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ZAJÍMAVÁ LÉKOVÁ SKUPINA

Probiotické bakterie vstupují do in-
tenzivních vztahů se slizničním imu-
nitním systémem tlustého střeva a 
stimulují aktivitu imunitního systé-
mu. Uplatnění nacházejí zejména 
při opakované antibiotické léčbě 
infekcí, kdy může dojít k poškození 
normální střevní mikroflóry.

Mezi základní vlastnosti probiotického kmene pa-
tří jeho odolnost vůči antibiotické léčbě, které se vy-
užívá pro prevenci dysmikrobie během antibiotické 
léčby. Podané probiotikum by mělo efektivně chrá-
nit střevní sliznici po dobu užívání antibiotika, přežít 
v jeho přítomnosti, a tak snižovat negativní dopad 
antibiotické léčby. Tato vlastnost se probiotikům vše-
obecně přisuzuje, a to pouze na základě všeobecně 
platné definice o probioticích. Realita je ovšem odliš-
ná od jednoznačně dané teorie ideální polyrezisten-
ce (odolnosti) probiotik vůči antibiotikům.

Situace je obdobná jako u patogenních bakterií. 
Některé bakterie vykazují odolnost vůči současně 
podávanému antibiotiku, jiné jsou k antibiotiku cit-
livé a v jeho přítomnosti hynou.

Probiotika, představující skupinu pro tělo blaho-
dárně působících živých mikroorganismů, tedy bak-
terií a kvasinek, podléhají stejným zákonitostem v 
přítomnosti antibiotika – některá vykazují odolnost 
(rezistenci), danou uspořádáním své buněčné stěny 
(například laktobacily), jiná jsou vůči antibiotikům 
citlivá a jejich podávání je zabíjí.

Jednozančnou odpověď na to, které probiotikum 
je rezistentní vůči kterému antibiotiku, lze získat 
pouze z dokumentace výrobce daného probiotika. 
Podle antibiogramu výrobce je možno usuzovat na 
reálnou rezistenci či citlivost daného probiotika.
• Indikace: Obnova střevní mikroflóry zejména po 

užívání antibiotik.

• Kontraindikace: Není omezení.
• Nežádoucí účinky: Nejsou uváděny.
• Dávkování: Podle doporučení konkrétního vý-

robce, obvyklá dávka pro dospělé a děti starší 
dvou let je jedna definovaná dávka (tobolka, sá-
ček, definované množství kapek/sirupu) jednou 
až třikrát denně během jídla.

• Délka terapie bez porady s lékařem: Až dva 
týdny.

Bacillus clausii

Probiotická bakterie Bacillus clausii se ve srovnání s 
jinými probiotiky vyznačuje velmi širokou odolností vůči 
antibiotikům. Patří mezi takzvané sporulující bakterie, což 
znamená, že vytváří velmi trvanlivé a odolné vegetativní 
formy (spóry), které se v příznivých podmínkách (napří-
klad ve střevě) mění na živé bakterie. Podávání spór za-
ručuje jak mimořádně vysokou odolnost při skladování, 
tak velmi vysokou odolnost vůči žaludečním a žlučovým 
kyselinám, díky čemuž je možné podávat bakterie přímo, 
bez nutnosti používat enterosolventní obaly.
• Použití: Prevence a pomocný postup při prů-

jmech, zejména v průběhu užívání antibiotik 
(post-antibiotický průjem). Podpora imunitního 
systému. Studie prokázaly, že Bacillus clausii sti-
muluje střevní imunitní systém (GALT), zprostřed-
kovává specifickou imunitní odpověď, a předpo-
kládá se tak, že zajišťuje ochranu před rozvojem 
alergických a autoimunitních onemocnění.

• Kontraindikace: Děti do šesti měsíců věku.
• Nežádoucí účinky: Nejsou uváděny. Při nad-

měrné konzumaci možnost nadýmání.
• Dávkování: Děti do šesti měsíců věku: při akut-

ních stavech jedna lahvička denně, při preven-
tivním používání jedna lahvička každé tři až čtyři 
dny. Dospělí: jedna až dvě lahvičky denně. Užívat 
nejlépe nalačno. 

• Délka terapie bez porady s lékařem: Při pre-
ventivním podávání není omezeno. Doporučuje 
se kontaktovat lékaře, pokud průjem trvá déle 
než tři dny.

Lactobacillus SP., Bifidobacterium SP.

Bakterie mléčného kvašení rodu Lactobacillus a 
Bifidobacterium se používají jako protiprůjmové lé-
čivo patřící do skupiny probiotik (biotik).
• Indikace: Používá se při léčbě akutního a chro-

nického průjmu. Lactobacily a bifidobakterie jsou 
normální složkou střevní flóry. Používají se přede-
vším u některých průjmů vznikajících na základě 
porušené rovnováhy střevní flóry, brání rozvoji 
dysmikrobie a hnilobného kvašení ve střevech. 
Vedle toho též produkují vitaminy skupiny B.

Probiotika



ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.

Více informací na www.edukafarm.cz

28/29

• Kontraindikace: Není omezení.
• Nežádoucí účinky: Nejsou uváděny.
• Dávkování: Podle doporučení konkrétního výrobce, ob-

vyklá dávka pro dospělé a děti starší dvou let je jedna to-
bolka jednou až třikrát denně během jídla. Obvyklá dávka 
pro děti ve věku jeden měsíc až dva roky je jedna tobolka 
jednou denně během jídla.

• Délka terapie bez porady s lékařem: Až dva týdny.

Metabolické produkty střevních bakteriálních 
symbiontů a kyselina mléčná

Charakteristika: Bezzárodkový koncentrát metabo-
lickcýh produktů bakterií produkujících kyselinu mléčnou. 
Obsahuje biosyntetickou kyselinu mléčnou ve vysoké kon-
centraci, aminokyseliny, laktózu. Obsahuje dále koncent-
rované metabolické produkty grampozitivních a gramne-
gativních střevních bakteriálních symbiontů. Neobsahuje 
žádné bakteriální kmeny.

Optimalizuje pH střevního obsahu, antagonizuje střevní 
patogeny a urychluje růst normální střevní flóry.

• Indikace: Meteorismus, průjem, obstipace, dyspepsie, 
kolitida, chronická atrofická gastroenteritida. Poruchy 
jaterního metabolismu. Gastroentestinální poruchy 
vyvolané změnou klimatu (například při cestách do 
teplých krajin). Příznaky jako nauzea, poruchy cirkulace, 
snadná únavnost, vyvolané chronickou intoxikací ze 
střeva. Při salmonelové enteritidě u kojenců a malých 
dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel.

• Kontraindikace: Přecitlivělost na složky přípravku.
• Nežádoucí účinky: Nejsou uváděny.
• Dávkování: Dospělí: během prvních dnů třikrát denně 

dva mililitry před jídlem nebo v průběhu jídla ve větším 
množství tekutiny (ne mléka). Později může být dávka 
snížena na polovinu. Kojenci a děti: třikrát denně jeden 
mililitr ve větším množství tekutiny.

• Délka terapie bez porady s lékařem: Až dva týdny.

Saccharomyces boulardii

Kvasinky Saccharomyces boulardii se používají jako pro-
tiprůjmové léčivo patřící do skupiny probiotik (biotik).
• Indikace: Používá se při léčbě akutního a chronického 

průjmu, průjmu doprovázejícího výživu pomocí žalu-
deční nebo duodenální sondy a při takzvaném průjmu 
cestovatelů. Používá se též u některých průjmů vznikají-
cích na základě porušené rovnováhy střevní flóry, brání 
rozvoji dysmikrobie a hnilobného kvašení ve střevech.

• Kontraindikace: Není omezení.
• Nežádoucí účinky: Nejsou uváděny.
• Dávkování: Obvyklá dávka pro dospělé a děti starší 

čtyř let je jedna tobolka jednou až maximálně dvakrát 
denně během jídla. Obvyklá dávka pro děti ve věku je-
den měsíc až dva roky je jedna tobolka jednou denně 
během jídla.

• Délka terapie bez porady s lékařem: Pět dnů.
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