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tomna ve sterilovaných mlékárenských výrobcích3. 
Na rozdíl od laktosy není laktulosa hydrolyzována 

β-galaktosidasou lidského za�ívacího traktu a nemů�e 
tedy být absorbována v tenkém střevě. Jako taková pak 
prochází do tlustého střeva, kde je relativně rychle fermen-
tována přítomnou mikroflórou za vzniku kyseliny mléčné, 
popř. i octové4. Pokusy in vitro5 a později i in vivo6,7 pak 
bylo prokázáno, �e laktulosa pozitivně stimuluje růst a/
nebo aktivitu �ádoucí střevní mikroflóry, zvlá�tě bifido-
bakterií a laktobacilů, při současném potlačování růstu 
ne�ádoucích alkalifilních proteolytických bakterií. Pro tyto 
své vlastnosti byla ji� dříve klasifikována jako tzv. 
�bifidogenní faktor�8 a i v současné době splňuje náročná 
kriteria kladená na prebiotika9. 

Prebiotický účinek laktulosy je té� hlavním důvodem 
pro její vyu�ití při výrobě potravin. Např. v Japonsku je ji� 
del�í dobu přidávána laktulosa do kojenecké vý�ivy a do 
fermentovaných mléčných výrobků pro dospělou popula-
ci10. Dal�í oblastí praktického uplatnění laktulosy je farma-
cie, kde se pou�ívá při léčbě chronické zácpy, hepatické 
encephalopathie, při léčbě potenciálních bacilonosičů sal-
monelosy a ve stadiu klinického výzkumu jsou její aplika-
ce u dal�ích onemocnění, např. hypercholesterolemie 
a zánětlivých střevních onemocnění11. 

Bakterie mléčného kva�ení fermentují laktosu dvěma 
metabolickými cestami12. Při prvé z nich, uplatňující se 
předev�ím u rodu Lactococcus, je laktosa transportována 
do buněk fosfoenolpyruvát dependentním fosfotransfera-
sovým systémem a hromaděna zde jako laktosa-6-fosfát, 
který je hydrolyzován 6-fosfo-β-D-galaktosidasou za vzni-
ku glukosy a galaktosa-6-fosfátu. Tyto jsou následně meta-
bolizovány na kyselinu mléčnou. Při druhé cestě, uplatňu-
jící se předev�ím u rodu Lactobacillus, je laktosa akumulo-
vána specifickou permeasou a pak intracelulárně hydroly-
zována β-galaktosidasou na glukosu a galaktosu. Glukosa 
je metabolizována na kyselinu mléčnou, zatímco galaktosa 
je uvolňována do média. 

Průběh fermentace laktulosy je v naprosté vět�ině 
případů uváděn v kontextu se studiem problematiky prebi-
otik, tj. vyu�ívání tohoto nestravitelného disacharidu kom-
plexem bakterií osídlujících tlusté střevo, předev�ím lakto-
bacilů a bifidobakterií. Údaje o mo�ných metabolických 
cestách vyu�ívání laktulosy při její fermentaci bakteriemi 
mléčného kva�ení jsou naopak velmi sporadické8. Zajíma-
vou studii o růstu bakterií mléčného kva�ení a bifidobakte-
rií na laktose a laktulose a vztahu mezi distribucí v nich 
přítomných β-galaktosidasy a fosfo-β-galaktosidasy, usku-
tečnili Smart a spol.13. Z prezentovaných výsledků vyvodi-
li závěr, �e bakterie mléčného kva�ení s β-galaktosi-
dasovou nebo fosfo-β-galaktosidasovou aktivitou mohou 
vyu�ívat i laktulosu, co� naznačuje, �e metabolismus lak-
tulosy není spojen ani s jednou z cest vyu�ití laktosy.  

Cílem na�ich experimentů pak bylo studium vyu�ívá-
ní laktosy a laktulosy při fermentaci jejich směsí s různými 
poměry těchto sacharidů kmenem Lactobacillus acidophi-
lus, prováděné in vitro za standardních podmínek. Vzhle-
dem k tomu, �e tato problematika nebyla dosud studována, 
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Úvod 

 
Laktosa (O-β-D-galaktopyranosyl-(1,4)-D-glukopyra-

nosa) a laktulosa (O-β-D-galaktopyranosyl-(1,4)-D-frukto-
furanosa ) jsou disacharidy, které ve své molekule obsahují 
galaktosu, která je β-glykosidovou vazbou svázána buď 
s glukosou (laktosa) nebo s fruktosou (laktulosa). Tato 
rozdílná struktura má v�ak za následek jejich naprosto 
rozdílné vlastnosti, které určují jak jejich nutriční hodnotu, 
tak mo�nosti dal�ího vyu�ití. 

Laktosa se v přírodě vyskytuje pouze v mléce savců 
a její obsah závisí na �ivoči�ném druhu. Nejvy��í obsah 
laktosy je v lidském mléce 5,5�7,0 %, v kravském činí 
4�5 %. Z nutričního hlediska je, stejně tak jako vět�ina 
ostatních sacharidů, předev�ím zdrojem energie pro zá-
kladní metabolické pochody organismů a dále stimuluje 
intestinální absorpci vápníku. V za�ívacím traktu zdravých 
lidí je nejprve v horní části tenkého střeva (jejunum) �těpe-
na β-galaktosidasou na glukosu a galaktosu, které jsou ná-
sledně absorbovány v dolní části tenkého střeva (ileum)1. 
Laktosa přítomná v mléce, resp. syrovátce, je té� fermento-
vána bakteriemi mléčného kva�ení za vzniku kyseliny 
mléčné, popř. octové, čeho� se vyu�ívá při výrobě sýrů 
a fermentovaných mléčných výrobků. 

Laktulosa se v přírodě přirozeně nevyskytuje, ale je 
mo�no ji připravit uměle, a to isomerací laktosy. Princi-
pem reakce je vzájemná konverze aldos a ketos 
v alkalickém prostředí, probíhající přes intermediární endi-
olátové anionty dle tzv. Lobry de Bruin-Alberda van Eken-
steinovy transformace. Kinetiku isomerace laktosy 
v alkalickém prostředí podrobně studovali Dandene 
a spol.2. Prokázali, �e jako hlavní produkt vzniká laktulosa 
a jako vedlej�í produkty galaktosa, ze které mů�e vznikat 
tagatosa, dále isosacharinové kyseliny a malé mno�ství 
epilaktosy. Ve velmi malém mno�ství je té� laktulosa pří-
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měly by dosa�ené výsledky přispět k dal�ímu objasňování 
rozdílů metabolických cest těchto dvou potravinářsky 
a farmaceuticky významných sacharidů. 

 
 

Experimentální část 
 
P o u � i t é  m i k r o o r g a n i s m y  a  s u b s t r á t y  

 
K fermentaci byl pou�it kmen Lactobacillus acido-

philus CCDM 92 ze sbírky mlékařských kultur Laktoflora 
(Milcom a.s.), rezistentní vůči �lučovým solím a nízkému 
pH. 

Substrátem pro fermentaci byl interně připravený 
MRS bujón o pH 6,2 a o slo�ení:  

10 g pepton (Imuna Pharm, Slovensko), 5 g kvasnič-
ný extrakt (HiMedia), 10 g masový extrakt (Oxoid), 1 ml 
Tween 80 (Lach-Ner), 2 g hydrogenfosforečnan draselný, 
p.a. (Merck), 5 g octan sodný trihydrát, p.a. (Lach-Ner), 
2 g citrát diamonný, p.a. (Merck), 0,2 g síran hořečnatý 
heptahydrát, p.a. (Lach-Ner), 0,05 g síran manganatý tetra-
hydrát, p.a. (Lach-Ner), 1000 ml destilovaná voda. 

V tomto substrátu byla původní sacharidická kompo-
nenta (20 g glukosy) nahrazována laktosou p.a. a laktulo-
sou p.a. (Appli Chem) v následujících variantách : 
I.  přídavek 5 hm.% laktosy 
II.  přídavek 5 hm.% laktulosy 
III.  přídavek směsi 6 hm.% laktosy a 1 hm.% laktulosy  
IV.  přídavek směsi 1 hm.% laktosy a 6 hm.% laktulosy 
V.  přídavek směsi 5 hm.% laktosy a 5 hm.% laktulosy 

 
S t a n o v e n í  r ů s t o v ý c h  k ř i v e k  

 
Jednotlivé varianty substrátů (viz vý�e) v mno�ství 

150 ml byly po sterilizaci (120 °C/15min) očkovány 1 
obj.% přídavkem kultury Lactobacillus acidophilus 
CCDM 92. Zaočkovaná média byla kultivována při 37 °C 
po dobu 16 h. Během kultivace byly odebírány vzorky 
v čase 0, 6, 8, 12, 14 a 16 h pro stanovení počtu mikroor-
ganismů plotnovou metodou na MRS agaru s pH 5,7 
(Merck). Kultivace probíhala za optimálních podmínek pro 
daný kmen (37 °C/ 3 dny). Zároveň bylo ve vzorcích sta-
noveno pH. 

 
S t a n o v e n í  s p o t ř e b y  l a k t o s y  a  l a k t u l o s y  
a  p r o d u k c e  k y s e l i n y  m l é č n é  v  p r ů b ě h u  
f e r m e n t a c e  

 
Ve stejných časových intervalech jako při stanovení 

růstových křivek byly odebírány 10 ml vzorky v�ech vari-
ant substrátů pro stanovení obsahu laktosy, laktulosy 
a kyseliny mléčné. Vzorky byly okam�itě zamra�eny 
a před analýzou uchovávány v mrazícím boxu při �25 °C. 
Spotřeby laktosy a laktulosy byly vypočteny jako rozdíl 
jejich obsahů v substrátech před a po fermentaci v daném 
čase. 

 

Vlastní stanovení obsahu laktosy a laktulosy bylo 
provedeno metodou HPLC s refraktometrickou detekcí. 

 
Příprava vzorku  

Do 50 ml odměrné baňky se navá�í cca 10 g 
(s přesností na 4 desetinná místa) vzorku a doplní demine-
ralizovanou vodou na celkový objem 50 ml. K odstranění 
kyselých produktů přítomných ve vzorku je pou�ita ex-
trakce přes cartridge Chromabond SB (Macherey Nagel), 
na kterou se naná�í cca 1 g (s přesností na 4 desetinná mís-
ta) vzorku, promývá cca 9 ml demineralizované vody do 
10 ml odměrné baňky a doplní po značku. Před vlastní 
chromatografií se cca 2 ml takto upraveného vzorku je�tě 
přefiltrují přes mikrofiltr s velikostí pórů 0,45 µm do kyve-
ty automatického dávkovače. 

 
Pou�itá aparatura  

pumpa Waters 515; in-line degaser AF Waters; RI 
detektor Waters 2414; termostat kolon LCO 101 Ecom; 
autosampler 717 plus Waters; software CSW 32, Data 
Apex 

 
Chromatografické podmínky  

analytická kolona Ostion LGKS 0800 Ca form 
(250 × 8 mm), Watrex; předkolonky HEMA-BIO 1000Q 
SB (50 × 4 mm), Watrex; mobilní fáze − demineralizovaná 
voda; průtok 0,3 ml min−1; teplota kolony 80 °C. 

 
Stanovení obsahu kyseliny mléčné bylo provedeno na 

stejné aparatuře metodou HPLC s refraktometrickou de-
tekcí. 

 
Příprava vzorku  

Byl pou�it stejný výchozí vzorek jako v případě sta-
novení laktosy a laktulosy s tím, �e do postupu nebyla 
zařazena extrakce přes cartridge Chromabond SB. 

 
Chromatografické podmínky 

analytická kolona Ostion LGKS 0800, H form 
(250 × 4 mm), Watrex; mobilní fáze − 9 mM kyselina 
sírová; průtok 0,3 ml min−1; teplota kolony 80 °C. 
 
V y h o d n o c e n í  a n a l ý z  

 
Pro sestrojení kalibračních přímek a určení retenčních 

časů byly pou�ity roztoky čistých standardů jednotlivých 
analytů. 

Opakovatelnost vyjádřená jako interval spolehlivosti: 
−  pro laktosu a laktulosu  ± 0,05 g/100 ml, 
−  pro kyselinu mléčnou    ± 0,1 g/100 ml. 
(Interval spolehlivosti byl vypočten jako trojnásobek smě-
rodatné odchylky 10× opakované analýzy směsného stan-
dardu, obsahujícího 5 hm.% laktosy a laktulosy a 1 hm.% 
kyseliny mléčné). 
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Výsledky a diskuse 
 
Podle předpokladu byly jak laktosa, tak laktulosa 

fermentovány pou�itým kmenem Lactobacillus acidophi-
lus CCDM 92. Z růstových křivek (viz obr. 1) vyplývá, �e 
počet mikroorganismů (CFU) po 16 hodinové fermentaci 
substrátu s přídavkem laktosy je řádově vy��í, a to 
2,2 ⋅ 107 (log CFU 7,35) ne� v případě substrátu 
s laktulosou, kdy činil 7,0 ⋅ 106 (log CFU 6,85). U obou 
sacharidů je tento nárůst výrazný do 8. hodiny fermentace 
a od této doby se ji� CFU prakticky nemění. Toto je 
v dobré shodě se zji�těním Smart a spol.13, kteří nalezli 
krat�í dobu dvojnásobného nárůstu (�dubling times�) mik-
robiální kultury u vět�iny testovaných kmenů laktobacilů 
kultivovaných na médiu s laktosou ne� při jejich kultivaci 
na médiu s laktulosou. 

Podobně je tomu při spotřebě (vyu�ívání) obou samo-
statných sacharidů v substrátu (viz obr. 2), kdy na konci 
fermentace je spotřeba laktosy vy��í (cca 0,60 g/100 ml) 
ne� u laktulosy (cca 0,40 g/100ml). Z obr. 2 je dále patrný 
i určitý rozdíl v průběhu vyu�ívání sacharidů. U laktosy je 
rychlý do 8. hodiny fermentace a poté se výrazně zpomalí. 
Naproti tomu u laktulosy je nejrychlej�í mezi 6.�8. hodi-
nou a pak dále mírně stoupá a� do ukončení fermentace. 

Z produktů fermentace byla nalezena pouze kyselina 
mléčná, co� odpovídá homofermentativnímu způsobu kva-
�ení laktosy i laktulosy. Její tvorba při fermentaci (viz 
obr. 3) je, podle očekávání, svázána se spotřebou obou 
jednotlivých sacharidů. Na konci fermentace činí u sub-
strátu s laktosou 0,60 g/100 ml, u substrátu s laktulosou je 
ni��í, a to 0,36 g/100 ml. Patrný je i rozdíl v průběhu její 

tvorby (viz obr. 3). Zatímco při fermentaci laktulosy prak-
ticky kopíruje spotřebu tohoto sacharidu, tj. nejvy��í tvor-
ba je mezi 6.�8. hodinou a pak dále mírně stoupá, u fer-
mentace laktosy je vzestup tvorby kyseliny mléčné a� do 
cca 14. hodiny téměř lineární, zde teprve dosáhne úrovně 
spotřeby sacharidu a pak se výrazně zpomaluje. 

Průběhu zvy�ování obsahu kyseliny mléčné 
v substrátech odpovídají i průběhy poklesu jejich pH (viz 
obr. 1). Na konci fermentace substrátu s laktosou bylo 
dosa�eno pH cca 4,4; zatímco u substrátu s laktulosou 
činilo pH cca 4,8. 

V případě fermentací směsí laktosy a laktulosy, kdy 
jeden ze sacharidů byl přidáván do substrátu ve výrazném 
přebytku (poměr obsahu laktosa : laktulosa = 6 : 1, resp 1 : 6), 
byl preferován ten typ (průběh) fermentace, který odpoví-
dal fermentaci dominantního sacharidu, tj. fermentaci sub-
strátu buď s laktosou, nebo laktulosou. Týká se to jak 
prakticky identických průběhů růstu počtů mikroorganis-
mů a poklesu pH v substrátech (viz obr. 1), tak spotřeby 
jednotlivých dominantních sacharidů a s ním spojené tvor-
by kyseliny mléčné (viz obr. 2 a 3). Dále je zjevné, �e 
v těchto případech nebyl minoritní sacharid prakticky fer-
mentován (obr. 2). Preferenci spotřeby dominantního sa-
charidu by bylo mo�no vysvětlit indukcí takového enzy-
mového komplexu (systému), který je v buňce syntetizo-
ván v případě, �e v substrátu je přítomna buď laktosa, nebo 
laktulosa ve výrazném přebytku. Je v�ak pravděpodobné, 
�e tyto enzymové komplexy nemusí být identické, neboť 
spotřeba minoritního sacharidu v substrátu nebyla 
v průběhu fermentace prokázána. 

Obr. 1. Změny počtu mikroorganismů CFU a pH v průběhu 
fermentace substrátů s různými přídavky laktosy a laktulosy; 
osa y platí pro odečítání hodnot jak log CFU, tak i pH, přičem� 
vlastní průběh těchto veličin je odli�en následovně:    
průběh log CFU;    průběh pH. Vyná�ené hodnoty 
jsou průměrem ze dvou paralelních stanovení. Slo�ení substrátů:     
    MRS + hm.5 % laktosy;    MRS + 6 hm.% laktosy + 1 hm.% 
laktulosy;     MRS + 5 hm.% laktulosy;      MRS + 1 hm.% lakto-
sy + 6 hm.% laktulosy; ´ MRS + 5 hm.% laktosy + 5 hm.% laktu-
losy. Fermentační podmínky: 1 obj.% přídavek kultury Lb. acido-
philus CCDM92, teplota 37 °C, doba 16 h. Stanovení CFU: plot-
novou metodou na MRS agaru; pH 5,7; kultivace při 37 °C, doba 
3 dny  

Obr. 2. Spotřeba laktosy a laktulosy v průběhu fermentace 
substrátů s různými přídavky sacharidů; spotřeba sacharidů ∆ c 
je rozdíl jejich obsahů v substrátech před a po fermentaci 
v daném čase t, vyná�ené hodnoty jsou průměrem ze tří paralel-
ních stanovení.    průběh spotřeby laktosy; 

   průběh spotřeby laktulosy. Slo�ení substrátů a pod-
mínky fermentace: viz obr. 1. Stanovení sacharidů: metoda HPLC 
s refraktometrickou detekcí; analytická kolona − Ostion LGKS 
0800 Ca form, 250 × 8 mm; předklonky: HEMA-BIO 1000 
Q+SB, 50 × 4 mm; mobilní fáze − demineralizovaná voda; průtok 
0,3 ml min−1; teplota kolony 80 °C 
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Zajímavá byla fermentace substrátu obsahujícího 
směs laktosy a laktulosy v poměru 1:1 a pro lep�í objasně-
ní jejího průběhu byly důle�ité parametry soustředěny do 
samostatného obrázku 4. Z něho je patrno, �e průběh spo-
třeby laktosy je stejný jako v případě čisté laktosy, zatímco 
průběh spotřeby laktulosy se od průběhu její spotřeby 
v čistém stavu značně li�í. Ta byla obdobným způsobem, 
jako v případě čisté laktulosy, spotřebovávána pouze do 
8. hodiny fermentace, pak se její spotřeba zastavila 
a v 16. hodině fermentace činila 0,21 g/100 ml, co� je cca 
53 % oproti spotřebě čisté laktulosy. Pokud se týká obsahu 
kyseliny mléčné, činila v 6. hodině fermentace 0,24 g/100 
ml, co� odpovídá součtu jejich obsahů při fermentaci čisté 
laktosy a laktulosy. V 8. hodině byl její obsah v substrátu 
0,28 g/100 ml, co� se velmi blí�í koncentraci, při které se 
významně zpomaluje její tvorba při fermentaci čisté laktu-
losy. Od této doby a� do konce fermentace je průběh pro-
dukce kyseliny mléčné obdobný s její produkcí z čisté 
laktosy. 

Pro odli�ný průběh spotřeby laktulosy, nalezený při 
fermentaci tohoto typu substrátu, se pak nabízí vysvětlení, 
zalo�ené na změně koncentrace kyseliny mléčné 
v kultivačním médiu v průběhu fermentace. Hromadění se 
tohoto metabolitu se pak projevuje jako inhibice zpětnou 
vazbou (feed-back inhibition), způsobující zhruba od 
8. hodiny fermentace potlačení aktivity enzymového kom-
plexu odpovědného za metabolizaci laktulosy, její� mno�-
ství v systému se dále nemění. Tento fakt pak opět pouka-
zuje na rozdílné vlastnosti komplexu enzymů, uplatňují-
cích se při fermentaci laktosy nebo laktulosy. 

Závěr 
 
Prezentované výsledky, získané při fermentaci lakto-

sy, laktulosy a jejich směsí kmenem Lactobacillus acido-
philus CCDM 92, lze shrnout následovně: 
− různý průběh vyu�ívání sacharidů a tvorby kyseliny 

mléčné při fermentaci čisté laktosy a laktulosy, 
− preference fermentace dominantního sacharidu 

v substrátu, obsahujícího směs laktosy a laktulosy 
v poměru 6:1, resp. 1:6, 

−  výrazné sní�ení spotřeby laktulosy při fermentaci 
substrátu obsahujícího směs laktosy a laktulosy 
v poměru 1:1 z důvodu inhibice zpětnou vazbou při 
kumulaci kyseliny mléčné v kultivačním médiu. 
Tato zji�tění pak podporují hypotézu vyslovenou 

Smart a spol.13, �e při fermentaci těchto sacharidů námi 
pou�itým kmenem laktobacilů, není metabolismus laktulo-
sy spjat s metabolickou cestou vyu�ití laktosy. 

 
Práce byly provedeny za podpory Ministerstva země-

dělství České republiky, grant č. QF 4011 a Výzkumný 
záměr MZE 0002702201.  

 
 

Obr. 3. Produkce kyseliny mléčné v průběhu fermentace sub-
strátů s různými přídavky sacharidů; produkce kyseliny mléč-
né je uváděna jako její koncentrace c v substrátech v daném čase t 
fermentace, vyná�ené hodnoty jsou průměrem ze tří paralelních 
stanovení.    průběh produkce kyseliny mléčné. Slo-
�ení substrátů a podmínky fermentace: viz obr. 1. Stanovení kyse-
liny mléčné: metoda HPLC s refraktometrickou detekcí; analytic-
ká kolona − Ostion LGKS 0800 H form, 250 × 4 mm; mobilní 
fáze − 9 mM kyselina sírová; průtok 0,3 ml min−1; teplota kolony 
80 °C  

Obr. 4. Vybrané parametry pro popis průběhu fermentace 
substrátu s přídavkem laktosy a laktulosy v poměru 1:1; osa y 
platí pro odečítání hodnot jak spotřeby sacharidů v substrátu (∆ c), 
tak i koncentrace kyseliny mléčné (c), přičem� vlastní průběh 
těchto veličin je odli�en následovně:    průběh spotře-
by sacharidů;    spotřeba laktosy v substrátu MRS + 5 hm.% lak-
tosy;    spotřeba laktulosy v substrátu MRS + 5 hm.% laktulo-
sy;       spotřeba laktosy v substrátu MRS + 5 hm.% laktosy 
a 5 hm.% laktulosy;     spotřeba laktulosy v substrátu MRS + 
5 hm.% laktosy + 5 hm.% laktulosy.    průběh produk-
ce kyseliny mléčné;   v substrátu MRS + 5 hm.% lakto-
sy;       v substrátu MRS + 5 hm.% laktulosy; × v substrátu MRS 
+ 5 hm.% laktosy a 5 hm.% laktulosy. Vyná�ené hodnoty jsou 
průměrem ze tří paralelních stanovení. Podmínky fermentace − 
viz obr. 1; stanovení sacharidů a kyseliny mléčné − viz obr. 2 a 3 
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tion of Lactose and Lactulose Mixtures with Lactobacil-
lus acidophilus Strain 

 
The utilisation of lactose, lactulose and their mixtures 

in fermentation by the strain Lactobacillus acidophilus 
CCDM 92 was followed. Experiments were carried out in 
vitro under standard conditions (MRS agar, 1 vol.% of 
inoculum, cultivation for 16 h at 37 °C). In the course of 
fermentation, lactose, lactulose and lactic acid (HPLC), the 
count of bacteria (classic plate method) and pH were 
monitored in substrates. The present results demonstrated: 
(i) different courses of saccharide utilization and lactic 
acid production in the fermentation of substrates with ad-
dition of lactose or lactulose; (ii) the preference of pre-
dominant saccharide fermentation in substrates with lac-
tose and lactulose mixtures (6:1 and 1:6); (iii) considerable 
reduction of lactulose consumption during the fermenta-
tion of substrate containing a lactose and lactulose mixture 
(1:1). The reason is the feed-back inhibition effect of lactic 
acid cumulated in the substrate. The findings support the 
hypothesis that under the test conditions, the lactulose 
metabolism is not linked to the known lactose utilization 
pathways. 
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