
 Probiotiká Dophilus



Probiotiká

Mliečne baktérie obsahujú podľa prof. L. Ebringera enzýmy, ktoré sú viazané na bunkovú stenu a niekoľko  
peptidáz, ktoré štiepia zložky potravín na peptidy s rôznymi účinkami. Pozitívne pôsobia nielen na tráviaci,  
ale aj kardiovaskulárny, nervový a imunitný systém:

• znižujú krvný tlak a cholesterol

• pôsobia proti mikróbom

• stimulujú imunitný systém

• tlmia bolesť

• pôsobia proti trombóze



Sú multikomponentné

Mikroflóra hrubého čreva je taxonomicky veľmi rozmanitá, pozostáva z viac ako 50 rodov a 400 až 500 druhov. 
Črevo kolonizuje 10x viac MO ako tvorí celkový počet buniek ľudského tela.  
Kompatibilita kmeňov použitých v prípravkoch bola testovaná výrobcom.



Kombinácie selektované s dôrazom na indikácie

Účinky probiotických MO sú striktne viazané na konkrétny rod, druh, kmeň. Navyše sú probiotické MO aj tkanivovo
špecifické. V hrubom čreve nachádzame viac bifidobaktérií, v močovej rúre a vagíne zasa prirodzene prevažujú 
laktobacily. V tele zaujímajú konkrétnu pozíciu a na tkanivá sa viažu prostredníctvom dvoch mechanizmov: 

a) pilusy, fimbrie

b) adhezíny



Sú úplne bez konzervantov, farbív, cukru, lepku a laktózy

• Probiotiká Dophilus bez konzervantov, aby neprispievali v budúcnosti k vzniku alergií u detí

• Probiotiká Dophilus bez sladidiel a farbív, aby nezaťažovali organizmus, nespôsobovali zlé stravovacie návyky 

a neškodili zúbkom

• Probiotiká Dophilus bez lepku a laktózy, aby nezaťažovali trávenie a mohli ich užívať aj deti 

s laktózovou intoleranciou, celiakiou či potravinovými alergiami



Kryoprotektanty

Sú pomocné látky, ktoré sa pridávajú k probiotickému prášku pred procesom lyofilizácie a umožňujú prežívanie 
baktérií vo vyšších počtoch  pri izbovej teplota ako aj pri transporte cez GIT.



Zastúpenie jednotlivých probiotických kultúr v prípravkoch DOPHILUS



Rešpektujú rozdiely mikroflóry veku



Rešpektujú zloženie črevnej mikroflóry v každom veku

Mikroflóra človeka sa mení v priebehu života. Nesúvisí to len s prijímanou stravou, ale aj prirodzenou danosťou 
organizmu v tomto smere. Napr. v mikroflóre zdravých dojčených detí prevažujú bifidobaktérie (90%), mikroflóra 
dospelých jedincov je prirodzene rozmanitejšia u starších ľudí bifidobaktérie s vekom začínajú absentovať. 
Výber a percentuálne zastúpenie baktérií v prípravkoch DOPHILUS zodpovedá jednotlivým vekovým kategóriám, 
pre ktoré sú určené.



Želatínová kapsula - nevýhoda alebo výhoda?

• jedná sa o tvrdú želatínovú kapsulu zloženú z dvoch častí (tepelné spracovanie pre baktérie nie je vhodné, 

i keď sú do určitej miery voči teplotám odolné)

• jej výhodou  je, že bráni prieniku kyslíka a vlhkosti do produktu (výhoda pre naše na kyslík citlivé baktérie)

• proces gelatinizácie sa odštartuje buď zvýšením teploty alebo tým, že sa dostane kapsula do biologických tekutín

a enzýmov, pH žalúdka a pod. (od toho teda závisí aj kedy a kde sa kapsula rozloží)

• zvyčajne rozklad tvrdej želatínovej kapsuly  trvá od 5 do 15 minút a odohráva sa v žalúdku, 

na prechode do dvanástorníka (zač. časti čreva)

• primárnym miestom pôsobenia baktérií je hrubé črevo

• baktérie z probiotík DOPHILUS prechádzajú celým GIT

• je ich dostatočný počet a dostatočnú dobu aj odolávajú kyselíne žalúdka a žlčovým soliam (štúdie Kanada)

• želatínová kapsula je jednoduchá lieková forma, dobre tolerovaná



Štúdia Colon Dophilus

Probiotiká ako prevencia vzniku hnačky pri liečbe irinotekanom – cytostatikum, 
dvojito zaslepená štúdia - klinická fáza III.
Mego M1, Chovanec J2, Vochyanova-Andrezalova I3, Konkolovsky P4, Mikulova M5, Reckova M6, Miskovska V7, Bystricky B8, Beniak J6, Medvecova L6, Lagin A8, Svetlovska D1, Spanik S7, Zajac V10 , Mardiak J1, Drgona L1

1 2nd Department of Oncology and National Cancer Institute, Comenius University, Faculty of Medicine, Bratislava, 2 Department of Oncology, St.Jacob Hospital, Bardejov, 3 Department of Medical Oncology, National Cancer Institute, Bratislava, 4 Regional Cancer Center, Komarno, Slovakia, 5 St. 
Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, 6Regional Cancer Center, Poprad, 7 1st Department of Oncology and St. Elisabeth Cancer Institute, Comenius University, Faculty of Medicine, Bratislava, 8 Department of Oncology, Trencin Hospital, Trencin, 9 Pharmaceutical Faculty, Comenius University, 
Bratislava, 10 Cancer Research Institute, Bratislava, Slovakia

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01410955?term=Probiotics&rank=16 Identifier: NCT01410955

Úvod
Liečba irinotekanom je limitujúca hlavne z dôvodu často sa vyskytujúceho nežiaduceho účinku ako je hnačka. 
Irinotekan je polosyntetický derivát campthotecínu. Je to antineoplastická látka, ktorá pôsobí ako špecifický inhibítor DNA topoizomerázy I. Matabolizuje sa na karboxylesterá-
zu vo väčšine tkanív na SN – 38, ktorý je viac cytotoxický oproti  irinotekanu. SN – 38 je hlavný metabolit irinotekanu zodpovedného za výskyt hnačky.

Cieľom  štúdie bolo zistiť účinnosť probiotík DOPHILUS COLON v prevencií irinotekanom indukovanej hnačky z dôvodu zníženia črevnej beta-D-glukuronidázy.

Metóda
V období od januára 2011 do decembra 2013 bolo zaradených 46 pacientov s kolorektálnym karcinómom do štúdie, ktorí podstúpili liečbu irinotekanom. Pacienti boli randomi-

zovaní v pomere 1:1 (probiotiká PRO : placebo PLA). Bol im podávaný Colon Dophilus resp. placebo v dávke trikrát denne jedna kapsula po dobu 12 týždňov.

Výsledky
23 pacientov bolo randomizovaných v prospech PRO a 23 ako PLA. Podávanie probiotík v porovnaní s placebom viedlo k zníženiu výskytu závažnej hnačky stupňa 
3 alebo 4 (0 % pre PRO vs. Pre PLA 17,4 %, p = 0,11), rovnako ako zníženie celkového výskytu hnačky (39,1 % pre PRO  vs.  Pre PLA 60,9 % , p = 0,24) a výskytom enterokolitídy  

(0% pre PRO vs. pre  PLA 8,7 %). Pacienti zaradený do PRO línie užívali výrazne menšie množstvo antidiaroík oproti pacientom v línií PLA.

V rámci celej štúdie neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky vyvolané samotným probiotikom ani žiadne infekcie vyvolané probiotikom COLON Dophlius



Štúdia Colon Dophilus
Záver
Podávanie probiotík u pacientov s kolorektálnym karcinómom, ktorí boli liečení chemoterapiou-irinotekanon,

je bezpečné a môže viesť k zníženiu výskytu a závažnosti gastrointestinálnej toxicity. 

Kedy odporučiť Colon Dophilus?
� pri liečbe črevných zápalov
� pri liečbe špecifických ochorení čriev
� pri Syndróme dráždivého čreva
� na zmiernenie GIT príznakov u celiatikov (prechod na bezlepkovú diétu)

Použitie: 

� Ulcerózna kolitída 
� Crohnova choroba
� prevencia vzniku rakoviny hrubého čreva u predisponovaných osôb
� po chirurgických zákrokoch tráviaceho traktu
� napomáha pri liečbe črevných zápalov i špecifických ochorení črevného traktu 
� zmierňuje symptómy súvisiace so Syndrómom dráždivého čreva
� zvyšuje životný komfort u celiatikov (najmä ak trpia na viaceré črevné komplikácie)



Živé baktérie Dophilus obsahujú optimálne spektrum 
prospešných baktérií potrebné pri užívaní antibiotík 

pripravok 
druh ATB

SUPER ADULTS WOMEN CHILDREN COLON SENIORS INFANTS INFANTS 
PLUS

amoxicilín C C C C C C C C

ampicilín R R R R R R R R

azitromycín R R R R R R SR SR

cefotaxim R R R R R R R R

ceftazidím R R R R R R R R

ciprofloxacín R R R R R R R R

doxycyklín C C C C C C C C

erytromycín C C C C SR SR SR C

gentamycín R R R R R R R R

klaritromycín C C C C C C C C

klindamycín R R R R R R R R

ofloxacín R R R R R R R R

oxacilín R R R R R R R R

penicilín R R R R R R R R

tetracyklín R R R SR R R SR SR

vankomycín R R R R R R R R



Ako užívať živé baktérie
Ako užívať živé baktérie Dophilus počas antibiotickej liečby

Ako užívať živé baktérie Infants Dophilus a Infants Dophilus Plus

v 2-4 hodinovom 
odstupe od ATB

Amoxiklav, Augmentin, Augmentin Duo, Doxybene, Doxyhexal, Duomox, 
Fromilid, Fromilid Uno, Klabax, Klacid, Klacid SR, Lekoklar, Lekoklar XL, 
Medoclav, Megamox, Ospamox

súčasne s ATB
Azatril, Azibiot, Azitrox, Cifloxinal, Ciphin, Ciplox, Ciprinol, Dalacin C, 
Medociprin, Medofloxine, Ofloxin, Ospen, Penbene, Sumamed, Su-
mamed Forte, Tarivid, Taroflox, Zanocin, Zitrocin, V-penicilín

v 2-4 hodinovom 
odstupe od ATB

Amoxiklav, Augmentin, Augmentin Duo, Azatril, Azibiot, Azitrox, Doxy-
bene, Doxyhexal, Duomox, Fromilid, Fromilid Uno, Klabax, Klacid, Klacid 
SR, Lekoklar, Lekoklar XL, Medoclav, Megamox, Ospamox, Sumamed, 
Sumamed Forte, Zitrocin

súčasne s ATB
Cifloxinal, Ciphin, Ciplox, Ciprinol, Dalacin C, Ofloxin, Ospen, Penbene, 
V-penicilín



Nové výskumy

Závery Medzinárodnej Probiotickej Konferencie 2008

• schopnosť produkovať kyselinu listovú a vitamín B12 (ich deficit zohráva úlohu v patogenéze neurologických 

a kardiovaskulárnych ochorení)

• zlepšenie rekonvalescencie u detských pacientov po chirurgickom zákroku (B.bifidum a L.casei)

• redukcia vzniku pečeňových lézií po orálnom podávaní mutagénov (laktobacily a bifidobaktérie)

• zníženie intenzity toxického poškodenia pečene a obličiek indukované aflatoxínom

• zlepšenie vstrebávania a biodostupnosti betaglukánu



Mechanizmus účinku probiotík
Čiastočné trávenie laktózy a stimulácia laktázy v črevnej sliznici môžeme považovať ako možný mechanizmus 
použitia v niektorých typov probiotík pri hnačkovom ochorení.

Laktobacilly používane pri fermentácii v mliečnom priemysle majú aktívnu beta-galaktozidázu k zníženiu 
koncentrácie laktózy v mliečnych výrobkoch, ktorá môže mať vplyv na závažnosť osmotických hnačiek 
spôsobených rotavírusmi.

Probiotika možno tiež použiť pri blokáde toxínov patogénnych baktérii, hlavne pri blokáde receptorov toxínov. 

Taktiež bránia kolonizácii patogénmi prostredníctvom kompetetívnej inhibície.

Znižujú pH v čreve, uvoľnenie črevných ochranných metabolitov, regulácia črevnej motility a tvorby hlienu.

Probiotika v interakcii s črevnými epiteliálnymi bunkami dávajú pomocou imunitných buniek imunitné signály.
Tieto baktérie spolupracujú s M bunkami v Payerových plakoch a s epiteliálnymi b.čreva, ktoré spolupracujú s IS. 

Modulujú produkciu imonoglubilínu IgA, ktorý vďaka slizničnej imunite čreva prispieva k bariére proti patogénnym 
bak. A  vírusom. Nárast počtu buniek produkujúcich IgA je najvýraznejšia vlastnosť


