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Definice probiotik

Živé mikroorganismy, které pokud jsou 
podávány v dostatečném množství, 

příznivě ovlivňují zdraví svého hostitele
(FAO, WHO, ISAPP)
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Legislativa spojená s probiotiky u zvířat

➢ Kategorie krmných doplňků (aditiv) 

➢zootechnických doplňkových látek

➢ Nařízením evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003 o doplňkových 
látkách používaných ve výživě zvířat. 

➢zavést postup pro povolování uvedení těchto probiotik na trh a jejich 
používání 

➢stanovit pravidla pro kontrolu a označování

➢ Nařízením komise (ES) č. 429/2008 o prováděcích pravidlech 

➢Výrobce musí poskytnout informace týkající se např. přesné identifikace 
použitého kmene, popis výrobního postupu, zpracování a předpokládaného 
užití, musí deklarovat bezpečnost a účinnost daného produktu



Historie komerčního využívání probiotik u zvířat

➢ Probiotika začala být přidávána do krmiv již v 70. letech 

dvacátého století za účelem zlepšení zdraví, zvýšení přírůstků a 
odolnosti vůči patogenním mikroorganismům.
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Celosvětový trh s probiotiky u zvířat
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Proč vzrůstá zájem o probiotika?

➢ Důvodem je narůstající rezistence bakterií k 
antibiotikům (ATB), která vede k řadě restrikčních 
opatření v chovech prasat týkající se používání ATB

➢ V EU využití ATB jako růstových stimulátorů 
zakázáno od roku 2006

➢ Od roku 2022 nařízení o veterinárních léčivých 
přípravcích a medikovaných krmivech

➢ Používání oxidu zinečnatého v krmivech pro prasata 
v medikační dávce bude zakázána od roku 2022
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Základní charakteristika probiotik

1) Mající příznivý efekt na organismus 

2) Nepatogenní a netoxické

3) Schopné přežívat průchod trávicím traktem

4) Schopné přilnout ke sliznicím střeva a kolonizovat ho

5) Technologicky stabilní (výroba, uskladňování)
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Technologická kritéria na probiotika

➢ Odolnost k technologickým procesům
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➢ Rezistence k bakteriofágům

➢ Stabilita v produktu a během skladování

➢ Dobré senzorické vlastnosti

➢ Kompatibilita s ostatními kmeny

➢ vyšším teplotám 
➢ zamražování, lyofilizaci



Základní přínosy podávání probiotik

➢ Vliv na složení střevní mikrobioty

➢ Stimulují imunitní systém hostitelského organizmu

➢ Zvyšují rezistenci organizmu k patogenním agens

➢ Snižují vylučování patogenů a klinické příznaky

➢ Zlepšují zdravotní stav zvířat

➢ Zlepšují konverzi krmiva
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FAO, EMA a EFSA se shodly, že probiotika efektivní růstové stimulátory u 
prasat,  účinné jako prevence proti infekčním průjmovým onemocněním a 

snižují mortalitu  způsobenou enterotoxigenními E. coli u selat



Další přínosy podávání probiotik

➢Pozitivně ovlivňují kvalitu 
masa

➢ Snížení emise plynů 

➢Ovlivňují produkční parametry 
(viz. probiotika u prasnic)
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Účinnost probiotik závisí na:

➢Mikrobiálním složení probiotika

➢Množství mikroorganismů  (106 – 109 bakterií)

➢Počtu dávek

➢Způsobu podávání, správné skladování

➢Zdravotním stavu prasat

➢Hygienické podmínky chovu
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Na rozdíl od antibiotik by probiotika by měla být podávána 
především profylakticky i když u některých probiotik se 
uvádí možnost léčby



Studium probiotik u prasat a jejich vliv na 
průjmová infekce

» Enterotoxigenní E. coli

» Clostridium 

» Salmonella
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Bakteriální infekce

Parazitární infekce

» Trichinella spiralis

» Ascaris suum

» Porcine rotavirus

» Coronavirus

Virové infekce



Nejvyšší účinky probiotik je dosahováno:
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Krátce po narození V době odstavu

Střevo osidlováno mikroorganismy 
a  vytváří se stabilní mikrobiota

Změna krmné dávky a stres

Změna mikrobioty

Změna fyziologie a imunologie
trávicího traktu



Pro které věkové kategorie jsou probiotika určena?

Selata
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Prasnice Výkrmová prasata



Využití probiotik u selat

➢ Modulace střevní mikrobioty

➢ Obrana proti patogenním mikroorganismům, 
gastrointestinálním poruchám a průjmům

➢ Zvýšení bariérové funkce střeva

➢ Modulace imunity

➢ Zlepšení stravitelnosti, zvýšený růst a konverze krmiva

➢ Zlepšené výrobní parametry
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Využití probiotik u prasnic

➢ Zvyšuje spotřebu krmiva během březosti a laktace

➢ Zlepšuje tělesnou kondici na konci laktace

➢ Vliv na zdraví dělohy a mléčné žlázy

➢ Snižuje se interval mezi astrálními cykly díky mobilizaci energie

➢ Zlepšuje se kvalita a zvyšuje se množství  kolostra a mléka

➢ Snižuje se množství patogenů ve střevě jak prasnice tak selat

➢ Modulace imunity u narozených selat

➢ Zvýšené tempo růstu u selat

➢ Přenos probiotických mikroorganismů z prasnic na selata

➢ Snížený výskyt průjmových onemocnění u selat
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Využití probiotik u výkrmových prasat

➢ Zlepšení stravitelnosti krmiva

➢ Zlepšení váhových přírůstků

➢ Zlepšení kvality masa

➢ Snížení škodlivých plynů ve výkalech – vliv na životní prostředí

➢ Redukce subklinických infekcí nebo zoonotických infekcí
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Mechanismus působení probiotik proti infekcím

Působí na složení střevní mikrobioty
a zlepšuje střevní barieru
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Podporuje produkci 
mucinu

Soupeří o živiny

Produkuje inhibiční látky
- bakteriociny
- organické  kyseliny

Soupeří o adhezivní místa

Inhibuje toxiny

Stimuluje imunitu

Patogen

Specifickou i nespecifickou



Druhové zastoupení probiotik u prasat
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Bifidobacterium

Bacillus

Saccharomyces cerevisiae

Bakterie mléčného kvašení 

Clostridium

Enterococcus faecium



Bakterie mléčného kvašení (BMK)

➢ Charakteristika: produktem fermentace cukrů je kyselina mléčná

přirozená součást GIT, odolné vůči nízkému pH

➢ Rozšíření: fermentované potraviny, siláž, víno, rostliny, GIT

➢ Využití: startovací kultury, protektivní, produkce např. kys. mléčné 

a exopolysacharidů, podpora zdraví - probiotika

➢ Rody: Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, Leuconostoc, 
Pediococcus, ale také Aerococcus, Alloiococcus, Carnobacterium, Dolosigranulum, 
Globicatella, Oenococcus, Tetragenococcus, Vagococcus a Weisella
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Lactobacillus sp.

➢ Nejčastěji studované a používané druhy u prasat: 

Lbc. casei, Lbc. acidophilus, Lbc. plantarum, Lbc. rhamnosus, Lbc. fermentum, Lbc. brevis, 
Lbc. reuteri , Lbc. salivarius (Bogere et al., 2019); Lbc. johnsonii
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➢ Rozdělení:

➢homofermentativní - přeměna sacharidů (hexos) na kyselinu mléčnou (>90%)

➢heterofermentativní - kyselina mléčná (>50%), kyselina octová, oxid uhličitý i ethanol

➢ fakultativně heterofermentativní



Bacillus sp.
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➢ Charakteristika: tvoří spory odolnost k vyšším teplotám 

během zpracování/nízkým teplotám během skladování

➢ Rozšíření: prostředí, fermentované potraviny, zelenina, 

gastrointestinální trakt

➢ Využití: produkce extracelulárních enzymů (např. amylázy, 

proteázy), biokonzervace potravin, podpora zdraví – probiotika

➢ Rizika: některé kmeny  produkce toxinů

➢ Probiotika: B. subtillis, B. licheniformis, B. cereus var. toyoi, 
B. coagulans, B. amyloliquefaciens

BioPlus 2B® (Bacillus subtilis DSM, 5750 and Bacillus licheniformis DSM 5749)



Jedno druhové a více druhové probiotické 
kompozice

Výhody více druhových kompozic Rizika více druhových kompozic
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» Zvýšení probiotického efektu

» Sníží riziko snížené efektivity 
probiotika v čase (rezistence, 
fagy)

» Vzájemné negativní interakce

» Vhodná kombinace kmenů a 
detailní studiu jejich interakcí



Příklady probiotických 
preparátů u prasat
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Bogere et al., 2019. S. Afr. J. 

Anim. Sci. vol. 49 



Bezpečnost používání probiotik

➢ Obecně považovány za bezpečné - schválení a uvolnění probiotik na trh podléhá 
přísným pravidlům Evropské unie

➢ Nejlépe prostudovány a ověřeny dlouhodobým používáním bakterie mléčného 
kvašení zejména laktobacily a anaerobní bakterie bifidobakterie

➢ Riziko mohou představovat především některé kmeny s přítomností přenosných 
genetických determinant resistence nebo kmeny nesoucí geny pro 
virulentní faktory, jako je např. produkce enterotoxinů či emetických toxinů

➢ Rizikové kmeny je možné eliminovat podrobnou in vitro analýzou pomocí 
moderních molekulárních metod a ověřením bezpečnosti v in vivo testech. 
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Úskalí používání probiotik
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➢Živé mikroorganizmy

➢Omezené přežívání běhen 
skladování a výroby

➢Některé jejich vlastnosti se 
mohou během času měnit 

➢Riziko mikrobiální kontaminace 
během výroby

➢Vlastnosti probiotik kmenově 
specifické (podobné kmeny mohou 
mít velmi odlišné charakteristiky)

Na efektivitu daného probiotika může mít 
vliv i genetické vlastnosti zvířete (plemeno) 

nebo výživa



Současný výzkum v oblasti probiotik u prasat

➢ Objevování nových kmenů vykazující probiotické 
vlastnosti a schopnost kolonizace

➢ Vývoj a používání nových technik zvyšující 
efektivitu a životaschopnost probiotik

➢ Studium mechanismů působení – NGS sequencing
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Projekt – NAZV (2019-2023) 

Divoká a domácí prasata jako zdroj probiotických kultur a vliv 
technologických postupů přípravy a skladby synbiotického

krmiva na jeho efektivitu a funkčnost  

(QK1910351)
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Děkuji za pozornost
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