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Abstrakt
V současné době jsou metody kontroly mikrobiologické kvality 
potravin, včetně doplňků stravy, prováděny téměř výhradně 
kultivačními postupy. Legislativní předpisy a metodiky jsou 
vcelku vyhovující pro stanovení probiotických mikroorganis-
mů v kysaných mléčných výrobcích. Avšak legislativní rámec 
a dosud zavedené metodické postupy neumožňují účinnou 
kontrolu složení probiotických doplňků stravy. Může docházet 
ke klamání spotřebitelů a dozorové orgány nemají nástroje 
k účinným opatřením, která by tomu zamezila. Je tedy nezbyt-
né hledat efektivní postupy použitelné pro spolehlivou detekci 
a kvantifikaci jednotlivých probiotických druhů mikroorganismů 
v doplňcích stravy. 

Klíčová slova: doplňky stravy, probiotika, kontrola kvality, 
legislativa, kultivační metody, molekulárně genetické metody.

Probiotické doplňky stravy
Jednou z možností, jak pozitivně ovlivnit složení 

střevní mikrobioty, je konzumace probiotik. Probiotika 
jsou živé mono či směsné kultury mikroorganismů, 
které, pokud jsou podávány v dostatečném množství, 
poskytují hostiteli zdravotní přínos [1]. Probiotika musí 
být přesně identifikována a v ideálním případě je popsán 
i mechanizmus jejich pozitivního působení na zdraví. 
Mezi nejpoužívanější druhy probiotik patří především 
bakterie rodů Lactobacillus a Bifidobacterium, dále jsou 
používány určité druhy rodů Enterococcus, Lactococcus, 
Pediococcus, Streptococcus a probioticky působí i ně-
které kmeny E. coli, ze sporulujících bakterií pak kmeny 
z rodů Bacillus a i, z kvasinek Saccharomyces boullardi 
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[2]. Je nutné také připomenout, že v současné době pro-
bíhá změna nomenklatury rodu Lactobacillus, ze kterého 
bylo vytvořeno 23 nových rodů, mezi které byly rovněž 
přeřazeny již zavedené probiotické druhy [3]. 

Probiotika jsou určena pro zlepšení celkového stavu 
střevní mikrobioty a jejich užívání lze doporučit přede-
vším v průběhu nebo po antibiotické léčbě, při zvýšené 
stresové zátěži, před cestováním do tropických oblastí, 
před hospitalizací či chirurgickým zákrokem apod. [4]. 
Pro dosažení dlouhodobého pozitivního účinku je nut-
né probiotické mikroorganismy dodávat pravidelně po 
delší dobu, protože probiotika většinou nejsou schopna 
kolonizovat lidský trávicí trakt trvale. Na trhu jsou do-
stupné různé probiotické potraviny a doplňky stravy, 
které deklarují variabilní množství a druhy použitých 
probiotických kmenů. U výrobků s obsahem probiotik 
je důležitá koncentrace životaschopných probiotických 
bakterií, tedy tzv. terapeutické minimum. Je to minimální 
počet živých mikroorganismů na jeden gram výrobku 
nebo potraviny. U probiotik ve formě doplňků stravy není 
doporučená koncentrace jasně udávána. Toto množství 
nelze z mnoha důvodů ani jednoznačně určit, ale většina 
zdrojů uvádí, že pro patrný terapeutický nebo fyziologic-
ký účinek by měl být doporučený příjem minimálně 
v rozmezí 106–109 KTJ na den [5].

Probiotické preparáty ve formě doplňků stravy se vy-
rábí různými způsoby. Jsou to koncentrované a sušené 
živé probiotické mikroorganismy většinou ve formě kaps-
le, dražé, žvýkací tablety, výjimečně práškovité formy, 
pasty nebo roztoky (suspenze). V kapsli se probiotické 
mikroorganismy (ve většině doplňcích stravy dostupných 
v ČR) nacházejí v lyofilizované formě. Lyofilizace (sušení 
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mrazem nebo desikace) je proces sušení, kdy se tech-
nologií získává mikrobiologicky čistý produkt a původní 
biochemické i morfologické vlastnosti probiotických 
bakterií se při tomto procesu nemění, a mikroorganismy 
si tak zachovávají svoji životnost [6]. Finální probiotický 
produkt kromě deklarovaných mikroorganismů obsahuje 
ještě další přidané látky (nejčastěji glukózu, výtažek 
z kvasnic, stearan hořečnatý, askorban sodný, inositol, 
glutamát sodný, alginát sodný, odstředěné sušené mlé-
ko, želatinu, celulózu, gumu guar, oleje, glycerol, oxid 
titaničitý, maltodextrin, inulin a fruktooligosacharidy), 
které podporují životnost produktu a zároveň chrání 
probiotické mikroorganismy při průchodu horními částmi 
gastrointestinálního traktu [7]. 

Legislativní požadavky na probiotické 
doplňky stravy

Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin, jsou de-
finovány v § 2 písm. g) zákona o potravinách č. 110/1997 
Sb. jako „potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou 
stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů 
a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním 
nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině 
samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotře-
bě v malých odměřených množstvích“. Problematiku 
doplňků stravy upravuje na národní úrovni vyhláška 
č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin. 
Evropským předpisem pro oblast doplňků stravy je 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/46/EC 
ze dne 10. června 2002 o přiblížení legislativy členských 
států týkající se doplňků stravy. Žádný z těchto předpisů 
však neupravuje minimální počty probiotických bakterií 
v potravinových doplňcích ani metodiku pro ověřování 
kvality a kvantity deklarovaných mikroorganismů. Platí 
ovšem, že výrobce je povinen dodržet informace uve-

dené na etiketě výrobku. Tato legislativní mezera tak 
dává prostor pro nejasnosti a dává možnost výrobcům 
uvádět nekompletní, resp. nepravdivé údaje. Jak je zná-
mo z praxe, deklarované počty a druhové zastoupení se 
často neshodují se skutečným počtem mikroorganismů 
v preparátech. V České republice podléhají doplňky stra-
vy dozoru Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI). Osoba uvádějící doplněk stravy na trh nese plnou 
odpovědnost za to, že bude zdravotně nezávadný. Musí 
vyrábět nebo dovážet výrobek ve stejné kvalitě, ve které 
byl schválen nebo notifikován [8]. 

Podle evropské legislativy, konkrétně Nařízení (ES) 
č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin, nelze v EU prodávat výrobky, které 
uvádějí, že jsou probiotika, že jsou probiotické nebo že 
mají v této souvislosti specifické zdravotní účinky. Pou-
žívání výrazu „probiotikum“ se považuje za neoprávněné 
zdravotní tvrzení, protože pro probiotika neexistují žádná 
schválená zdravotní tvrzení ze strany Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin (EFSA), a to i navzdory mnoha 
předloženým žádostem. Výrobky tedy musí být ozna-
čovány pouze konkrétním kmenem bakterií. Nicméně 
přístup k tomuto označení může být v různých státech 
EU odlišný. Příkladem je i situace v České republice, kde 
se považuje označení „obsahuje probiotika/prebiotika“ 
nebo „s bifidokulturou“ ne za zdravotní, ale za výživové 
tvrzení, které je možné používat při označení potravin 
v režimu kvantifikace přítomných probiotik. Použití 
označení je možné za splnění podmínek pro užití tvrzení 
„obsahuje (název živiny nebo jiné látky)“ uvedeného 
v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových 
a zdravotních tvrzeních při označování potravin. 
Tento přístup je uplatňován při provádění dozorové 
činnosti u provozovatelů potravinářských podniků ze 
strany SZPI a Státní veterinární správy (specifikováno 
v Příručce pro provozovatele potravinářských podniků 

https://form.simpleshop.cz/media/buy-info/YQTEX16/


Výživa a potraviny 2/2022

Výživa a potraviny 2/2022

22

k označování potravin podle předpisů EU, vydané Mini-
sterstvem zemědělství, 2018).

Současný stav na českém trhu 
V České republice je v současné době registrováno 

více než 100 druhů doplňků stravy s obsahem probiotik 
a prebiotik (Registr rozhodnutí hlavního hygienika, 2020). 
Obsah mikroorganismů je vyjadřován obvykle jako 10n

 v jedné tobolce/kapsli nebo v denní dávce. Deklarovaná 
množství mikroorganismů se pohybují v rozpětí řádů 
106 až 1010 buněk. Nejčastěji se u výrobků a doplňků 
s obsahem probiotik vyskytují následující nedostatky: 
počet živých mikroorganismů (zejména ke konci doby 
trvanlivosti), který je v mnoha případech nižší než 
deklarovaný [9]; mikroorganismy nejsou pojmenovány 
v souladu s platnou vědeckou nomenklaturou; tvrzení 
o účinnosti produktu nejsou adekvátně odůvodněna; 
termín „probiotický“ je užíván neoprávněně, tj. i v přípa-
dě, kdy není kmen jasně definován a neexistuje žádná 
vědecká studie o příznivých účincích na lidské zdraví 
[10]; výrobek je křížově kontaminován druhy, které na 
etiketě nejsou uvedeny [9]. 

Poptávka po probiotických produktech stále roste, 
avšak legislativní rámec a dosud popsané metodiky 
neumožňují účinnou kontrolu složení výrobků. Může tedy 
docházet ke klamání spotřebitelů a dozorové orgány 
nemají nástroje k účinným opatřením, která by tomu 
zamezila. 

Možnosti ověřování kvality probiotických
doplňků stravy

Za účelem stanovení probiotických mikroorganismů 
se používají dva základní metodické postupy: klasická 
plotnová kultivační metoda a stanovení pomocí mole-
kulárně-genetických metod. Pomocí kultivačních metod 
lze stanovovat životaschopné buňky a jsou založeny na 
principu použití selektivního prostředí. Selekce je zajiš-
těna například přídavkem antibiotik, úpravou pH nebo 
podpořením růstu stanovovaných mikroorganismů. Tyto 
metody může limitovat například nízká senzitivita, ome-
zená schopnost identifikování mikroorganismů a také 
jejich časová náročnost. Metody molekulární biologie 
jsou naopak kultivačně nezávislé, rychlejší, citlivější 
a specifičtější. Principem molekulárních technik je de-
tekce specifické části RNA nebo DNA u sledovaného 
mikroorganismu. Nejpoužívanější molekulární metoda 
pro identifikaci a detekci probiotických bakterií je po-
lymerázová řetězová reakce (PCR) a její modifikace. 
Výhodou těchto metod je jejich vysoká citlivost a spe-
cificita, rychlost provedené analýzy (3 až 4 hodiny), 
vysoká rozlišovací schopnost a možnost automatizace 
stanovení. Existují i postupy založené na fluorescenčním 
značení, které umožňují rozlišit, zda se jedná o buňky 
životaschopné, či nikoli.

Pro kultivační selektivní stanovení živých mikro-
organismů lze využít dostupných selektivních médií 
a případně norem pro stanovení daných skupin/rodů 
nebo druhů bakterií. Nicméně tyto normy jsou často 

vázané na mléčné produkty a omezují se pouze na 
stanovení počtu charakteristických mikroorganismů 
v jogurtu (ČSN ISO 7889, ČSN ISO 9232) a stanovení 
počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus (ČSN 
ISO 20128). I když se sestavování selektivních půd 
pro ostatní druhy laktobacilů (L. casei, L. rhamnosus, 
L. plantarum atd.) věnuje celá řada autorů, nejsou do-
sud navrženy žádné závazné legislativní dokumenty, 
neboť selektivita médií je často problematická. Napří-
klad mezinárodní standard pro selektivní stanovení 
počtu bifidobakterií v mléčných výrobcích již existuje 
pod označením ISO 29981:2010. Tato norma používá 
transgalaktosylovaný oligosacharid (TOS) propioná-
tový agar doplněný antibiotikem mupirocinem. Žádná 
taková standardní metoda však nebyla popsána pro 
selektivní stanovení počtu bifidobakterií v probiotických 
doplňcích, kde je přítomnost bifidobakterií mnohem 
variabilnější než v mléčných výrobcích. Bunešová et 
al. [11] testovali médium doporučené v uvedené ISO 
normě v porovnání s dalšími médii pro bifidobakterie 
u 13 probiotických doplňků. Bylo zjištěno, že médium 
doporučené normou ISO nelze považovat za plně 
selektivní a vhodné pro stanovení všech druhů rodu 
Bifidobacterium, na rozdíl od dalších testovaných médií. 
I přesto, že kultivační stanovení umožňuje kvantifikovat 
deklarované počty některých bakterií, chybí normy, 
které by se zabývaly ověřením přítomnosti konkrétních 
druhů/kmenů probiotických bakterií v doplňcích stravy 
a dalších produktech. Stále více laboratoří využívá 
možnosti rychlé a spolehlivé identifikace metodou 
hmotnostní spektrofotometrie s laserovou desorpcí 
a ionizací za účasti matrice s průletovým analyzáto-
rem (MALDI-TOF MS). Důležitým předpokladem pro 
úspěšnou identifikaci na rodovou a druhovou úroveň 
je mít k dispozici čistou bakteriální kulturu, čemuž 
předchází kultivace. Zde opět nastává problém v pří-
padě multidruhových produktů, jelikož není jednoduché 
získat zástupce všech přítomných druhů ve výrobku. 

Jednou z dalších možností ověření identity přítom-
ných druhů v probiotickém doplňku je izolace celkové 
mikrobiální DNA s následnou identifikací pomocí 
PCR (polymerázová řetězová reakce). Uvedená me-
toda využívá rodově a druhově specifických primerů 
a některé z nich lze dokonce použít i v multiplexo-
vé PCR, tedy je umožněna identifikace více druhů 
v jednom běhu [12] nebo multiplexové kvantitativní 
PCR, při které dochází zároveň i ke kvantifikaci mik-
robiálních kmenů. Další možností je aplikace pokro-
čilých technologií, jako jsou MOL-PCR (multiplexní 
oligonukleotidová ligační PCR) a xMAP (Multi Analyte 
Profiling, kombinace PCR, průtokové cytometrie 
a ELISA technologie), které umožňují multiplexní 
detekci použitých probiotických kmenů a zároveň sta-
novení mikrobiální kontaminace produktu. Nevýhodou 
těchto přístupů jsou nicméně vysoké vstupní náklady 
na pořízení příslušného vybavení a nezbytnost vysoce 
kvalifikovaného personálu. 

Vzhledem k velké rozmanitosti možných postupů je 
třeba dostupné možnosti ověřit, popřípadě modifiko-
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vat, s cílem dosáhnout rychlého a robustního způsobu 
kvantitativního a zároveň kvalitativního stanovení dekla-
rovaných druhů v probiotických produktech.

Práce vznikla za finanční podpory projektu MZE-RO1422.
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Abstract
Culture dependent methods are primarily used for the mi-
crobial quality control of food including food supplements.  
Legislative regulations and methodologies are quite satis-
factory for the determination of probiotic microorganisms 
in fermented dairy products. However, the legislative 
framework and the methodologies do not allow effective 
control of the composition of probiotic food supplements. 
Consumers can be misled and control authorities have not 
effective tools to prevent this. It is therefore necessary to 
established effective procedures that can be used for re-
liable selective quantification of probiotic microorganisms 
in food supplements.
Key words: food supplements, probiotics, quality control, 
legislation, culturing, molecular methods.
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