pro  respondenty  co  možná  nejsrozumitelnější.

Dotazník,  který  byl  podán  respondentům,  se  zaměřuje  na  průzkum  informovanosti

veřejnosti  o  tom,  co  znamená  pojem  probiotikum,  výskyt  probiotik  v  některých

potravinách a na jaké onemocnění mají pozitivní vliv. Dílčím cílem je zjistit povědomí

respondentů o možnosti zakoupení probiotických preparátů v lékárnách. Dále jsem se

snažila vyhodnotit průzkum v závislosti na pohlaví, věku, dosaženém vzdělání a zjistit

rozdíly v informovanosti v těchto skupinách.

3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Celkové hodnocení jednotlivých otázek

Otázka č.1  Pohlaví

Bylo zjištěno, že z celkem 200 respondentů bylo 118 mužů (59%) a 82 žen (41%).
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Otázka č.2  Věková kategorie

Největší  část  respondentů,  celkem  129  účastníků  (64,5%),  byla  ve  věku  31-50  let.

Mladších respondentů ve věku 18-30 let bylo celkem 40 (20%), respondentů ve věku

51-70  let  celkem  30  (15%)  a  respondentů  starších  než  70  let  bylo  méně  než  1%

(1 účastník).

Otázka č.3  Vaše dosažené vzdělání

Nejvíce respondentů (44,5%) uvedlo střední vzdělání s maturitou, 30% respondentů je

vyučeno bez maturity, 7,5% má základní vzdělání, 16% vysokoškolské vzdělání a 2% vyšší

odborné.
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Otázka č. 4  Už jste se někdy setkal/a s termínem probiotika?

Na tuto otázku odpovědělo 43,5% respondentů tak, že pojem „probiotika“ už někdy

slyšeli,  ale neví přesně, co to znamená. 36% respondentů je přesvědčeno, že pojem

„probiotika“ zná a 20,5% respondentů tento pojem ještě neslyšelo.

Otázka č. 5  Víte, jaké potraviny obsahují probiotika?

U této otázky uvedlo 71% respondentů (celkem 143 odpovědí), že potraviny obsahující

probiotika nezná. Pouze 29% respondentů takové potraviny zná (celkem 57 odpovědí).

Z těchto 57 kladných odpovědí uvedlo 55 respondentů konkrétní potravinu.

 Zcela správně odpovědělo 35 respondentů, kteří uvedli:

• 2x Activia
• 2x Actimel
• 1x mléčné výrobky (kefír, sýry, jogurty)
• 3x jogurty, kefír
• 2x jogurty s živou kulturou, kefír
• 2x jogurty, mléčné výrobky
• 1x jogurty, kysané mléčné výrobky
• 1x laktobacily
• 3x (za)kysané mléčné výrobky
• 18x jogurty
 
Přibližně  správně  odpovědělo  15  respondentů,  kteří  uvedli  potraviny:  mléko  příp.

mléčné výrobky.
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Nesprávně nebo nejasně odpovědělo 5 respondentů, kteří uvedli:.

• 1x česnek, cibule
• 2x česnek, zázvor
• 1x kultury bakterií
• 1x „látky podporující trávení, posilují imunitu“

Otázka č.6  Z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o probiotikách?

Jako nejvýznamnější  zdroj  informací  respondenti označili  internet  (36,5 %) a  televizi

(36,5 %). Dalšími významnými zdroji byli podle respondentů lékař (17,5 %), časopisy a

noviny (16,5 %) a lékárna (15 %).

Ostatními  zdroji  jsou  rodina  (12,5 %),  přátelé  (11,5 %),  škola  (6 %),  rozhlas  (5,5 %),

zaměstnání (3,5 %) a jiné (5 %).

Otázka č.7  Víte o možnosti zakoupení probiotických přípravků v lékárně?

59,5 %  respondentů  o  této  možnosti  již  slyšelo,  40,5 %  respondentů  o možnosti

zakoupit probiotické přípravky v lékárně neví.
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Otázka č.8  Užíváte probiotika ve formě potravinového doplňku?

Většina  respondentů  (80,5 %)  neužívá  probiotika  jako  potravinový  doplněk.  13 %

respondentů je nyní neužívá, ale dříve ano. Pouze 6,5 % respondentů užívá probiotika

ve formě potravinového doplňku.

Otázka č.9  Víte, že je vhodné užívat probiotika při léčbě antibiotiky?

Většina  respondentů  (52,5 %)  o  této  možnosti  neví.  25 %  respondentů  ví,  že  je  to

vhodné, ale probiotika při  léčbě antibiotiky neužívá. Zbývajících 22,5 % respondentů

uvádí, že probiotika při léčbě antibiotiky užívá.

Otázka č.10  Jaké mají podle Vás probiotika účinky na lidské zdraví?

   Nejčastější odpovědí respondentů (66 %) je, že probiotika posilují imunitu, dalšími

častými odpovědmi jsou: příznivý vliv probiotik na trávicí systém (46,5 %) a prevence

rakoviny  tlustého  střeva  (15 %).  Ostatní  odpovědi:  probiotika  přispívají  k  prevenci

cestovatelských  průjmů  (9,5 %),  snižují  cholesterol  v  krvi  (8 %)  a  pomáhají  při

atopickém ekzému (1,5 %).
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Otázka č.11  Kdy je vhodné užívat probiotika?

   

   Nejčastější odpovědí respondentů (68 %) je užívání probiotik při léčbě antibiotiky,

další častou odpovědí je užívání při zvýšené pracovní zátěži (29 %), dále je to užívání

probiotik ve vyšším věku (21,5 %) a při nepravidelné stravě (18,5 %). Ostatní odpovědi:

časté cestování (8 %) a v období kojení (5 %).
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Otázka č. 12  Jaká je podle Vás informovanost veřejnosti o probiotikách?

   Největší část respondentů (33 %) se domnívá, že informovanost o probiotikách je

nedostatečná.  Podle  28,5 %  respondentů  by  se  tato  informovanost  mohla  zlepšit.

27,5 % respondentů nedokáže stav informovanosti posoudit a pouze 8 % respondentů

považuje informovanost  o  probiotikách za dostatečnou.  3 % respondentů na otázku

neodpověděla.
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Zhodnocení odpovědí na otázky č.4, 10 a 11  podle pohlaví

Otázka č.4

Na tuto otázku odpovědělo „ne“ 24% mužů a 14% žen. Odpověď „ano, vím, co jsou to

probiotika“ uvedlo 24% mužů a 54% žen. Z toho je tedy zřejmé, že mezi respondenty

jsou ženy mnohem lépe informovány o termínu probiotika než muži.
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Otázka č.10

Z odpovědí vyplývá, že muži jsou více než ženy přesvědčeni o tom, že probiotika posilují

imunitu (71 % proti 59 %).

Muži méně než ženy přisuzují probiotikům schopnost:

• příznivě ovlivňovat zažívání (38% proti 59%)
• přispívat k prevenci rakoviny tlustého střeva (10% proti 22%)
• pomáhat při prevenci cestovatelských průjmů (7% proti 13%)

Zbylé dvě odpovědi jsou uváděny jen okrajově a nelze z nich usuzovat na rozdíly.
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Otázka č.11

   Z odpovědí je zřejmé, že muži i ženy považují za nejdůležitější užívat probiotika při

léčbě  antibiotiky  a  muži  takto  odpovídají  méně  často  než  ženy  (58 %  proti  83 %

odpovědí). Muži častěji než ženy uvádí užívání při zvýšené pracovní zátěži (34 % proti

22 %)  a  ve  vyšším věku  (25 % proti   16 %).  Ženy  častěji  uvádí  užívání  probiotik  při

nepravidelné stravě (24 % proti 14 %).  Zbylé dvě odpovědi jsou uváděny jen okrajově a

nelze z nich usuzovat na rozdíly.
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Zhodnocení odpovědí na otázky č.4, 10 a 11  podle věkových skupin

V hodnocení není zahrnuta věková skupina '71 a více let' z důvodu, že v této skupině byl

zjištěn pouze jeden účastník.

Otázka č.4

   Z odpovědí je patrné, že s termínem probiotika je nejlépe seznámena věková skupina

18-30 let, ve které tento termín zná největší část respondentů (43 %) a zároveň je v této

skupině nejmenší podíl respondentů, který tento termín nezná (17 %). Věková skupina

31-50 let je s termínem probiotika seznámena o něco hůře ( termín zná 36 % a nezná

20 %  respondentů  z  této  skupiny).  Nejméně  je  s  termínem  probiotika  seznámena

věková skupina 51-70 let.

   Odpověď vyjadřující nejistotu „ano, ale nevím přesně...“ je uváděna nejčastěji, a i zde

se projevuje mírný stoupající trend směrem k vyšším věkovým skupinám. 
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Otázka č.10

   Respondenti nejčastěji uvádí odpověď, že probiotika posilují imunitu (věkové skupiny

18-30 a 31-50 let tak odpovídají nejčastěji (70 % a 67 % ), ale věková skupina 51-70 let

takto odpovídá méně často (57 %) ). Další častou odpovědí je příznivé ovlivnění zažívání,

kde nejčastěji  uvádí  tuto  odpověď věkové  skupiny  31-50 a  51-70  let  (49 % a  47 %).

Překvapivě nejméně často tuto odpověď uvedla věková skupina 18-30 let (40 %).

   Respondenti z věkové skupiny 18-30 let ale častěji než zbývající věkové skupiny uvádí:

prevence  rakoviny  tlustého  střeva  a  prevence  cestovatelských  průjmů.  Zbylé  dvě

odpovědi jsou uváděny jen okrajově a nelze z nich usuzovat na rozdíly.
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Otázka č.11

 

   Všechny věkové skupiny nejčastěji  uvádí,  že probiotika je vhodné užívat při  léčbě

antibiotiky. Nejčastěji tak odpovídá věková skupina 18-30 let (75 %), méně často věková

skupina  31-50  let  (69 %)  a  nejméně  věková  skupina  51-70  let  (57 %).  Další  častou

odpovědí  je  užívání  probiotik  při  zvýšené  pracovní  zátěži,  kde  nejčastěji  odpovídají

věkové skupiny 31-50 a 51-70 let (31 % resp. 33 %), zatímco věková skupina 18-30 let

odpovídá nejméně často (20 %).

  O  užívání  probiotik  ve  vyšším  věku  je  proti  jiným  věkovým  skupinám  nejvíce

přesvědčena  skupina  51-70  let.  Respondenti  z  nejmladší  věkové  skupiny  18-30  let

nejčastěji  uvádí  užívání  probiotik při  nepravidelné stravě.   Zbylé  dvě  odpovědi  jsou

uváděny jen okrajově a nelze z nich usuzovat na rozdíly.
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Zhodnocení odpovědí na otázky č.4, 10 a 11  podle skupin s rozdílným vzděláním

Z hodnocení byla vyloučena skupina s vyšším odborným vzděláním z důvodu nízkého

počtu účastníků této skupiny (pouze 4). 

Otázka č.4

  

   Z  odpovědí  je  patrné,  že  termín  probiotika  neznají  respondenti  se  základním

vzděláním  nebo  vyučení  bez  maturity  (40 %  resp.  38 %).  Odpověď  „ne“  se  mezi

respondenty se středním vzděláním s maturitou vyskytla jen v  11 % a u vysokoškolsky

vzdělaných pouze ve 3 % odpovědí skupiny.

  U odpovědi  vyjadřující  nejistotu „ano,  ale nevím přesně...“  se projevuje stoupající

trend směrem ke skupinám s vyšším vzděláním.  U skupiny s vysokoškolským vzděláním

je ale tato odpověď již málo častá. 

 Respondenti s vysokoškolským vzděláním také výrazně častěji  odpovídali,  že termín

probiotika znají (69 %) proti ostatním skupinám (skupina se základním vzděláním zde

překvapivě  uvádí  téměř  stejnou  znalost  jako  skupina  se  středním  vzděláním  s

maturitou: 33 % resp. 36 %).
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Otázka č.10

  

 Všechny  skupiny  nejčastěji  uvádí,  že  probiotika  posilují  imunitu.  Nejčastěji  tak

odpovídají  věkové  skupiny  se  středním  vzděláním  s  maturitou  a  s  vysokoškolským

vzděláním (71 % resp. 69 % odpovědí ve skupině), skupina vyučen bez maturity takto

odpovídá  méně  často  (63 %)  a  nejméně  často  tak  odpovídá  skupina  se  základním

vzděláním (47 %).

   Skupina  s  vysokoškolským  vzděláním  také  výrazně  častěji  než  ostatní  skupiny

odpovídá, že probiotika příznivě ovlivňují zažívání (69 %). 

   Skupina se základním vzděláním překvapivě nejčastěji považuje probiotika za prevenci

cestovatelských  průjmů  (27 %),  zatímco  skupina  s  vysokoškolským  vzděláním  takto

odpovídá  v  19 % a  skupina se  středním vzděláním s  maturitou  tak  uvádí  jen v  7%

odpovědí skupiny. 

Probiotika jako prevenci rakoviny tlustého střeva uvádí všechny skupiny podobně kolem

20% s výjimkou skupiny se vzděláním vyučen/a bez maturity (8 %).  Zbylé dvě odpovědi

('snižují cholesterol v krvi' a 'pomáhají při atopickém ekzému' jsou uváděny okrajově a

nelze z nich usoudit na rozdíly.
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Otázka č.11

   

   Všechny skupiny s  rozdílným vzděláním nejčastěji  uvádí,  že probiotika je  vhodné

užívat  při  léčbě  antibiotiky.  Nejčastěji  tak  odpovídá  skupina  s  vysokoškolským

vzděláním (81 %) proti ostatním skupinám.  Skupina s vysokoškolským vzděláním také

častěji než ostatní skupiny uvádí, že probiotika je vhodné užívat při častém cestování

(19 %). 

Užívání  probiotik  při  zvýšené  pracovní  zátěži  nejméně  uvádí  skupina  se  základním

vzděláním (13 %) proti ostatním skupinám, které tuto odpověď uvádí přibližně v 30 %.

U  odpovědi  've  vyšším  věku'  je  patrný  rostoucí  trend  od  skupiny  se  základním

vzděláním (7 %) ke skupině s vysokoškolským vzděláním (31 % odpovědí ve skupině).

Odpověď 'nepravidelná strava' je přibližně stejně zastoupena u všech skupin. Užívání

probiotik v období kojení uvádí všechny skupiny jen okrajově.
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4  Diskuze
     Pro dotazníkové šetření jsem připravila 250 dotazníků. Nazpět se jich vrátilo 227,

z toho ještě některé nebyly kompletně vyplněny. Pro svůj výzkum jsem nakonec použila

200 vyplněných dotazníků, kde 200 dospělých respondentů odpovídalo na 12 otázek,

které jsem vyhodnotila podle různých kritérií do grafů.

     Průzkum znalostí veřejnosti o tom, co znamená pojem probiotikum a možnosti

zakoupení  probiotických  preparátů  v  lékárně  ukázal,  že  informovanost  veřejnosti  je

nedostatečná. 30 % respondentů se nikdy nesetkalo s  pojmem probiotikum a 43,5 %

už o probiotikách slyšelo, ale neví co to znamená. O možnosti zakoupení probiotických

přípravků  v  lékárně  neví  40,5 %  respondentů  a  z  dotazníku  je  také  zřejmé,  že  si

veřejnost  žádá  více  informací  o  probiotikách,  protože  120  respondentů  považuje

informace za nedostatečné nebo uvádí, že by se mohly zlepšit. Farmaceutický asistent,

ale i praktický lékař by měl pacienta dostatečně edukovat a vysvětlit mu prospěšnost

probiotik v prevenci a léčbě některých chorob, popřípadě doporučit vhodný preparát.

Podle dotazníkového šetření  prezentovaného v periodiku Praktické lékárenství 2011;

91(11), většina dotazovaných praktických lékařů tvrdí, že svým pacientům doporučuje

užívání  probiotik,  a  to  zejména  při  dysmikrobiích  po  užívání  antibiotik.  Přesto  je

povědomí veřejnosti o probiotikách překvapivě nízké.  Domnívám se,  že  v  lékárnách

nejsou  klientům  v  dostatečné  míře  podávány  informace  o  probiotikách,  to  ostatně

vyplývá z odpovědí respondentů na otázku z jakých zdrojů se  o probiotikách dozvěděli.

Na prvním místě je to internet a televize (36,5%), lékárna se podílí na informovanosti

jen  v  15%.  Další  nepříliš  pozitivní  výsledek  šetření  je,  že  143  respondentů  neznalo

potraviny, které obsahují probiotické kultury. Kontinuální příjem probiotických bakterií

z potravin či potravinových doplňků je velmi důležitý pro udržení optimálního zdraví a

bakteriální  rovnováhy  v  GIT.  Podle  vyhodnocení  výsledků  dotazníkového  šetření
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v závislosti  na  pohlaví  je  zřejmé,  že  ženy  mají  větší  povědomí  o  tom,  co  jsou  to

probiotika, jejich vliv na lidské zdraví a kdy je vhodné je užívat. Nejvyšší informovanost

o probiotikách a kdy je užívat prokázala skupina vysokoškolsky vzdělaných respondentů

a dobře si také vedli respondenti se základním vzděláním, kteří správně určili vhodnou

indikaci  probiotik  u  cestovatelských  průjmů.  Hlavním  rozdílem  mezi  respondenty

s různým vzděláním je, že zatímco vysokoškoláci věděli přesně co jsou to probiotika, kdy

je používat a kde je koupit, tak respondenti se základním vzděláním většinou neuměli

vysvětlit pojem probiotikum, ale věděli při jakých onemocnění je užívat a o možnosti

jejich zakoupení v lékárně.

   V současné době je v lékárnách široký výběr probiotických preparátů, které může

farmaceutický asistent nabízet klientovi. Záleží jen na farmaceutickém asistentovi, jaký

projeví zájem o zdraví pacienta, jaké poradenské a edukační  služby pro klienta připraví

a to nejen z oblasti probiotik. Tady vidím cestu ke zlepšení informovanosti veřejnosti.
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Závěr
Ve  své  absolventské  práci  jsem  se  zaměřila  na  průzkum  informovanosti  veřejnosti

o probiotikách, jejich účincích a možnostech využití.

V  teoretické  části  jsem  se  věnovala  definici,  co  jsou  probiotika,  jejich  významu  a

působení  v  lidském  organismu.  Uvedla  jsem  přehled  probiotických  organismů,

používané lékové formy a výskyt probiotik v potravinách. Popsala jsem využití probiotik

při prevenci a léčbě některých onemocnění. Také jsem se věnovala vysvětlení termínů

prebiotika a synbiotika.

Po vyhodnocení dotazníkového šetření se ukázalo, že úroveň znalostí o probiotikách je

mezi dospělými nízká. Přestože značná část respondentů byla přesvědčena, že termín

probiotika  zná  nebo  o  nich  již  slyšela,  ukazuje  podrobnější  průzkum  jejich  dalších

odpovědí,  že  jsou tyto  informace povrchní  a  v  některých případech i  chybné (např.

záměna s prebiotiky). Dotazy na zdroj informací o probiotikách ukazují že, značná část

respondentů získala tyto údaje z televize a internetu, tj. pravděpodobně z reklamy, což

nemusí být vždy prospěšné, místo toho, aby hlavním zdrojem informací byl lékař nebo

lékárna.  Průzkum  ukázal  i  nízkou  informovanost  ohledně  potravin  obsahujících

probiotika (respondenti se soustředili  ve svých odpovědích jen na mléčné výrobky a

ostatní  druhy  takových  potravin  zcela  opominuli  –  např.  kysaná  zelenina  nebo

fermentované masné výrobky).  Z průzkumu je také zřejmé, že s termínem probiotika

jsou  lépe  seznámeny  ženy  než  muži.  Také  se  prokázal  vliv  vzdělání  a  věku  (lépe

informovány  jsou  mladší  věkové  skupiny  a  respondenti  s  vyšším  vzděláním).

Předpokládám, že informovanost o probiotikách se bude postupně zvyšovat, vzhledem

k jejich preventivnímu působení , ale i prospěšnosti při samotné léčbě onemocnění.
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Summary
Probiotics and their influence to Human Health

     The major aim of this assignment is to summarize the knowledge of positive impact

of probiotics to Human Health.

     The exploration of probiotics is still in progress, the future shows all benefits to the

human. Reseaech studies have provided evidence of probiotics effectiveness for the

treatment and prevention of acute diarrhea, sntibiotic – induced diarrhea, relapsing

Clostridium difficile  – induced colitis,  traveler's  diarrhea and urinary tract infection.

There  are  also  studies  indicating  that  probiotics  may  be  useful  for  prevention  of

respiratory  infections  in  children,  dental  caries,  irritable  bowel  syndrome  and

inflammatory bowel diseases, colon cancer, diabetes and rheumatoid arthritis.

     Probiotics are live microorganisms which/when administered in adequate amount,

provide a health benefits to the host. The greatest number of proven benefits shows

bacterial  strain Lactobacillus rhamnosus GG and yeast cell  Saccharomyces boulardii.

Probiotic microorganisms naturally appears in Human gastrointestinal and urogenital

tract. Large number of microorganisms is located in colon. Gastrointestinal microflora

functions as a barrier against antigens from microorganisms and food. Probiotics helps

maintain  the   balance  between  „good“  bacteria  and  „bad“  bacteria.  The  correct

balance is necessary for optimal health. Modulation of host immune system is one of

the most benefits of consumption of probiotics.

     The use of  probiotics  in  medical  practise is  rapidly  increasing,  however,  more

research studies are required to establish medical  areas of  use and areas  in which

probiotics are not applicable.

Keywords: Probiotics,  bacterial  strain,  gastrointestinal  microflora,  colon,  immune

system, digestive disorders.
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Seznam příloh

Příloha č. 1

Seznam použitých zkratek

AD                    atopické dermatitída

AP                    akutní pankreatitída                  

ATB                  antibiotika 

CFUs                colony forming units (kolonie tvořící jednotky)

FAO                  Food and Agriculture Organization (organizace OSN pro výživu a

                    zemědělství)

FOS                  fruktooligosacharidy

GALT               gut associated lymphoid tissue (střevní lymfatická tkáň)

GIT                  gastrointestinální trakt

Ig                     imunoglobulin

IL                     interleukin

INFγ                 interferon gama

ISZ                    idiopatické střevní záněty

MALT             mucosa associated lymphoid tissue (slizniční lymfatická tkáň)

MIT                  mikrobiální interferenční terapie

NK                     natural killers (buňky – přirození zabíječi)

SCFA                 short chain fatty acids (mastné kyseliny s krátkým řetězcem)

Th                     T – helpers (pomocné T - lymfocyty)

TNFα                tumor nekrotizující faktor alfa

WHO                World Health Organization ( Světová zdravotnická organizace)
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Příloha č. 2

Dotazník

Dobrý den,

jmenuji  se Martina Hadincová a jsem studentka 3.ročníku VOŠ Mills  s.r.o.  v Čelákovicích.

Studuji  obor  diplomovaný  farmaceutický  asistent.  Cílem  tohoto  dotazníku  je  zjistit

informovanost veřejnosti o tom, co jsou to probiotika. Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi

budou  použity  pouze  k vypracování  mé  absolventské  práce.  Vaši  odpověď,  prosím,

zaškrtněte.       Můžete vybrat i více odpovědí. Děkuji za Váš čas a ochotu.

1. Pohlaví

muž žena

2. Věková kategorie

18 – 30 51 - 70

31 – 50 70 a více let

3. Vaše dosažené vzdělání

základní vyšší odborné

vyučen/a bez maturity vysokoškolské

střední s maturitou

4. Už jste se někdy setkal/a s termínem probiotika?

ne

ano, ale nevím přesně, co to znamená

ano, vím, co jsou to probiotika

5. Víte, jaké potraviny obsahují probiotika?

ne

ano (prosím napište jaké) …..........................................................................................

6. Z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o probiotikách?

internet škola

televize přátelé

rozhlas rodina

časopisy, noviny lékař

zaměstnání lékárna

jiný zdroj (prosím, uveďte jaký) …...............................
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7. Víte o možnosti zakoupení probiotických přípravků v lékárně?

ano ne

8. Užíváte probiotika ve formě potravinového doplňku?

ano ne, ale dříve jsem užíval/a

ne

9. Víte, že je vhodné užívat probiotika při léčbě antibiotiky?

ne ano, užívám je při léčbě antibiotiky

ano, ale neužívám

10. Jaké mají podle Vás probiotika účinky na lidské zdraví? (můžete vybrat více
možností)

posilují imunitu prevence rakoviny tlustého střeva

příznivě ovlivňují zažívání pomáhají při atopickém ekzému

snižují cholesterol v krvi prevence cestovatelských průjmů

11. Kdy je vhodné užívat probiotika? (můžete vybrat více možností)

časté cestování nepravidelná strava

zvýšená pracovní zátěž v období kojení

ve vyšším věku při léčbě antibiotiky

12. Jaká je, podle Vás, informovanost veřejnosti o probiotikách?

dostatečná nedostatečná

mohla by se zlepšit nevím
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