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Úvod 

Gastrointestinální obtíže spojené se zácpou a průjmy různého původu patří mezi 

nejčastější obtíže, které člověk v životě pociťuje. Lidské tělo je hostitelem pro několik 

druhů organismů žijících v symbióze. Tyto organismy osídlující střevo jsou nedílnou 

součástí lidského organismu. Osídlují jej od narození a jejich složení má unikátní vliv na 

člověka po celý život. Rovnováha mezi jednotlivými organismy je klíčová k udržení 

zdravých pochodů v lidském těle. Vychýlení z rovnováhy navozuje patologické stavy, 

které můžeme navrátit pomocí probiotických preparátů. 

Gastrointestinální potíže jsou v dnešní době léčeny především známými a v léčbě 

osvědčenými léčivy. Probiotika, přípravky s obsahem tělu prospěšných bakterií se 

prozatím doporučují jako doplňkové přípravky. V některých nezávažných případech 

jsou mnohdy i první volbou v léčbě. Studie a především zvyšující se nárůst v užívání 

probiotik u dětí i dospělých ukazuje, že dodáním prospěšných bakterií do organismu při 

gastrointestinálních obtížích má pozitivní odezvu. Definitivní pozitivní efekt nebyl ještě 

prokázán, ale již teď probiotika ukazují svou podstatu v léčbě.  

Zvyšující se nárůst civilizačních chorob, především gastrointestinálních obtíží, je 

podnětem pro zkoumání těchto organismů. Jejich mnohostranný vliv na lidské tělo 

může přinést budoucnosti odpovědi na dosud nevysvětlitelné příčiny nemocí. Jakákoli 

rovnováha v lidském organismu je nepostradatelná a vychýlení může vést 

k onemocnění. 

Teoretická část stručně popisuje anatomii trávicího systému, která vychází z odborné 

literatury. Popisuje vybrané gastrointestinální potíže a jejich terapii pomocí 

nepatogenních bakterií. Nedílnou součástí této části je popis konkrétních bakteriálních 

kmenů. 

V praktické části přináší přehled volně prodejných přípravků s obsahem bakteriálních 

kmenů. Ze získaných poznatků z teoretické části navrhuje doporučený postup při 

výběru vhodného probiotika  v lékárně. 
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1 Cíl absolventské práce:   

Cílem absolventské práce je popsat střevní mikroflóru, její funkce a složení v lidském 

organismu. Podat přehled o volně prodejných doplňcích stravy a léčivých přípravcích 

s obsahem bakteriálních kmenů. Vytvořit postup při doporučování těchto přípravků v lékárně. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie trávicího systému 

Mezi orgány trávicího systému patří dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, 

tlusté střevo. [DYLEVSKÝ, 2000] 

2.1.1 Dutina ústní (cavitas oris) 

Dutina ústní je vstupní branou trávicího systému a je složena ze dvou částí, předsíně 

dutiny ústní a vlastní dutiny ústní. Předsíň dutiny ústní je ze zevní části tvořena tvářemi 

(buccae) a rty (labia). Vlastní dutina ústní je tvořena jazykem (linguae) a zuby (dentes). 

Hlavními funkcemi dutiny ústní je především přijetí potravy, vnímání chuti, příprava 

potravy pro další zpracování, tvorba sousta a sekrece slin. Sekrece slin je zajištěna 

pomocí příušní žlázy (glandula parotis), podčelistní žlázy (glandula submandibularis), 

podjazykové žlázy (glandula sublingualis). [DYLEVSKÝ, 2000] 

Běžné bakteriální osídlení v ústech: 

1. Staphylococcus epidermidis      10. Pseudomonas aeruginosa*  

2. Staphylococcus aureus*             11. Haemophilus influenzae* 

3. Streptococcus mitis                     12. Lactobacillus 

4. Streptococcus salivarius             13. Corynebacteria 

5. Streptococcus mutans*              14. Actinomycetes 

6. Enterococcus faecialis                 15. Spirochetes 

7. Streptococcus pneumonia*        16. Mycoplasmas 

8. Streptococcus pyogenes*           17. Escherichia coli                      

9. Neisseria meningitidis*             * Potenciální patogen 

 [www.textbookofbacteriology.net, 1] 



 

9 

 

2.1.2 Žaludek (gaster, ventriculus) 

Žaludek je vakovitý orgán navazující na spodní část jícnu. Jícen zde přechází do části 

zvané česlo (kardie), dále navazuje tělo žaludku (corpus), levá vyklenutá klenba (fornix), 

trubicovitý vrátník (pylorus). Na žaludku rozlišujeme dvě zakřivení – malou kurvaturu 

přecházející do malé předstěry (omentum), velkou kurvaturu přecházející do velké 

předstěry (velké omentum). Předstěry zajišťují fixační a ochranný význam. Stěna 

žaludku je tvořena podélnými řasami, na nichž jsou vytvořeny žlázy, které produkují 

ochranný hlen a žaludeční šťávu. Vyprodukované denní množství žaludeční šťávy je 

závislé na denním příjmu potravy, objem činí 1,5 – 2 litry. Obsahem šťáv je z 99 % voda 

a kyselina chlorovodíková zajišťující antibakteriální ochranu gastrointestinálního traktu. 

[DYLEVSKÝ, 2000] 
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2.1.3 Tenké střevo (intestinum tenue) 

Tenké střevo je 3 – 5 m dlouhé, jeho povrch činí přibližně 250 m. Skládá se 

z dvanáctníku (duodena), lačníku (jejuna) a kyčelníku (ilea), které na sebe plynule 

navazují. V duodenu vyúsťují žlučové vývody a vývody slinivky břišní. Vnitřní povrch 

tenkého střeva je vystlán slizničními řasami (plicae cicurales Kerckringi) které vybíhají 

v klky (villi intestinales) s enterocyty tvořící mikroklky. Klky jsou výchlipky sliznice 

s obsahem arteriol větvících se v kapiláry. V důsledku bohatého prokrvení je umožněno 

vstřebávání živin. V části dvanáctníku a lačníku dochází k dokonalému promísení 

potravy se šťávami slinivky břišní a žlučí a následnému štěpení živin. Dvanáctník je 

zodpovědný za sekreci hlenu chránícího sliznici, za vyprazdňování žaludku a 

vstřebávání vitamínů B₁, B₂, C. Z duodena se trávenina dostává do lačníku a kyčelníku, 

kde jsou natráveny živiny v jednoduché sloučeniny. Obsah tenkého střeva je obohacen 

střevní šťávou vznikající v Lieberkuhnových buňkách. Denně se vytvoří přibližně 1 800 

ml šťáv. Součástí střevního obsahu jsou trávicí enzymy jako disacharidázy dokončující 

štěpení sacharidů, lipázy štěpící lipidy, peptidázy přeměňující polypeptidy na 

aminokyseliny. Tenké střevo je vystláno hladkou svalovinou, jež je rozdělena do dvou 

vrstev. Vnitřní cirkulární vrstva a zevní podélná vrstva. Kontrakce obou svalovin 

umožňují kývavé a peristaltické pohyby. Peristaltické pohyby slouží k posunu střevního 

obsahu, kývavé pohyby k mísení tráveniny. Pohyby jsou nervově regulovány. Pomocí 

sympatiku je zajištěno zpomalení peristaltických vln, pomocí parasympatiku je 

zajištěno zrychlení peristaltiky. Nadměrně zrychlená či zpomalená peristaltika působí 

gastrointestinální potíže jako průjem a zácpa. [DYLEVSKÝ, 2000] 

 

2.1.4 Tlusté střevo (intestinum crassum, colon) 

Tlusté střevo je posledním 1,5 m dlouhým oddílem trávicího systému. Začíná slepým 

střevem (intestinum coecum) s červovitým výběžkem (apendix vermiformis). Slepé 

střevo je malá výchlipka dlouhá 10 – 15 cm a pohyblivý orgán, který je schopen 

zaujmout jakoukoli polohu v dutině břišní. Je anatomicky shodný se stavbou stěny 

tlustého střeva. Tlusté střevo dále pokračuje vzestupným tračníkem (colon ascendes) 
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procházejícím podél pravé části břišní dutiny, příčným tračníkem (colon transversum) 

křížícím břišní dutinu zprava doleva, sestupným tračníkem (colon descendes) 

procházejícím podél levé části břišní dutiny. Esovitou kličkou (colon sigmoideum) ústící 

do pánve, konečníkem (rectum), což je poslední 10 – 12 cm dlouhý úsek tlustého střeva 

ústící v řitní otvor (anus). Stěna tlustého střeva je tenká, je redukovaná cirkulární i 

podélná vrstva svalů. Ve sliznici je velké množství hlenových žlázek tvořících ochranný 

hlen sliznice. Hlen má protektivní účinky především při procesu tvorby a posunu 

tráveniny. Pod sliznicí se nachází cévní a mízní pleteně se schopností vstřebávat velké 

množství vody a minerálních látek ve formě iontů. Funkcí tlustého střeva je 

shromažďovat nestrávené zbytky potravy a zahustit je. Trávenina zůstává v tlustém 

střevě 8 – 12 hodin. Zbytky potravy jsou účinky kvasných a hnilobných bakterií 

přeměněny na stolici. Proces vyprazdňování stolice nazývaný defekace je reflexním 

dějem s pravidelným intervalem přibližně jednou za 24 hodin. Stolice nahromaděná 

v konečníku zvyšuje tlak a následné napětí stěny konečníku způsobí ochabnutí svěračů, 

zvýšení smršťování břišních svalů a svalů bránice. Výsledkem je tlak v koncové části 

konečníku a vlastní defekační reflex. Defekační reflex patří mezi vůlí ovlivnitelné 

procesy. Opakované potlačení vede k ochabnutí svalstva, což může mít za následek 

chronickou obstipaci. [DYLEVSKÝ, 2000] 
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Tabulka č.1 BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ LIDSKÉHO ORGANISMU 

[www.textbookofbacteriology.net, 1] 

       
 

Druh bakterie Kůže Nosní dutina Pharynx Tlusté střevo Močová trubice Vagina 

Staphylococcus epidermidis 100 % 100 % 100 % 25 % 100 % 100 % 

Staphylococcus aureus* 25 % 25 % 25 % 100 % < 5 % 25 % 

Streptociccus mitis - - 25 % < 5 % - 25 % 

Streptococcus salivarius - - 100 % - - - 

Streptococcus mutans* - - 25 %  - - - 

Enterococcus faecialis* - - < 5 % 100 % 25 %  25 % 

Streptococcus pneumoniae* - < 5 % 25 % - - < 5 % 

Streptococcus pyogenes* < 5 % - 25 % - - < 5 % 

Neisseria sp. - 25 % 100 % - 25 % 25 % 

Neisseria meningitidis* - 25 % 100 % - - 25 % 

Escherichia coli - < 5 % < 5 % 100 % 25 % 25 %   

Pseudomonas aeruginosa* - - < 5 % 25 % < 5 % - 

Haemophilus influenze* - 25 % 25 %  - - - 

Bifidobacterium bifidum - - - 100 % - - 

Lactobacillus - - 25 % 100 % - 100 % 

Clostridium tetani - - - 25 % - - 

Coryneacteria 100 % 100 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Mycobacteria 25 % 25 % < 5 % 25 % 25 % - 

Actinomycetes - - 25 % - - - 

Spirochetes - - 25 % 25 % - - 

Mycoplasmas - - 25 % 25 % < 5 % 25 % 

* Potenciální patogen 
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2.2 Gastrointestinální mikroflóra (GIT mikroflóra) 

GIT mikroflóra je složena z tzv. mikrobiálního ekosystému, v němž hlavní úlohu nesou 

bakterie, jiné mikroby, kvasinky a viry. Většina z nich se nachází na střevní sliznici a jsou 

součástí střevního hlenu. Vzájemně mezi sebou kompetují o zdroj energie, prostor 

k přežití a potravu potřebnou pro jejich růst a následné rozmnožování. V GIT 

mikroflóře je  důležitá rovnováha mezi jednotlivými  druhy bakterií žijících v symbióze. 

Kyslík je rozhodujícím faktorem pro růst a život aerobních bakterií, pro anaerobní 

druhy bakterií je podstatné růst v prostředí bez kyslíku. V lidském organismu se nachází 

500 – 1000 různých druhů bakterií. Ne všechny jsou však prozkoumány a 

vykultivovány. V GIT mikroflóře se nachází saprofytické, potenciálně patogenní a 

patogenní bakterie. Jejich patogenita závisí na stavu organismu, jeho imunitním 

systému a celkovém složení GIT flóry. Saprofytické bakterie vstupují do symbiózy 

s hostitelem, využívají substráty, které není hostitel schopen využít a produkují 

působky důležité pro udržení fyziologických pochodů hostitele. Složení GIT mikroflóry 

je rozdílné (tabulka č.2 ). Novorozenec před porodem nemá žádné bakteriální osídlení. 

Teprve při průchodu porodními cestami dojde k osídlení jeho organismu. Vaginální 

mikroflóra matky je bohatě osídlena mikroorganismy. Bakteriální osídlení nazývané 

kolonizace je závislé na množství bakterií, jež je spolykáno novorozencem při porodu 

přirozenou cestou. Při porodu císařským řezem dochází k odlišnému osídlení vzhledem 

k porodní cestě. Kolonizace je závislá též na druhu potravy a jejím způsobu podání 

novorozenci. Mateřské mléko je nenahraditelným zdrojem prebiotik pro následný 

rozvoj GIT flóry. Novorozenecká GIT flóra zahrnuje z velké části především bakteriální 

kmeny rodu Bifidobacteria a Enterobacteriaceae. Dominantní zastoupení bakteriálních 

kmenů v lidské GIT flóře dospělého organismu představují druhy: Bacteroides, 

Bifidobacteria, Fusobacteria, Eubacteria, Lactobacillus, Peptostreptococcus, Clostridia, 

Escherichia, Veillonella. Tyto uvedené bakteriální druhy žijí v symbióze a organismu 

neškodí. Avšak při nerovnováze bakteriální flóry dochází ke změnám poměru 

bakteriálních kmenů, což může mít za následek výrazné GIT potíže a těžká infekční 

onemocnění. [KOHOUT, 2009]  [LATA, 2011] 
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Tabulka č.2 SLOŽENÍ MIKROFLÓRY LIDSKÉHO GIT [LATA, 2011] 

BAKTERIÁLNÍ KMENY ŽALUDEK JEJUNUM ILEUM COLON 
AEROBNÍ BAKTERIE CFU/g CFU/g CFU/g CFU/g 
ENTEROBACTERIACEAE 0-10² 0-10³ 10²-10⁷ 10⁴-10¹⁰ 
STREPTOCOCI 0-10³ 0-10⁴ 10²-10⁶ 10⁵-10¹⁰ 
STAFYLOCOCI 0-10² 0-10³ 10²-10⁵ 10⁴-10⁹ 
LACTOBACILLI 0-10³ 0-10⁴ 10²-10³ 10⁶-10¹⁰ 
KVASINKY 0-10³ 0-10² 10²-10⁴ 10⁴-10⁶ 
ANAEROBNÍ BAKTERIE     
BACTEROIDY vzácně 0-10³ 10³-10⁷ 10¹⁰-10¹² 
BIFIDOBACTERIA vzácně 0-10⁴ 10³-10⁹ 10⁴-10¹¹ 
PEPTOSTREPTOCOCI vzácně 0-10³ 10²-10⁶ 10¹⁰-10¹² 
CLOSTRIDII vzácně vzácně 10²-10⁴ 10⁶-10¹¹ 
EUBACTERIA vzácně vzácně vzácně 10¹⁰-10¹² 
CELKOVÝ POČET 0-10³ 0-10⁵ 10³-10⁹ 10¹⁰-10¹² 
*CFU – colony forming units 

2.2.1 Faktory ovlivňující GIT mikroflóru 

Střevní mikroflóra je ovlivňována žaludečním pH, žlučí, pankreatickými enzymy a 

samotnou střevní motilitou. GIT mikroflóra má regulační schopnosti proti vniku zcela 

patogenních bakterií díky baktericidně působícím mastným kyselinám s krátkým 

řetězcem, produkci sirovodíku a peroxidu vodíku. Díky těmto neimunologickým 

obranným mechanizmům je schopna zachovat si svou aktivitu. Faktory, jež přímo 

ovlivňují normální procesy v GIT flóře jsou zejména změny stravovacích návyků, 

porucha motility, nadměrná konzumace léčiv z řad laxativ, prokinetik a antibiotik. Tyto 

druhy léčiv mohou vymýtit přirozenou GIT mikroflóru a mohou být zodpovědné za 

infekce způsobené přemnožením toxinu Clostridium difficle. Imunodeficitní stavy, kde 

chybí buněčné i humorální obranné mechanismy např. u HIV infekce, deficit 

imunoglobulinů. Ačkoli v některých případech neimunologické mechanismy zvládnou 

udržet rovnováhu v osídlení střev, mohou tyto abnormality způsobit střevní 

dysmikrobii a kolonizaci střeva patogenními mikroorganismy. Mezi další faktory řadíme 

stárnutí organismu, radioterapii, chemoterapii a idiopatické střevní záněty.              

[LATA, 2011] 
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2.2.2 Funkce GIT mikroflóry 

GIT mikroflóra je zodpovědná za imunomodulační schopnost, protože sliznice 

střevního traktu poskytuje největší podíl lymfocytů cca 80 %. Imunitní buňky tvoří 

protilátky a zabraňují adhezi patogenních mikroorganismů na střevní sliznici, zároveň 

blokují obranné reakce proti prospěšným bakteriím přirozeně se vyskytujícím 

v mikroflóře. [www.symbinatur.com, 2] 

Obr.č.1.: Schéma střevní bariéry [www.symbinatur.com, 2] 
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 GIT protektivní mikroflóra zajišťuje kolonizaci bakteriemi především rodu Lactobacillus 

a Bifidobacterium, které se vytváří při mléčném kvašení. Tyto druhy bakterií následně 

tvoří kyselinu mléčnou chránící střevní sliznici proti kolonizaci patogenními zárodky. 

Dále se GIT mikroflóra podílí se na tvorbě vitamínu K a vitamínů ze skupiny B  (thiamin, 

riboflavin, pyridoxin, kobalamin), povzbuzuje střevní motilitu, vylučování cizích 

mikroorganismů. Střevní mikroflóra je základním rozhodujícím faktorem v procesu 

trávení a zachování mukózní imunity. [www.symbinatur.com, 2] 
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2.3 Prebiotika 

Prebiotika je souhrnný název pro nestravitelné nebo z části stravitelné složky potravy. 

Prebiotika pochází ze skupiny oligosacharidů, frukto-oligosacharidů, galakto-

oligosacharidů, gluko-oligosacharidů, xylo-oligosacharidů. Za prebiotika můžeme 

považovat komplexní polysacharidy tvořící vlákninu. Mlezivo (kolostrum) zahrnuje 

vysoký obsah frukto-oligosacharidů, jež mají vliv na kolonizaci a rozvoj GIT flóry. 

Prebiotika příznivě ovlivňují lidský organismus díky podpoře růstu nebo zvýšení aktivity 

probiotických kmenů v gastrointestinální flóře a to především druhy z rodu 

Bifidobacterium a Lactobacillus. Zvyšují odolnost sliznice stěny střev před nežádoucím 

osídlením patogenními mikroby. Prebiotika jsou schopna ovlivnit i charakter samotné 

stolice, protože změkčují a zlepšují frekvenci defekace. [SÝKORA, 2011] 

Potvrzené účinky prebiotik : Selektivní proliferace prospěšných bakterií (Lactobacillus, 

Bifidobacterium) , ovlivnění charakteru stolice. [SÝKORA, 2011] 

Předpokládané účinky probiotik : Ovlivnění imunologických procesů v trávicím traktu, 

antiadhezivní efekt a omezení vazby patogenů, zvýšená odolnost trávicího traktu ke 

kolonizaci patogenními mikroby. [SÝKORA, 2011] 

Prebiotika slouží jako substrát pro bakterie tělu vlastní nebo pro probiotické bakterie 

dodané v nadbytku do organismu. Označení kombinace prebiotik a probiotik se nazývá 

symbiotikum. [KOHOUT, 2009] 
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2.4 Probiotika 

Probiotika je souhrnný název pro živé organismy, které podané v dostatečném 

množství příznivě ovlivňují GIT mikroflóru a zdravotní stav lidského organismu.  

Probiotika nesmí mít patogenní ani toxické účinky. Musí v určitém množství odolat 

nepříznivým vlivům, jako jsou žaludeční pH, proteolytické enzymy, žlučové kyseliny. 

Musí být technicky využitelné, tím se rozumí, že bakterie musí zůstat ve formě, která 

zajistí jejich další rozmnožování. Tento požadavek je zajištěn novodobými metodami 

výroby. Bakteriální kmeny jsou distribuovány v acidorezistentních obalech (nejčastěji 

želatinová tobolka). Pokud jde o prášek určený k rozpuštění do tekutiny, jsou 

jednotlivé druhy bakterií obalovány opět acidorezistentním povlakem. [KOHOUT, 2009] 

Jednotlivé bakteriální buňky se přichytí na sliznici pomocí své bakteriální stěny, na níž 

jsou fimbrie - adhezivní složky, které přilnou na hostitelský molekulární receptor – 

nejčastěji glykoproteinní molekuly, jež jsou umístěny na hostitelské membráně či 

hostitelském povrchu v dané oblasti. [www.textbookofbacteriology.net, 1] 

Obr.č.2.: Adhese bakteriální buňky [www.textbookofbacteriology.net, 1] 
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2.4.1. Hodnocení bezpečnosti probiotik 

Evropa vytvořila pracovní skupinu pro hodnocení bezpečnosti probiotik. Je sestavena 

z členů vědeckého výboru pro potraviny. Tato skupina vypracovala systém pro 

posuzování bezpečnosti probiotik. Jde o systém posuzování, který by umožnil 

„kvalifikovaný předpoklad bezpečnosti“ (Qualified presumption of safety – QPS). 

Schéma postupu: 

• Identifikace mikroba na požadované taxonomické úrovni 

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

mikroorganizmu pro určité účely již v minulosti. 

• U organizmů běžně nepoužívaných nebo nemajících delší historii je třeba získat 

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

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

patogenita vázána pouze na určité kmeny nebo se projevuje jen za extremních 

podmínek, lze v postupu dále pokračovat. 

• Posuzované organizmy nemají mít schopnost produkovat antibiotika podobná těm, 

která jsou používána v humánní a veterinární medicíně. 

• Bakterie z taxonomických skupin se známou produkcí toxinů mají mít prokázanou 

neschopnost takové produkce. [www.solen.sk, 18] 
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2.5 Bakteriální kmeny 

2.5.1 Čeleď Bifidobacteriaceae 

• BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM - čeleď Bifidobacteriaceae 

Grampozitivní, pleomorfní, nesporulující, anaerobní 

bakterie. Dlouhé, větvené shluky buněk. 1,5-8,0 x 0,5-1,3 

µm. Výskyt u kojenců, dospělých jedinců. [www.vscht.cz,3] 

 

 

Obr.č.3.:  Bifidobacterium bifidum [www.sciencephoto.com, 32]  

Bifidobacterium bifidum působí proti patogenním mikroorganismům, potencuje 

imunomodulační efekt a příznivě ovlivňuje průběh a vznik alergických reakcí. 

Podporuje činnost zažívacího systému. [www.probiotics.org, 4] 

• BIFIDOBACTERIUM BREVE – čeleď Bifidobacteriaceae 

Grampozitivní, nesporulující bakterie, nepravidelného 

tvaru. Výskyt u kojenců. [www.fzp.ujep.cz, 16] 

 

 

Obr.č.4.: Bifidobacterium breve [www.sciencephoto.com, 33]  

Bifidobacterium breve produkuje kyselinu mléčnou, napomáhá léčbě v souvislosti 

s průjmem způsobeným antibiotiky, záněty střev, plynatostí, alergií. 

[www.probiotics.org, 5] 
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• BIFIDOBACTERIUM INFANTIS  - čeleď Bifidobacteriaceae 

Grampozitivní, pleomorfní, nesporulující, anaerobní bakterie. 

Kratší i dlouhé tyčinkové buňky. 1,5-8,0 x 0,5-1,3 µm Výskyt u 

kojenců, dospělých jedinců. [www.vscht.cz, 3] 

 

Obr.č.5.:  Bifidobacterium infantis [www.optibacprobiotics.co.uk, 20]  

Bifidobacterium infantis podporuje činnost zažívacího systému, napomáhá při 

zažívacím diskomfortu – plynatosti, průjmu, zácpě. Zlepšuje průběh zánětlivých 

onemocnění střev. [www.probiotics.org, 6] 

• BIFIDOBACTERIUM LONGUM – čeleď Bifidobactreiaceae 

Grampozitivní, nesporulující bakterie, nepravidelného 

tvaru. Výskyt u kojenců. [www.fzp.ujep.cz, 16] 

 

Obr.č.6.: Bifidobacterium longum [www.enfo.agt.bme.hu, 21]  

Bifidobacterium longum podporuje činnost zažívacího systému, inhibuje růst 

patogenních bakterií, stimuluje imunitní systém, preventivně působí při léčbě 

antibiotiky, snižuje hladinu cholesterolu. Příznivě napomáhá léčbě zánětu při Crohnově 

chorobě a ulcerózní kolitidě i při alergických reakcích, při prevenci rakoviny tlustého 

střeva. [www.probiotics.org, 7] 
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2.5.2 Čeleď Enterococcaceae 

• ENTEROCOCCUS FAECALIS - čeleď Enterococcaceae 

Grampozitivní, nesporulující, anaerobní bakterie. Kokovité, 

oválné buňky. 0,6-2,5 x 0,6-2,0 µm Výskyt u kojenců, 

dospělých jedinců. [www.vscht.cz, 3] 

 

Obr.č.7.: Enterococcus faecialis [www.textbookofbacteriology.net, 1]  

2.5.3 Čeleď Enterobacteriaceae 

• ESCHERICHIA COLI – čeleď Enterobacteriaceae  

Gramnegativní, anaerobní bakterie. Tyčinkovité buňky. 2,0-6,0 x 

1,1-1,5 µm. Výskyt u dospělých jedinců. [www.vscht.cz, 3] 

 

 

Obr.č.8.: Escherichia coli [www.freeendlessinfo.com, 22]  

Escherichia coli a její dlouhodobá přítomnost v tlustém střevě snižuje počty 

patogenních bakterií. Preventivně je využívána v terapii nosokomiálních infekcí. 
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2.5.4 Čeleď Lactobacilaceae 

• LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS – čeleď Lactobacillaceae 

Grampozitivní, nesporulující bakterie. Tyčinkovité buňky. 

Běžně se vyskytuje v lidském těle. [www.fzp.ujep.cz, 16] 

 

 

Obr.č.9.: Lactobacillus acidophilus [www.lactic-acid-bacteria.net, 23] 

Lactobacillus acidophilus chrání organismus proti infekcím a patogenním 

mikroorganismům, produkuje kyselinu mléčnou. [www.probiotics.org, 8] 

 

• LACTOBACILLUS CASEI - čeleď Lactobacillaceae 

Grampozitivní, nesporulující bakterie. Tyčinkovité buňky, 

vyskytující se jednotlivě i v řetězcích. 2,0-4,0 x 0,7-1,1 µm. 

Výskyt u dospělých jedinců. [www.vscht.cz, 3] 

 

Obr.č.10.: Lactobacillus casei  [www.gendenk.org, 23] 

Lactobacillus casei produkuje kyselinu mléčnou, inhibuje růst patogenních 

mikroorganismů, redukuje laktózovou intoleranci, napomáhá při zácpě a průjmech. Má 

imunomodulační efekt. [www.probiotics.org, 9] 
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• LACTOBACILLUS HELVETICUS – čeleď Lactobacillaceae 

 Grampozitivní, nesporulující, tyčinkovité bakterie. 

[www.fzp.ujep.cz, 16] 

Obr.č.11.: Lactobacillus helveticus [www.probiotic-cn.com, 25] 

Lactobacillus helveticus napomáhá zmírňovat příznaky laktózové intolerance, zlepšuje 

a předchází atakám průjmů. Možné je i jeho pozitivní působení na hladinu 

cholesterolu. Posiluje přirozenou imunitu. V kombinaci s jinými tělu prospěšnými 

bakteriemi inhibuje patogenní mikroorganismy a potencuje imunomodulační efekt. 

[www.probiotics.org, 10] 

• LACTOBACILLUS PLANTARUM – čeleď Lactobacillaceae 

   Grampozitivní ,nesporulující, tyčinkovité bakterie. 

[www.fzp.ujep.cz, 16] 

 

 

 

Obr.č.12.: Lactobacillus plantarum [http://www.microbe.blogspot.cz, 26]  

Lactobacillus plantarum produkuje kyselinu mléčnou a chrání střevní sliznici před 

nadměrným osazením patogenními mikroorganismy. [www.probiotics.org, 11] 
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• LACTOBACILLUS REUTERI – čeleď Lactobacillaceae 

Grampozitivní, nesporulující anaerobní bakterie. 

Tyčinkovité buňky. [www.fzp.ujep.cz, 16] 

 

Obr.č.13.: Lactobacillus reuteri [www.nguyenvanduy.wordpress.com, 34]  

Lactobacillus reuteri napomáhá zlepšení dětských kolik u akutních průjmů a také u 

průjmů způsobených rotaviry. Zajišťuje prevenci proti infekcím. [www.probiotics.org, 

12] 

 

• LACTOBACILLUS RHAMNOSUS – čeleď Lactobacillaceae 

 Grampozitivní, nesporulující, tyčinkovitá bakterie. 

[www.fzp.ujep.cz, 16] 

 

 

Obr.č.14.: Lactobacillus rhamnosus [www.evolvingscientist.net, 27] 

Lactobacillus rhamnosus stimuluje tvorbu protilátek a napomáhá při fagocytóze. 

Napomáhá zmírňovat průjem způsobený antibiotiky. [www.probiotics.org, 13] 
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• LACTOBACILLUS SALIVARIUS – čeleď Lactobacillaceae 

Grampozitivní, nesporulující, tyčinkovité bakterie. 

[www.fzp.ujep.cz, 16] 

 

                 

Obr.č.15.: Lactobacillus salivarius [www.gutpathogens.com, 28]  

Lactobacillus salivarius má silnou antimikrobiální aktivitu, produkuje peroxid vodíku, 

který je schopen zabíjet patogenní bakterie. [www.probiotics.org, 14] 

2.5.5 Čeleď Streptococaceae 

• LACTOCOCCUS LACTIS - čeleď Streptococaceae 

Grampozitivní, nesporulující bakterie. Kokovité oválné buňky. 0,5-

1,5 x 0,5-1,2 µm. Výskyt u dospělých jedinců. [www.vscht.cz, 4] 

 

 

Obr.č.16.: Lactococcus lactis [www.healthbank.com, 29] 

• STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS - čeleď Streptococcaceae 

Grampozitivní, anaerobní, nesporulující, kokovité nebo 

oválné buňky, 0,7 – 1,0 µm. Výskyt u člověka v 

intestinálním traktu, sliny. [www.vscht.cz, 3] 

 

Obr.č.17.: Streptococcus thermophilus [www.sciencephoto.com, 30]  
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2.5.6 Saccharomyces boulardii 

• SACCHAROMYCES BOULARDII 

Saccharomyces boulardii redukuje a zlepšuje průběh průjmů 

různé etiologie. [www.probiotics.org, 15] 

 

 

Obr.č.18.: Saccharomyces boulardii [www.natural-remedies.findthebest.com, 31] 
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2.6 Zácpa 

Zácpa je definována jako obtížné vyprazdňování stolice a nemožnost spontánní 

defekace. Fyziologicky snížené frekvence defekace nelze řadit mezi zácpu. Na jejím 

vzniku se z velké části podílí strava, která postrádá tekutiny, vlákninu a základní živiny 

z řad lipidů, sacharidů a proteinů. Mezi další faktory ovlivňující defekaci patří užívání 

mnoha druhů léčiv, které způsobují zácpu především v ovlivnění střevní peristaltiky. 

Dále málo pohybové aktivity a sedavý způsob života. Objem a konzistence stolice je 

závislá jak na potravě, tak na podílu vody v ní obsažené. Fyziologické, procentuální 

zastoupení vody ve stolici je 70 – 80 %. Při takovém podílu vody je stolice normálně 

formována. Snížením podílu vody pod 60 % je stolice tuhá a defekace je velmi obtížná 

až bolestivá. Gastrointestinální mikroflóra zasahuje do procesu rozkládání 

nestrávených sacharidů a proteinů a plní obrannou funkci před přemnožením 

patogenních bakterií, vznikajících při konečném formování stolice. [KOHOUT, 2000]  

 

Při sníženém příjmu potravy a tekutin je vytvořeno nevhodného prostředí pro růst 

bakteriální mikroflóry. Bakterie obsažené v tlustém střevě přeměňují nestrávené 

substráty na mastné kyseliny. Část ze zbytku mastných kyselin  se vstřebá střevní 

sliznicí a další část tvoří objem a konzistenci stolice. Zbytek slouží jako živná půda pro 

bakteriální mikroflóru. Znemožnění těchto mechanismů způsobí, že jednotlivé druhy 

bakterií se nemohou množit a jejich počet se snižuje. Snížení počtu má za následek 

špatný rozklad zbytkové potravy, který vede ke zpomalenému vstřebávání živin a 

zvyšuje riziko přemnožení patogenních bakterií v procesu formování stolice. Dochází 

k nerovnováze, jež způsobuje zácpu. [www.sci.muni.cz, 19] 
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2.7 Průjem 

Při průjmu se dostavují dvě a více řídkých stolic v krátké době, někdy může být 

přítomna krev, hnis a hlen. Průjmová onemocnění řadíme mezi velmi časté zdravotní 

problémy vyvolané infekčními agens. Postihují dětskou i dospělou populaci. Mohou 

způsobit vážné a někdy i život ohrožující stavy. Onemocnění je charakterizováno 

celkovou slabostí, zvýšenými teplotami, nechutenstvím, plynatostí a řídkou stolicí. Při 

zasažení infekcí v tlustém střevě stolice obsahuje příměs krve a hlenu. Původcem 

průjmů jsou nejčastěji patogenní bakterie z rodu Clostridium difficle, Salmonela, 

Kamphylobakteria, Shigela, Escherichia coli a jejich toxiny, viry a parazité. Dále léčiva a 

to především antibiotika nebo nemoci jako idiopatické záněty střev - ulcerózní kolitida, 

Crohnova choroba a cestovatelské průjmy. [FARMAKOTERAPEUTICKÉ INFORMACE, 

2011] 

2.7.1 Antibiotické (ATB) průjmy a vliv probiotik 

Při léčbě antibiotiky se vyskytuje průjem u 5 – 25 % nemocných. Antibiotika naruší GIT 

mikroflóru a způsobí přemnožení toxinu Clostridium dificlle a kvasinek. Tito původci 

jsou zodpovědní za doprovodný průjem. Několika studiemi bylo zjištěno, že užívání 

probiotik během i po skončení antibiotické léčby snižuje počty ataků průjmů, zkracuje 

dobu průjmu a zlepšuje jejich průběh. Podávání probiotik v průběhu léčby antibiotiky 

je důležité a efektivní. 

Tabulka č.3 VLIV PROBIOTIK PŘI PRŮJMECH ZPŮSOBENÝCH ATB LÉČBOU [FRIEDMAN, 

2005] 

    BAKTERIÁLNÍ KMENY/DRUH STUDIE DÁVKA VÝSLEDEK STUDIE 

LACTOBACILLUS PLANTARUM 5 x 10¹⁰ NEUZAVŘENA 

SACCHAROMYCES BOULARDI/ 1 113g  BEZ EFEKTU 

SACCHAROMYCES BOULARDI/ 2 0.5g SNÍŽENÍ POČTU PRŮJMŮ 

SACCHAROMYCES BOULARDI /3 1g SNÍŽENÍ POČTU PRŮJMŮ 

SACCHAROMYCES BOULARDI/ 4 1,5 x 10¹⁰ SNÍŽENÍ POČTU PRŮJMŮ 

LACTOBACILLUS GG /1 2 x 10¹⁰ BEZ EFEKTU 

LACTOBACILLUS GG/2 NEUDÁNA SNÍŽENÍ POČTU PRŮJMŮ 

LACTOBACILLUS GG/3 2 x 10¹⁰ ZLEPŠENÍ KONZISTENCE STOLICE 

LACTOBACILLUS GG/4 2 x 10¹⁰ SNÍŽENÍ POČTU PRŮJMŮ 

BIFIDOBACTERIUM INFANTIS/ LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS 

2,5 x 10⁸ SNÍŽENÍ POČTU PRŮJMŮ 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS/ 

LACTOBACILLUS BULGARICUS 

2 x 10⁸ BEZ EFEKTU 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS/ 

LACTOBACILLUS BULGARICUS 

5 x 10⁸ BEZ EFEKTU 
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2.7.2 Crohnova choroba a vliv probiotik 

Crohnova choroba je charakterizována chronickým zánětlivým procesem postihujícím 

trávicí trakt. Nejčastěji postiženými částmi trávicího ústrojí jsou tenké a tlusté střevo. 

Může být však postižena jakákoli část trávicího traktu. U většiny nemocných je 

postižené jak tenké tak i tlusté střevo, méně je pak postiženo tlusté střevo. Choroba 

obvykle propuká mezi 10. – 30. rokem života. Původci onemocnění jsou alergické 

imunitní reakce na mikrobiální a dietetické antigeny. Choroba se projevuje 

opakovanými průjmy, bolestmi břicha, teplotami, úbytkem váhy. Může docházet ke 

krvácení do střeva. [POVÝŠIL, 2006] 

Tabulka č.4 VLIV PROBIOTIK PŘI PRŮJMECH ZPŮSOBENÝCH CHRONOVOU CHOROBOU 

[FRIEDMAN, 2005] 

BAKTERIÁLNÍ KMEN/ ČÍSLO STUDIE DÁVKA/DENNĚ/DÉLKA STUDIE VÝSLEDEK 

ESCHERICHIA COLI 5 x10¹⁰/1xDENNĚ/ROK PRODLOUŽENÝ ÚSTUP POTÍŽÍ 

SACCHAROMYCES BOULARDI/1 250mg/3xDENNĚ/2 TÝDNY SNÍŽENÍ POHYBU STŘEV 

SACCHAROMYCES BOULARDI/2 1000mg/1xDENNĚ/6 MĚSÍCŮ BEZ PŘÍZNAKŮ NEMOCI 

LACTOBACILLUS GG/1 1 x 10¹⁰/2xDENNĚ/6 MĚSÍCŮ ZLEPŠENÍ PŘÍZANKŮ NEMOCI 

LACTOBACILLUS GG/2 6 x 10⁹/2xDENNĚ/ROK BEZ EFEKTU 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 500mg/8xDENNĚ/4 TÝDNY ZVÝŠENÁ AKTIVITA NEMOCI 

 

2.7.3 Ulcerózní kolitida a vliv probiotik 

Ulcerózní kolitida je chronický ulcerózní zánět, postihující rektum a šířící se na další 

části tlustého střeva, někdy může postihnout celý kolon. Ulcerózní kolitida má celou 

řadu společných znaků s Crohnovou chorobou a jejich odlišení může být v bioptických 

vzorcích velmi obtížné až nemožné [POVÝŠIL, 2006, s. 35]. Ulcerózní kolitida se 

projevuje hlenovitými průjmy s příměsí krve, kolikovitými bolestmi v hypogastriu. 

Původci onemocnění, podobně jako u Crohnovy choroby, jsou alergické imunitní 

reakce na mikrobiální a dietetické antigeny. [POVÝŠIL, 2006] 
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Tabulka č.5 VLIV PROBIOTIK PŘI PRŮJMECH ZPŮSOBENÝCH ULCERÓZNÍ KOLITIDOU 

[FRIEDMAN, 2005] 

BAKTERIÁLNÍ KMEN / ČÍSLO STUDIE DÁVKA/DENNĚ/DÉLKA STUDIE VÝSLEDEK STUDIE 

ESCHERICHIA COLI/ 1 5 x 10¹⁰/2xDENNĚ/ N NEUZAVŘENA 

ESCHERICHIA COLI /2 5 x 10¹¹/1xDENNĚ/12 TÝDNŮ NEUZAVŘENA 

BIFIDOBACTERIA/LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS 

1 x 10¹⁰/1xDENNĚ/ROK DELŠÍ ÚSTUP POTÍŽÍ 

LACTOBACILLUS CASEI, LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS, LACTOBACILLUS 

PLANTARUM, LACTOBACILLUS 

DELBREUECKII, BIFIDOBACTERIUM 

LONGUM, BIFIDOBACTERIUM BREVE, 

BIFIDOBACTERIUM INFANTIS, 

STRPETOCOCCUS SALIVARIUS 

1,5 x 10¹²/2xDENNĚ/ROK PRODLOUŽENÝ ÚSTUP POTÍŽÍ 

 

2.7.4 Cestovatelské průjmy a vliv probiotik 

Cestovatelské průjmy bývají nejčastějším problémem při cestování. Mají lehčí průběh a 

trvají krátce. Původci lehčích průjmů jsou většinou bakterie z rodu Escherichia colli. 

Původci z rodů Salmonella typhi abdominalis, Salmonela paratyphi, Entamoeba 

histolytica jsou zdroji drastických průjmů a neléčené mohou vést až k úmrtí. Pro 

zabránění cestovatelského průjmu se doporučuje užívání probiotik. 

[FARMAKOTERAPEUTICKÉ INFORMACE, 2011] 
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2.8 Přehled výrobních generací probiotik 

Nová 4. generace probiotických kultur tzv. biofilm probiotics je výsledkem mnohaletých 

výzkumů v této oblasti. Nově vyvinuté produkty jsou revolucí na trhu s probiotiky. 

1. generace probiotik – probiotika, které nemají žádnou povrchovou úpravu. 

2. generace probiotik – probiotika, která mají enterosolventní  obal a jsou tak chráněna 

před kyselým pH žaludku. 

3. generace probiotik – probiotika enkapsulovaná, které se vyznačují větší stabilitou. 

4. generace probiotik – probiotika, která jsou ve formě biofilmu a lépe se uchytí na 

střevní epitel. Bakterie mají geny pro rychlou adhezi na střevní sliznici, mají vysokou 

stabilitu a odolávají kyselému žaludečnímu pH. [www.pharmabiotech.cz, 17] 
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3 Praktická část 

3.1 Přehled vybraných doplňků stravy a léčivých přípravků s obsahem 

bakteriálních kmenů 

Vytvořené tabulky podávají přehled vybraných doplňků stravy a léčivých přípravků 

s obsahem bakteriálních kmenů dostupných na českém trhu. Tabulky jsou rozděleny 

pro děti a dospělé, protože obsah jednotlivých nepatogenních mikroorganismů se 

v přípravcích liší. V tabulkách je vždy uveden název přípravku, jeho bakteriální složení, 

přítomnost či nepřítomnost prebiotik, dávkování a léková forma. Složení přípravků je 

jednoznačné a však obsah jednotlivých mikroorganismů není vždy uveden. Výrobci 

uvádí obsah v procentech, v  g/ml nebo v počtu bakterií na jednu tobolku. Informace 

uvedené v tabulkách pochází z příbalových letáků jednotlivých přípravků získaných 

z lékárny. 

Tabulky (viz. strana 40 – 43) nepřináší přehled o všech probioticích na českém trhu, 

protože každým dnem přibývá nových přípravků. Uvedené přípravky jsou na trhu 

minimálně 2 roky.  

3.2 Indikace pro užívání probiotik 

Probiotika lze doporučit pro doplňkovou léčbu : 

• při užívání léčivých přípravků ze skupin antibiotik a laxativ. 

• při zažívacích obtížích spojených s průjmem, zácpou a plynatostí. 

• prevenci cestovních průjmů. 

• pro posílení obranyschopnosti střevní sliznice. 

• pro úpravu střevní mikroflóry. 
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3.3 Podávání probiotik dětem, v těhotenství a při kojení 

Pokud jsou probiotika užívána dle doporučených denních dávek nebyly zjištěny žádné 

nežádoucí účinky na člověka. Jsou bezpečná jak pro děti již od narození tak i pro 

těhotné a kojící ženy. Je důležité zvolit správnou lékovou formu pro určitou věkovou 

skupinu dětí či  vhodné lékové formy pro dospělé. 

U dětí s věkem 0 – 3 roky volíme z lékových forem (LF) jako roztoky, sirupy, prášky pro 

následné rozpuštění, tobolky. Výrobci nabízejí nejčastěji výše uvedené 4 LF. Dobře se 

dávkují. Roztoky a sirupy jsou ochucené, aby děti neměly problém přípravek polknout. 

Nevýhodou těchto LF je jejich doba použitelnosti. Roztoky i sirupy by měly být 

uchovávány v lednici po omezenou dobu zvolenou výrobcem. Tobolky zajišťují 

výbornou ochranu mikroorganismů před vnějšími vlivy a při dávkování se dají otevřít a 

obsah se vysype do nápoje. 

Pro děti s věkem 3 -12 let můžeme volit z LF jako tobolky a cucavé pastilky. Dobře se 

dávkují. Pastilky nemají speciální požadavky na uchovávání a mají obvykle ovocné 

příchutě, které děti vyžadují. Tobolky se mohou opět vysypat do nápoje nebo 

spolknout. Záleží na spolupráci s dítětem. 

Těhotné a kojící ženy mohou probiotika užívat. Žádný volně prodejný přípravek nemá 

v příbalovém letáku informaci o nevhodnosti užívání probiotik v těhotenství a při 

kojení. Pouze pokud není alergie na pomocné látky.  

3.4 Doporučený postup při výdeji probiotik 

Ze zjištěných informací o bakteriálních kmenech a jejich zástupcích uvedených 

v kapitole 2.5 a z tabulek obsahujících dostupné probiotické přípravky na českém trhu 

byl sestaven doporučený postup při výběru konkrétního probiotika pro pacienty trpící 

zažívacímí obtížemi. Tento postup slouží k jednoduché a rychlé orientaci v probioticích. 

A především vede ke správnému výběru probiotika na konkrétní obtíže. 
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Diagram č.1: Postup při výběru vhodného probiotika na průjem z neznámé příčiny 

 

Výše je uveden doporučující vývojový diagram pro děti a dospělé, kteří trpí na akutní 

průjem z neznámé příčiny. Dávkování jednotlivých doplňků stravy či léčivých přípravků 

je uvedeno v tabulce č. 6 a 7, která podrobně obsahuje jednotlivé doporučené denní 

dávky jak pro děti tak i dospělé. Jednotlivé přípravky jsou zvoleny pro své složení a 

obsah jednotlivých bakteriálních kmenů. V teoretické části jsou podrobně popsány 

jednotlivé mikroorganismy a jejich pozitivní efekty na konkrétní zažívací obtíže. Výše 

vybraná probiotika obsahují bakterie schopné potlačit akutní fázi průjmu. 
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Diagram č.2: Postup při výběru vhodného probiotika pro děti na průjem způsobeným 

antibiotiky 

 

 

 

Výše je uveden vývojový diagram pro děti, které trpí průjmy způsobené léčbou 

antibiotiky. Dávkování jednotlivých doplňků stravy či léčivých přípravků je uvedeno 

v tabulce č. 6, která podrobně obsahuje jednotlivé doporučené denní dávky pro děti. 

Jednotlivé přípravky jsou zvoleny pro své složení a obsah jednotlivých bakteriálních 

kmenů. Antibiotika jsou léčivé přípravky, které usmrcují či potlačují růst 

mikroorganismů, především patogenním bakterií, ale i bakterií nepatogenních. Díky 

tomuto principu léčby je způsobeno vymýcení gastrointestinální mikroflóry, které vede 

k průjmům. Doplněním jednotlivých mikroorganismů se nastolí rovnováha a dojde ke 

zlepšení stavu. 
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Diagram č.3: Postup při výběru vhodného probiotika pro dospělé na průjem způsobený 

antibiotiky 

Výše je uveden vývojový diagram pro dospělé, kteří trpí průjmy způsobené léčbou 

antibiotiky. Dávkování jednotlivých doplňků stravy či léčivých přípravků je uvedeno 

v tabulce č. 7, která podrobně obsahuje jednotlivé doporučené denní dávky pro 

dospělé. Jednotlivé přípravky jsou zvoleny pro své složení a obsah jednotlivých 

bakteriálních kmenů. Antibiotika jsou léčivé přípravky, které usmrcují či potlačují růst 

mikroorganismů, především patogenních bakterií, ale i bakterií nepatogenních. Díky 
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tomuto principu léčby je způsobeno vymýcení gastrointestinální mikroflóry, které vede 

k průjmům. Doplněním jednotlivých mikroorganismů se nastolí rovnováha a dojde ke 

zlepšení stavu. 

Diagram č.4: Postup při výběru vhodného probiotika při zácpě 

 

 

Výše je uveden doporučující vývojový diagram pro děti a dospělé, kteří trpí zácpou. 

Dávkování jednotlivých doplňků stravy či léčivých přípravků je uvedeno v tabulce č. 6 a 

7, kde jsou podrobně uvedeny denní doporučené dávky. Jednotlivé přípravky jsou 

zvoleny pro své složení a obsah jednotlivých bakteriálních kmenů a probiotik, které 

zajišťují následný efektivní růst mikroorganismů. Zácpa a koliky u dětí mohou být 

způsobeny špatnou skladbou potravy, nebo špatným bakteriálním osídlením. Volíme 

probiotika, která obsahují mikroorganismy schopné zácpu zlepšit a postupně ji vyléčit. 

U dospělých pacientů je efektivní zjistit příčinu, pokud je nějaká konkrétní (např. dietní 
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chyba, špatná skladba potravy bez vlákniny, stres, léky). Pokud lze pomocí probiotik 

uvedených v diagramu zácpu zlepšit je dobré v užívání pokračovat. V případě, kdy 

probiotika nejsou plně účinná lze doporučit i jinou léčebnou terapii. 

Další doporučení 

Hlavní komplikací průjmu je dehydratace. Proto je nutné doporučit k jakémukoli 

léčebnému přípravku rehydrataci (doplnění tekutin do organismu) to především dětem 

a osobám starším nad 70 let. Tyto věkové skupiny jsou velice náchylné k dehydratyci. K 

rehydrataci se používají orální rehydratační roztoky. K doplnění ztracené energie 

můžeme doporučit na doslazení tekutin hroznový cukr. 

Rehydratační roztok : 

Kulíšek® – Od ukončeného 1. týdne věku. 1 sáček se rozpouští ve 250 ml vody. 

                 Lehká dehydratace – 30-50 ml/kg hmotnosti  

                 Vyšší stupeň dehydratace – 50-100 ml/kg hmotnosti 

Elotrans® – Pro děti od 3 let 1 sáček po každé stolici. Dospělí 1 – 2 sáčky po každé 

stolici. 

Při průjmových onemocněních dochází k poruše vstřebávání léků. Pacienty je třeba 

upozornit na tuto problematiku.
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TABULKA č.6 Probiotika pro děti 

Název LP Probiotická složka Prebiotická složka Dávkování Léková forma 

 APO BABY 
PRO® 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Streptococcus thermophilus 

 

Neobsahuje Od 3. měsíce věku 1-2 sáčky denně Granulát 

APO LAKTÍK® Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum 

 

Fruktooligosacharidyce
lulóza 

Od 3. let věku 1-2 pastilky denně 

 

Pastilky 

BIFIFORM 
KAPKY® 

Bifidobacterium BB®, Streptococcus thermophilus 

 

Neobsahuje Od 1. měsíce věku 0,5 ml 1x denně Roztok 

BIOPRON 
MÉĎA® 

Bifidobacterium laris 1x10⁹ Fruktooligosacharidy 

840 mg 

 

Od 3. let věku 1-3 pastilky denně Pastilky jogurtové 
příchuti 

BIOPRON 
LAKTOBACILY 
BABY BIFI + ® 

Lactobacillus acidophilus-1x10⁹Lactobacillus casei-1x10⁹, Bifidobacterium 

infantis-1x10⁹, Bifidobacterium bifidum-1x10⁹, Bifidobacterium longum 1x10⁹ 

 

Fruktooligosacharidy 

 

Od narození 1 tobolka denně Tobolky 

ENTEROL® Saccharomyces boulardii 1x10⁹ 

 

Neobsahuje 

 

Od 3-4 let věku 1-2 tbl. denně.  Od 4 let 
věku 1-2 tbl 2x denně 

Tobolky 

HYLAK FORTE® Escherichiae coli metabolita 24,9481 g*, Enterococci faecalis metabolita 12,7441 

g*, Lactobacillus acidophilus metabolita 12,4741 g*, Lactobacillus helveticus 

metabolita 49,8960 g* 

*složení ve 100 ml 

Neobsahuje Od narození 3 ml roztoku denně Roztok 

CHILDREN 
DOPHILUS® 

Lactobacillus acidophilus 20 %, Lactobacillus casei 20 %, Lactobacillus rhamnosus 

20 %, Bifidobacterium longum 10 %, Bifidobacterium bifidum 15 %, Streptococcus 

thermophilus 15 % 

 

Neobsahuje 

 

Od 5 ti let věku 1-3 tobolky denně Tobolky 
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INFANT 
DOPHILUS® 

Lactobacillus acidophilus 20 %, Lactobacillus casei 15 %, Lactobacillus rhamnosus 

15 %, Bifidobacterium bifidum 10 %, Bifidobacterium breve 15 %, 

Bifidobacterium infantis 25 % 

  

Neobsahuje 

 

Od narození 1-3 odměrky denně Prášek 

INFANT 
DOPHILUS 
PLUS® 

Lactobacillus acidophilus 15 %, Lactobacillus casei 15 %, Lactobacillus rhamnosus 

15 %, Bifidobacterium longum 15 %, Bifidobacterium bifidum 10 %, 

Bifidobacterium infantis 15 %, Streptococcus thermophilus 15 % 

 

Neobsahuje 

 

Od narození 1-3 odměrky denně Prášek 

LACIDOFIL® Lactobacillus acidophilus 0,1 až 0,3 x 10
9
, 

Lactobacillus rhamnosus 1,9 až 5,7 x 10
9 

 

Neobsahuje 

 

Od 2 let věku 1-3 tobolky 3x denně 

 

Tobolky 

LINEX BABY® Bifidobacterium animalis 

 

Neobsahuje 

 

Od narození 1 sáček, od 2. let věku 1-2 sáčky 
denně 

Granulát 

NUTROLIN B® Bacillus coagulans 4x10⁹ 

 

Neobsahuje 

 

Od 6tého měsíce věku 2,5 ml, od 1 roku 
věku 5 ml denně 

Sirup 

PROBIOTICKÉ 
KAPKY 
BIOGAIA® 

Lactobacillus reuteri protectis 

 

Neobsauje 

 

Od 1 měsíce věku 5 kapek denně 

 

Kapky 

SWISS 
LAKTOBACÍLKY 
BABY® 

Lactobacillus acidophilus 15 %, Lactobacillus casei 15 %, Lactobacillus rhamnosus 

45 %, Bifidobacterium infantis 15 %, Bifidobacterium bifidum 10 % 

 

Fruktooligosacharidy 

 

Od 1. měsíce věku 1-2 tobolky denně Tobolky 

SWISS 
LAKTOBACÍLKY® 

Lactobacillus acidophilus 10 %, Lactobacillus rhamnosus 80 %, Bifidobacterium 

longum 10 % 

 

Neobsahuje 

 

3. let věku 1 pastilka denně, od 6ti let věku 1-
3 pastilky denně 

Pastilky 
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TABULKA č. 7 Probiotika pro dospělé 

Název LP Probiotická složka Prebiotická složka Dávkování Léková forma 

ACTILAC® Bifidobacterium Laris 4x10⁸, Enterococcus faecialis 4x10⁸, Lactobacillus acidophilus 

4x10⁸, Lactobacillus paracesii 4x10⁸, Lactobacillus plantarum 4x10⁸, Lactobacillus 

salivarius 4x10⁸, Lactococcus Laris 4x10⁸ 

Inulin, fruktooligosacharidy Od 3. let věku 1-2 

tobolky denně. 

 

Tobolky 

APO LACTOBACILLUS 
ATB® 

Lactobacillus casei 28 %, Lactobacillus rhamnosus 20 %, Lactobacillus acidophilus 15 

%, lactobacillus fermentum 2 %, Lactobacillus plantarum 10 %, Lactococcus lactis 

ssp.lactis 5 %, Bifidobacterium breve 10 %, Bifidobacterium bifidum 2 %, 

Streptococcus thermophilus 5 %, vaccinum macrocarpon 100 mg 

Fruktooligosacharidy 

 

Od 3. let věku 1 
tobolka denně po 
dobu min.14ti dní. 

Tobolky 

BIOPRON 9® Bifidobacterium bifidum 9x10⁹, Bifidobacterium breve 9x10⁹, Bifidobacterium longum 

9x10⁹, Lactobacillus acidophilus 9x10⁹, Lactobacillus casei 9x10⁹, Lactobacillus 

plantarum 9x10⁹, Lactobacillus rhamnosus 9x10⁹, Lactococcus Laris ssp.Lactis 9x10⁹, 

Streptococcus thermophilus 9x10⁹ 

Fruktooligosacharidy 50 mg 

 

Od 3.let věku 1 
tobolka 1-2x denně 

Tobolky 

BIOPRON FORTE® Saccharomyces boulardii 1x10⁹, Lactobacillus acidophilus 3x10⁹, Lactobacillus 

rhamnosus 1x10⁹ 

 

Inulin 25 mg, 
fruktooligosacharidy 40 mg 

Od 6 m. 1tbl denně 

vysypat 

Od 3. let 1tbl denně 

Tobolky 

ENTEROL® Saccharomyces boulardii 1x10⁹ 

 

Neobsahuje 3-4 let věku 1-2tbl. 
denně. Od 4 let věku 
1-2tbl 2xdenně. 

Tobolky 

GS LAKTOBACILY 
FORTE® 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, 

Streptococcus thermophilus 

 

Inulin 

 

Od 3. let věku 1-2 
tobolky denně. 

Tobolky 
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HYLAK FORTE® Escherichiae coli metabolita 24,9481 g*, Enterococci faecalis metabolita 12,7441 g*, 

Lactobacillus acidophilus metabolita 12,4741 g*, Lactobacillus helveticus metabolita 

49,8960 g* 

*složení ve 100 ml   

Neobsahuje 

 

Od narození 3 ml 
roztoku 

Roztok 

LACIDOFIL® Lactobacillus acidophilus 0,1 až 0,3 x 10
9
,           

Lactobacillus rhamnosus 1,9 až 5,7 x 10
9
 

Neobsahuje 

 

Od 2 let věku 1-3 
tobolky 3x denně. 

Tobolky 

LINEX FORTE® Lactobacilus acidophilus 1x10⁹ ,Bifidobacterium animalis subsp. Laris 1x10⁹ 

 

Inulin, oligosacharidy Od 12 ti let 3 x 1 

tobolka denně. 

Tobolky 

ADULTS DOPHILUS® Bifidobacterium bifidum 15 %, Bifidobacterium breve 5 %, Bifidobacterium longum 15 

%, Lactobacillus acidophilus 20 %, Lactobacillus casei 20 %, Lactobacillus plantarum 5 

%, Lactobacillus rhamnosus 20 % 

Neobsahuje 

 

Od 16 ti let věku 1-3 
tobolky denně 

Tobolky 

COLON DOPHILUS®   Bifidobacterium bifidum 20 %, Bifidobacterium breve 25 %, Bifidobacterium longum 

14,5 %, Bifidobacterium infantis 0,5 %, Lactobacillus acidophilus 8 %, Lactobacillus 

casei 8 %, Lactobacillus plantarum 8 %, Lactobacillus rhamnosus 8 %, Lactobacillus 

brevis 2 %, Streptococcus thermophilus 6 %  

Neobsahuje Od narození 1-3 
tobolky denně 

Tobolky 

SUPER DOPHILUS® Bifidobacterium bifidum 15 %, Bifidobacterium breve 5 %, Bifidobacterium longum 15 

%, Lactobacillus acidophilus 51 %, Lactobacillus casei 15 %, Lactobacillus plantarum 5 

%, Lactobacillus rhamnosus 20 %, Lactobacillus salivarius 5%, Lactobacillus Laris 5 % 

Neobsahuje 

 

Od narození 1-3 
tobolky denně 

Tobolky 

PEARLS PROBIOTIC® Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum Neobsahuje 

 

 Od 3. let věku 1 
tableta denně 

Perly 

 PEARLS IC® Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium Lactis, Bifidobacterium bifidum 

Neobsahuje Od 3. let věku 1 

tableta denně. 

 

Perly 
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4  Diskuse 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo informovat čtenáře o lidské bakteriální 

mikroflóře, která osídluje náš organismus již během narození. Seznámit je především s 

jejím přínosným efektem na naše zdraví v oblasti gastrointestinálních obtíží. 

Z počátku se věnuji stručně anatomii zažívacího ústrojí, vzhledem k faktu, že největší 

kolonizace bakteriální mikroflórou je právě zde. Bakterie osídlují i jiné části organismu, 

ale ve srovnání s tlustým střevem jsou kolonizace zanedbatelné. Tím však nechci říci, že 

nejsou pro tělo důležité. Harmonie mezi patogenními a prospěšnými bakteriemi je 

podstatou pro správné zažívání. Setkávám se v praxi, že již kojenci a malé děti trpí na 

nepříjemné střevní koliky, plynatosti, průjmy a zácpy. Často ani lékaři neznají původ 

těchto obtíží. Výše zmiňované obtíže postihují též dospělou populaci. Je překvapivé 

kolik lidí častokrát slyší o vlivu bakteriální flóry na naše zdraví prvně. Běžné zažívací 

obtíže léčí pomocí osvědčených léků jako desinficiencií, černého uhlí a jiných 

podpůrných přípravků.  

Z odborné praxe vím, že pacienti přichází do lékáren pro pomoc od akutních potíží. Ať 

už jsou to průjmy, zácpa či jiné obtíže spojené se zažíváním.  Pokud obtíže netrvají 

dlouho návštěva lékaře dle jejich názorů není nutná. Spolu s farmaceutickým 

asistentem se snaží najít nejlepší druh léčby. Díky konzultaci s pacientem je 

farmaceutický asistent schopen vyhodnotit situaci a zvolit adekvátní léčbu. Ne vždy je 

ale jednoznačný výsledek. Setkala jsem se s faktem, že pacienti často nespolupracují a 

nejsou ochotni mluvit o takto choulostivých informacích. Proto pokud odborník zvolí 

pro léčbu probiotikum je třeba rychlá orientace v přípravcích jak pro děti tak pro 

dospělé. Vybrat správně druh a složení přípravku, aby pacientovi pomohl. 

Lékárenský sortiment této oblasti je v dnešní době poměrně rozsáhlý. Lékárny nabízí 

nespočet doplňků stravy či léčivých přípravků s obsahem bakteriálních kmenů. Ne 

všechny preparáty jsou však složením stejné. Liší se především počtem bakteriálních 

kmenů a přítomností či nepřítomností prebiotických složek. Mnou vypracované 

orientační tabulky pomohou odborníkům v lékárně k lepší orientaci při prodeji. 

Vývojové diagramy slouží pro správný výběr probiotika na konkrétní obtíže pro 
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konkrétního pacienta. V tabulkách č. 6 a 7 ze kterých byly diagramy vytvořeny nejsou 

uvedena všechny dostupná probiotika, vzhledem k faktu, že na trhu se vyskytuje 

obrovské množství těchto přípravků od různých výrobců. Zohledňovala jsem jen ta, se 

kterými jsem se setkala na odborné praxi v lékárně. Probiotika jsou různého složení a 

určité bakteriální kmeny napomáhají odstranit různé obtíže. V teoretické části je 

uvedeno jaké bakteriální kmeny jsou na konkrétní obtíže, dle těchto informací byly 

vytvořeny výše uvedené  diagramy. Uváděná konkrétní probiotika jsou vybrána na 

základě informací v teoretické části s přihlédnutím k možnostem dnešního trhu. 
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Závěr 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na léčbu a preventivní opatření při 

zažívacích potížích pomocí přípravků s obsahem bakteriálních kmenů. 

Teoretická část pojednávala o stavbě trávicího ústrojí. Věnovala jsem se především 

popisu gastrointestinální mikroflóry a bakteriálních kmenů, které osídlují lidský 

organismus a mají pozitivní efekt při léčbě a prevenci zažívacích potížích. 

Léčba zažívacích obtíží pomocí probiotických přípravků ať už z řad doplňků stravy či 

léčiv se dostává stále více do podvědomí pacientů i samotných lékařů. Probiotika patří 

k bezpečným přípravkům, které vyžadují náročnou výrobu spojenou s přísnými 

kontrolami kvality, obsahu a počtu jednotlivých probiotických kultur. Stále více se 

uplatňují v doplňkové léčbě i v oblastech gynekologie, urologie, nově i u respiračních 

onemocnění. Nejvíce však stále u gastrointestinálních poruch. Principem probiotické 

léčby je nastolit symbiózu mezi prospěšnými a patogenními bakteriemi v lidském 

organismu, protože právě rovnováha zajišťuje normální pochody v lidském těle.  

Probiotika již dnes mají své významné místo v samotné terapii i  doplňkové léčbě a 

jejich budoucnost v rozvoji a uplatnění v oblasti medicíny je jistá. 
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Summary 

Probiotics and Prebiotics in Prevention and Treatment of the Digestive System 

The goal of the assignment is to describe the digestive system, and to present selected 

kinds of bacterial strains that the human body contains. Prebiotics represent the 

nutritious land for bacterial strains. Further, to present and analyse selected drugs and 

diet supplements that contain these microorganisms. Many people in the Czech 

Republic seem to have severe problems with their digestive system. This fact 

motivated me to choose this theme.  Constipation, diarrhoea, flatulence, irritable 

bowel syndrome belong to the common digestive problems. People don't know 

anything about bacterial microorganisms and their positive effects in the human body. 

Some digestive problems are caused by a high amount of unbeneficial bacteria that 

the human body contains. When the balance between beneficial and unbeneficial 

bacterial strains is in people’s bodies, they will become healthier. 

The theoretical part deals with the anatomy of the digestive system, natural bacterial 

microflora and specific bacterial strains. The main part of this topic is the influence of 

bacterial strains on specific digestive problems e.g. diarrhoea is caused by antibiotics, 

constipation is caused by the diet mistake, Crohn's disease and ulcerative colitis . The 

end of theoretical part is focused on the selected diet supplements and drugs which 

contain bacterial strains.  

In the practical part the efficiency of drugs and the diet supplement in different 

digestive problems is assessed. There are tables including most of the disposable 

probiotics preparations according to the dosage form. In the following chapters there 

is table with procedure for better product selection. 

Key words : the digestive system, probiotics, prebiotics, natural microflora, bacterial 

strains 
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