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Hned na úvod bych se vás rád zeptal
na to, co jsou to probiotika, prebiotika
a synbiotika?
Definic je více, ale původní a oficiální, která vychází z definice Světové zdravotnické organizace,
říká, že jsou to živé mikroorganismy, které, pokud

jsou podávány v adekvátním množství, mají nějaký benefit, resp. vliv na fyziologický stav člověka.
Prebiotika jsou naopak látky, které mají specificky
podporovat růst probiotických mikroorganismů jak
například v potravinách, tak i v trávicím traktu. Synbiotika jsou preparáty, které obsahují jak probiotika,
tak prebiotika. Ráda bych ale ještě upozornila na
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některé modernější termíny, které se nyní objevují,
a to jsou postbiotika, parabiotika, a případně i psychobiotika. Postbiotika jsou definována jako metabolity probiotických mikroorganismů, mohou to být
například organické kyseliny nebo další látky, které
stimulují imunitní systém. Jako parabiotika jsou
označovány buňky probiotických mikroorganismů,
které jsou inaktivovány. Je potvrzeno, že i mrtvá
buňka může stimulovat imunitní systém, v angličtině se pak používá také termín ghost probiotics
(poznámka redakce: ghost – anglicky duch), což
může mít výhodu v použití u imunosupresivních
pacientů, kde může velká dávka živých mikroorganismů způsobit problémy. Psychobiotika jsou
posledním termínem, který se objevil, a souvisí se
zjištěním, že kromě imunitních buněk, které jsou
z 80 % soustředěny v trávicím traktu, náš trávicí
trakt obsahuje i stejné množství nervových buněk
jako mícha, takže je zde silné ovlivnění. Označujeme to termínem „osa střevo-mozek“. Psychobiotika
jsou mikroorganismy, které svými metabolity určitým
způsobem aktivují nervový systém. Do této skupiny
se zařazuje produkce různých neurotransmiterů,
psychobiotika mohou stimulovat produkci serotoninu, produkci gama-aminomáselné kyseliny apod.
V současné době se nejčastěji studují v souvislosti
s Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou
nebo s poruchami autistického spektra, kdy se zdá,
že je zde také nějaký vztah mezi složením mikrobioty trávicího traktu a touto chorobou.

Říkala jste, že prebiotika podporují růst
specificky, tedy růst jiných mikroorganismů prebiotika nepodporují?
Takto se to definuje, ale domnívat se, že určitý
oligosacharid, což jsou nejčastější prebiotika, může
být využíván pouze specifickým mikroorganismem
nebo druhem mikroorganismů, je podle mě, řekla
bych, až naivní. Takže jsou pochopitelně i práce,
které uvádějí, že některé prebiotické preparáty jsou
s úspěchem využívány třeba i klostridiemi, kde je
zase otázka, zda je řadit mezi probiotické mikroorganismy, nebo ne, protože klostridia jsou přirozenou
součástí trávicího traktu a jsou už studie, které
podporují použití nepatogenních kmenů klostridií
jako probiotických preparátů.

O jaké konkrétní mikroorganismy se tedy
jedná, když hovoříme o probiotikách?
Na úvod bych ráda řekla, že si veřejnost často
plete probiotika se všemi druhy bakterií mléčného
kvašení. Je tedy třeba nezaměňovat fermentované
potraviny s fermentovanými potravinami s probiotiky. Rozhodně všechny fermentované potraviny
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můžeme považovat za prospěšné a de facto zařadit do tzv. funkčních potravin, a to z důvodu, že
obsahují celou řadu prospěšných bakterií a jejich
metabolitů, ale nemusí nutně obsahovat ty bakterie, které označujeme jako probiotika. Bakterie
mléčného kvašení jako takové jsou tedy širokou
skupinou mikroorganismů, které se objevují v celé
řadě potravinářských technologií, ale nemůžeme
je všechny označit za probiotika, protože u nich
neproběhly zdravotní studie, které by prokazovaly
jejich zdravotní efekt. Navíc probiotický efekt je
vždycky kmenově specifický, takže zdravotní studie
musí být provedena s konkrétním kmenem tohoto
mikroorganismu. Mezi probiotika patří hlavně bakterie rodu Lactobacillus, který patří mezi bakterie
mléčného kvašení, a potom také bifidobakterie
(Bifidobacterium spp.), které se objevují v podstatě ve všech probiotických preparátech, ať už jako
doplňky stravy, nebo se určité kmeny využívají v
klasických potravinářských technologiích mlékárenského průmyslu. Na trhu pak nalezneme jogurt
s klasickou jogurtovou kulturou, do kterého jsou
přidány bifidobakterie nebo Lactobacillus acidophilus. Pochopitelně existují preparáty ve formě
doplňků stravy, které obsahují i jiné bakterie než
bakterie mléčného kvašení, jako jsou třeba zástupci rodu Bacillus, např. Bacillus subtilis. V Itálii
je pak velmi rozšířený preparát s Bacillus clausii,
ve Velké Británii Bacillus coagulans. I na našem
trhu se vyskytují přípravky, které obsahují např.
sporulující bakterii Clostridium butyricum, rozšířené
jsou přípravky s probiotickou kvasinkou Saccharomyces cerevisiae var. boulardi. Bifidobakterie jsou
důležitou a hlavní složkou mikrobioty kojených dětí.
Jsou jedním z prvních druhů bakterií, které osídlují
jejich trávicí trakt a mají vliv na rozvoj imunitního
systému. Zajímavostí může být, že bifidobakterie
osídlují pouze trávicí trakt teplokrevných živočichů
a poté se nachází už jen u včel a čmeláků.

U kolika kmenů byly zdravotní studie
provedeny?
Jedná se o desítky kmenů. Většinou velcí výrobci
mikrobiálních kultur, kteří dodávají do potravinářských
podniků, mají ve svém portfoliu několik tzv. probiotických kmenů. Ať už se jedná o laktobacily, nebo
bifidobakterie.

Zdravotní studie si dělá výrobce sám, nebo
je provádí nějaká autorita?
Studie si výrobce zadává většinou do výzkumných organizací. Je také třeba říci, že co se týče
probiotických mikroorganismů, tak v současné
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době není schváleno žádné zdravotní tvrzení (dle
Nařízení EP a R (ES) č. 1924/2006), protože EFSA
považuje některé kmeny za nedostatečně charakterizované nebo uvádí, že studie byly provedeny na
jiné skupině obyvatel, než pro jaké jsou v současné
době určeny na trhu. Jediné zdravotní tvrzení, které
se týká bakterií mléčného kvašení, které v současné době je schváleno, je o jogurtové kultuře. Toto
tvrzení říká, že živé kultury v jogurtu nebo v kysaném
mléce zlepšují trávení laktózy z výrobku u osob, které
laktózu špatně tráví (kteří trpí intolerancí laktózy).
A oproti klasickému jogurtu, kde je jogurtových bakterií
minimálně 107, musí výrobek označený tímto tvrzením
obsahovat 108 těchto bakterií (KTJ = kolonie tvořících jednotek) v jednom gramu výrobku. Obecně lze
ale říct, že slovo probiotický je v podstatě chápáno
v EU jako nepovolené zdravotní tvrzení, nicméně
každý členský stát se k tomu staví trochu jinak.
V České republice je uzance, kterou uznává i SZPI,
že se toto označení bere jako výživové tvrzení. Vždy
je tedy nutné uvést, jaký konkrétní počet daných
mikroorganismů je ve výrobku obsažen.

Jaký je tedy vliv probiotických bakterií
na lidské zdraví?
Musíme rozlišovat dva stavy, jednak kdy podáváme
probiotika zdravým lidem, kde je efekt dlouhodobý,
protože se předpokládá, že tyto bakterie nějakým
způsobem stimulují imunitní a nervový systém
a potlačují růst nežádoucích mikroorganismů ve
střevech. Je ale potřeba říct, že u zdravého dospělého
člověka je složení mikrobioty velmi rigidní a nějakým
způsobem změnit, nebo ovlivnit složení tím, že budu
podávat nějaký druh bakterií, je velmi obtížné. Celá
řada studií říká, že pokud přestaneme probiotický
preparát užívat, tak po určité době z našeho trávicího
traktu tento mikroorganismus vymizí, a osídlení nemusí být v žádném případě trvalé. Druhá skupina, kde
se používají probiotika, je pro léčebné účely. I v České
republice je schváleno několik přípravků jako léčiva,
což jsou směsi laktobacilů a bifidobakterií, nebo nepatogenní kmeny Escherichia coli. Tyto přípravky se
podávají už třeba nedonošeným dětem k prvnímu
osídlení trávicího traktu, nebo jako podpůrná léčba
u idiopatických střevních zánětů, jako je Crohnova
choroba a ulcerózní kolitida. Dále je možno tyto
preparáty využít k léčení postantibiotických průjmů
či jako prevence cestovatelských průjmů. Pokud
chceme změnit naši střevní mikrobiotu, tak poslední
poznatky ukazují, že musíme změnit stravování,
konzumovat více vlákniny, méně jednoduchých
cukrů apod.

Liší se probiotické bakterie svými účinky?

Nevím, jestli lze říci, že se liší významně, ale testy těchto mikroorganismů, jak na jejich vlastnosti,
tak přímo na účinky zdravotní, jsou prováděny vždy
s jedním konkrétním kmenem té dané bakterie a určitě se tyto kmeny liší třeba ve stimulaci imunitního
systému apod. Ale do jaké míry je to významné, si
netroufám hodnotit.

Jak si pak má laik tedy vybrat výrobek,
na kterém jsou uvedeny dva různé kmeny
bifidobakterií?
V tomto případě je to u zdravého člověka do jisté
míry jedno. A neviděla bych nějaké zásadní rozdíly, jestli si dáme jogurt s tou či onou bifidobakterií.
Renomovaní výrobci uvádí na etiketách konkrétní
kmeny, které pro ten který výrobek použili. Podobně
je to i u doplňků stravy, kde platí, že čím více je deklarováno použitých bakterií s konkrétním označením
kmene, tím by měl být preparát kvalitnější (a je také
dražší). I u mlékárenských výrobků, nebo i u jiných
potravinářských výrobků, je žádoucí, aby výrobce
deklaroval konkrétní kmen, protože vlastnosti prokázané v klinických studiích jsou vždy vázány právě na
konkrétní kmen.

Pokud si tedy mohu vybrat, je lepší volit
doplňky stravy, ve kterých je spíše směs
těchto bakterií?
Z hlediska preparátů určitě ano.

Jak dlouho jsou vlastně probiotické výrobky
dostupné na našem trhu?
V Československu se výrobky s probiotickými
účinky objevovaly už v sedmdesátých letech. Byl to
např. Biokys, který obsahoval bakterie Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium bifidum a Pediococcus
acidilactici. K omezené kolekci mikroorganismů,
kde byly zastoupeny hlavně bifidobakterie a Lactobacillus acidophilus, se postupně přidávaly další
laktobacily jako Lactobacillus casei, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus plantarum. Ale i v současné době se v mlékárenském průmyslu používá
jen omezené množství takzvaných robustních
probiotických kmenů. Celá oblast výroby probiotik
a hodnocení jejich pozitivních účinků je multidisciplinární záležitostí. Samotná průmyslová aplikace
probiotik není jednoduchá. V minulosti jsme se
na našem pracovišti zabývali tím, jak zajistit, aby
probiotické mikroorganismy skutečně v potravinách
byly, aby si udržely svoji životaschopnost, případně
jsme zkoumali, jakým způsobem na ně působí tech17
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nologické procesy. Čím více je ve výrobku kmenů,
tím je reálná situace při výrobě potravin složitější.
Uplatnění probiotik v současnosti je nejenom do
mlékárenských výrobků, ale ve světě jsou na trhu
například i nápoje nového typu s probiotickými
sporulujícími mikroorganismy, jako je Bacillus coagulans. Existují dokonce i čajovny a kavárny, které
nabízí horké nápoje se sporulujícími probiotiky,
které vydrží i přípravu teplého nápoje. Tedy od
jogurtů a sušené kojenecké a dětské výživy se
v současné době aplikace probiotik rozšířila na
celou řadu dalších potravinářských produktů. Velmi
výhodnou matricí pro probiotika mohou být také
čerstvé sýry. Ale s ohledem na možný negativní
dopad na senzorické vlastnosti nejsou probiotika
ve výrobě sýrů používána tak často jako při výrobě fermentovaných nápojů. Dále se jedná např. o
snídaňové cereálie, ovocné džusy nebo proteinové
tyčinky s probiotiky. V současné době jsou rovněž
mezi konzumenty velmi populární potraviny s vysokým obsahem bílkovin s probiotiky.

Jak se zajistí to, aby probiotické bakterie co
nejdéle vydržely? Co se dělá průmyslově a co
může udělat konzument?
Zvlášť citlivé na podmínky vnějšího prostředí
jsou bifidobakterie, pro které je pobyt v kyselých
výrobcích dosti stresující. Bifidobakterie jsou navíc
striktně anaerobní, to znamená, že je zapotřebí
zamezit přístupu kyslíku v maximální možné míře,
což se dělá už v průběhu technologického procesu,
kdy se mléko deaeruje (tj. zbaví vzduchu/kyslíku).
Dále se s výhodou kombinují různé kmeny s různými nároky na kyslík a na zdroje uhlíku a dusíku
tak, aby se vzájemně doplňovaly. Často je ale konkrétní výrobní postup přísně střežené know-how
výrobce. Výroba fermentovaných mléčných nápojů
s probiotiky doznala velkého rozvoje v době, kdy
byly masově zavedeny koncentrované kultury, ať už
mražené, či lyofilizované, protože kultivace probiotických mikroorganismů v provozních podmínkách
je značně složitá. Další postupy jsou spíše v oblasti
bádání, kdy se snažíme mikroorganismy nějakým
způsobem ochránit například enkapsulací, při které
se mikroorganismy zabudovávají do různých matric.
Například výše zmíněné sýry umožňují enkapsulovat mikroorganismy do bílkovinné matrice, kdy
sýr je přirozený enkapsulant a mikroorganismy si
zde uchovávají dlouhou životaschopnost. Dále je
třeba chránit mikroorganismy před nízkým pH (bifidobakterie mají optimum růstu okolo neutrálního
pH) a případně před působením inhibičních látek.
Mimo jiné se pečlivě vybírají i ovocné složky, které
se do fermentovaných nápojů přidávají tak, aby
jejich komponenty (silice) probiotika neinhibovaly.
Doplňky stravy obsahují lyofilizované nebo sušené

18

Výživa a potraviny 4/2022

probiotické mikroorganismy společně s vhodnými
nosiči. Doporučuji vybírat probiotické produkty
od renomovaných výrobců, kde je spíše zaručena
kvalita a dodržen deklarovaný počet mikroorganismů. Tyto preparáty je možno většinou skladovat při
pokojové teplotě, ale může docházet k úbytku počtu
mikroorganismů a výhodné by mělo být skladování
v lednici. Studie, které jsme prováděli, ukazují, že
i po dvou letech skladování byl u 90 % výrobků –
doplňků stravy zakoupených v lékárně - splněn
deklarovaný počet mikroorganismů. V ČR působí
Společnost pro probiotika a prebiotika, která na
svých webových stránkách (www.probiotika-prebiotika.cz) uvádí výrobky, u kterých byla provedena
kontrola počtu probiotických mikroorganismů, ať
už se jedná o doplňky stravy či potraviny. Každý
výrobce si může o tuto kontrolu zažádat a následně
bude uveden na těchto stránkách.

Na našem trhu se stále častěji objevuje
termín veganské bakterie – co si máme
o tomto myslet?
Jedná se o módní trend, který přišel s alternativami mléčných výrobků a na celé řadě vegetariánských
či veganských fermentovaných výrobků je tento
termín uveden. Z mého pohledu je to označení dosti problematické, sice někteří výrobci tvrdí, že tyto
bakterie byly izolovány z rostlinných zdrojů, případně
že byly kultivovány na médiích, která neobsahují
žádné živočišné zdroje, ale když se podíváme, co
skutečně se v těchto výrobcích nachází, jedná se
o jogurtovou kulturu nebo právě třeba probiotické
kmeny bifidobakterií, které se běžně používají v mlékárenských kulturách.

Na závěr bych se zeptal, co škodí naší
mikrobiotě a jak o ni můžeme pečovat?
Pro zdravou mikrobiotu je důležitý zdravý životní
styl – klade se vztah mezi zdravým životním stylem
a správným složením střevní mikrobioty. Mikrobiota
se mění i během stárnutí a s přibývajícím věkem
přibývá podíl mikroorganismů, které produkují nežádoucí metabolity, které se poté podílejí i na procesu
stárnutí. Dále naší mikrobiotě škodí nedostatek
pohybu a špatné složení stravy. Zásadní se pro
složení mikrobioty jeví právě složení stravy. Existují
studie potvrzující odlišné složení mikrobioty afrického venkovana a mikrobioty člověka se západním
způsobem života. V současné době se také často
hovoří o možném negativním vlivu látek přídatných
používaných při výrobě potravin na střevní mikrobiotu, protože na denní bázi konzumujeme konzervační
látky, emulgátory aj.

