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Hypotéza:  
Současně dostupná synbiotika většinou nepůsobí dostatečně synergicky a prebiotická složka 

slouží k fermentaci i potenciálně patogenním a hnilobným bakteriím jako jsou například Clostridium, 
Fibrobacter a Proteus. Nejen mléka savců, ale také celá řada rostlin (čekanka, pampeliška apod.) 
obsahuje prebiotické oligosacharidy, které při kombinaci s probiotickými kmeny bakterií dostud 
nebyly dostatečně probádány jako synbiotika. Lze tedy předpokládat, že v při vhodné kombinaci 
probiotik a prebiotik, by byl dosažen větší synergický efekt a nalézt nová efektivnější synbiotika. 

 
Anotace:  

V poslední době je často diskutován synergický efekt prebiotických oligosacharidů a 
probiotických bakterií takzvaných synbiotik. Probiotika jsou definována jako živé mikroorganizmy 
(nejčastěji z rodu Lactobacillus a Bifidobacterium), které jsou-li podávány v adekvátním množství, 
přispívají ke zlepšení zdravotního stavu hostitele. Prebiotika jsou látky sacharidové povahy, které 
nefermentují hostitelské enzymy, ale využívají je ke svému růstu probiotické bakterie. Synbiotika jsou 
kombinace probiotik a prebiotik. Pro praktické využití synbiotik je důležité, aby přinášela hostiteli 
pozitivní efekt. To je podmíněno několika faktory: musí být podávána v dostatečném množství, musí 
být stabilní a technologicky zpracovatelná, zároveň musí probiotická složka fermentovat prebiotika 
obsažená ve výrobku a působit synergicky. Probiotické bakterie budou kultivovány a izolovány 
klasickými mikrobiologickými postupy, identifikovány polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) a 
hmotnostní spektrometrií (MALDI TOF). Oligosacharidy (OS) budou izolovány pomocí gelové 
chromatografie a detekovány pomocí tenkovrstvé chromatografie TLC. Synergický efekt bude 
pozorován na změnách ve složení střevní mikrobioty. Fekální vzorky budou kultivovány na médiích 
obsahujících prebiotické OS. Před a po kultivaci bude mikrobiota analyzována plotnovou metodou 
pomocí selektivních médií. Pro výpočet růstových parametrů probiotických bakterií na jednotlivých 
prebiotických OS bude spektrofotometricky měřena růstová křivka.  
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