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životní podmínky určují přepis genů

aneb základy epigenetiky

polymorfismy

fenotyp

zdraví / nemoc

přepis 

psychika výživa mikrobiota infekce xenobiotika



chybějící geny člověka

jsou doplněny geny 

„mikrobioty“

hypotéza  „hologenomu“

selekční

výhoda

komunikace

s environmentem



člověk není na život  „sám“



mikrobiota a životní funkce živočichů 
– evoluční střípky

evoluce je postavena na přirozené selekci, 

přežívá a množí se pouze pro dané životní podmínky 

optimálně vybavený „tvor“

přítomnost mikrobiálních species 

či společenstev v buňkách, orgánech

je běžná v mnoha taxonech

mikrobiota trávicího traktu přežvýkavců 

umožňuje pro život na Zemi konverzi 

biomasy  (celulózy vzniklé fotosyntézou) 

na pro živočichy využitelné živiny

mikrobiota vytváří 

rozmanité selekční „výhody“ 

pro hostitele

mikrobiota člověka 

-kožní, střevní, dalších orgánů

zastává bariérové, metabolické, 

regulační, epigenetické 

a jiné funkce



základní termíny

ekologicky vysoce strukturované společenství 

všech mikroorganismů osídlujících daný habitat

mikrobiota

mikrobiom

suma genů všech prvků mikrobioty

α-diversita: bohatost species (jiných taxonů) v daném habitatu
(Kolik odlišných taxonů mohu identifikovat v daném vzorku?)     

β-diversita: rozdíly v zastoupení taxonů v různých habitatech
(Jak se odlišuje mikrobiální složení v různých vzorcích?)     

-omics

funkční parametry



přirozená mikrobiota člověka

osídluje vnější / vnitřní povrchy těla

genetická dispozice

životní podmínky

ontogenetická proměnlivost

zdraví – druhová pestrost (eubiosa) 

nemoc – ztráta druhové pestrosti (dysbiosa)

léčebné zásahy



přirozená mikrobiota
kůže
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culturomics

ze všech tělních kompartmentů bylo dosud (2018) 

kultivováno 2900 bakteriálních species



výživa

střevní mikrobiota

kvalita kvantita

CNS

imunitní 

systém



obrovský potenciál potravy 

modulovat obranný 

(poškozující) zánět

zásadní vliv nutrice 

na ontogenetický vývoj 

imunitního systému

(kojení, pevná strava,

složení, časování)

společensko-historický  

rozměr (neolitická  revoluce)

selekce zprostředkována 

alimentárními nákazami

zásadní vliv nutrice 

na střevní mikrobiotu



dynamika fyziologického osídlení střeva

?



přirozená mikrobiota, 

zásadní součást střevní bariéry

brání kolonizaci 

patogenními mikroby
kompetuje o živiny 

a životní prostor

tvorbou pro patogeny 

inhibujících molekul 

(např. koliciny) 

potlačuje jejich růst

degradace

xenobiotik

MAMP „priming“
slizniční imunita systémová imunita

interakce s léčivy



analýza střevní mikrobioty

klasicky vzorky stolice

kultivační průkaz

nereprezentativní materiál

většina mikrobů nekultivovatelných

genomické analýzy založené 

na průkazu druhově 

specifických 16S rRNA

kombinováno s dalšími postupy



virom
bakterio
fagom

bakteriom fungom parazitom

říše: Bacteria   50 phyla

(95 % - 98 % všech mikroorganismů)

phylum

Firmicutes

phylum

Bacteroi-

detes

phylum

Actino-

bacteria

phylum
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bacteria

střevní mikrobiota

střevní mikrobiom = suma genů mikrobioty

archeae
om

virom
bakterio
fagom

bakteriom fungom parazitom



střevní  mikrobiota

1000   kultivovaných

species

5 x 1013 mikrobů

> 1 kg hmotnost

40 000 genospecies 

FUNKČNÍ 

VZTAH 

K CNS

bariérové

funkce střeva

KOMENSALISMUS

anaerobní bioreaktor

rozklad 

nestravitelných

zbytků (10% energie)

tvorba:    vitaminy

SCF

SLIZNICE, IMUNITA

diferenciační (maturační) podněty

individuální reaktivita



bakteriální osídlení trávicí trubice

ústní dutina (jazyk, zuby, periodont)  1012 bakterií 

žaludek  104 bakterií / ml

jejunum  103 - 106 bakterií / ml

terminální ileum  108 - 109 bakterií / ml

colon  1011 bakterií / ml



tlusté střevo:

1011-1012 mikrobů / ml

strukturní i funkční 

zjednodušení 

slizničního 

imunitního systému

komplexní 

mikroprostředí

stimuluje T reg

mikrobiota (clostridia)

stimulují tvorbu TGF

primární metabolické

aktivity mikrobioty

tenké střevo:

106-108 mikrobů / ml

komplexní slizniční 

imunitní systém (Payer)

indukční místo 

pro Th17 a Th1

komunikace s celým 

imunitním systémem

segmentované filamentózní 

bakterie adherované 

na Payerovy pláty 

primární indukční 

aktivity mikrobioty

kompartmentalizace slizniční imunity a střevní mikrobioty

střevní mikrobiota: 
proměnná v délce trubice



kompartmentalizace slizniční imunity a střevní mikrobioty

střevní mikrobiota: 
proměnná napříč trubicí

luminální

mikrobiota

-metabolismus

adherentní 

mikrobiota

-imunomodulace





fyziologická střevní mikrobiota je u zdravého 

jedince málo proměnná

osídlovací vzor střevní mikrobioty, který se ustavil v časném období 
života, se udržuje za normální podmínek po celý život

střevní mikrobiota extrémně starých zdravých lidí je shodná 
s mikrobiotou mladých osob

fyziologická mikrobiota má lokální i systémové protizánětové účinky

chemické substance produkované mikrobiotou ovlivňují enterické 
neurony i funkce CNS

dysregulovaná mikrobiota produkuje:

– substance s prozánětovými účinky

– substance s karcinogenním potencionálem



definice

prebiotika:  oligosacharidy převážně rostlinného původu 

nestravitelné pro člověka, podporují růst   

střevní mikrobioty

probiotika:  zdraví prospěšné mikroorganismy 

přijímané v potravě 

synbiotika:  prebiotikum + probiotikum, 

většinou synergický efekt

postbiotika:  bioaktivní sloučeniny produkované  

mikroorganismy v procesu řízené 

fermentace mléka



prebiotika

oligosacharidy : zásobní látky rostlin                         
(obiloviny, čekanka, topinambury, sója,                  
oligosacharidy řas, bakterií)

FOS (frukto-oligosacharidy), GOS (galakto-
oligosacharidy)

náhrada tuků a cukrů v potravě, organoleptické 
vlastnosti

modulace absorbce minerálů ve střevě, ovlivnění 
metabolismu lipidů

podpora fyziologické mikroflóry (probiotika)

modulace imunitního systému

bariérové funkce,  TH1,  IL-10,                                    
produkce SCFA v kolon



probiotika – zdraví prospěšné mikroorganismy 

přijímané v potravě

jogurt, kvašené mléčné výrobky, funkční potraviny

bakterie mléčného kvašení (r. Lactobacillus, 

Streptococcus, Bifidobacterium) biotransformují složky 

mléka do nutričně výhodnějších produktů

zejména fermentují cukerné složky (laktóza) a částečně 

natravují bílkoviny

při svém množení tvoří nové bioaktivní látky

jejich těla představují komplexní pozitivní 

imunomodulační podněty

mohou přechodně kolonizovat střevní sliznici jako 

probiotická složka mikrobioty



postbiotika

synbiotika





moderní strava neodpovídá 
evolučnímu nastavení člověka

přítomnost xenobiotikabsence xenobiotik

potrava „debacilována“ 
pro „bezpečnost“

vysoký obsah mikrobů 
v potravě

nadbytek cukru absence cukru

nadbytek tuků (nasycených)nedostatek tuků

nedostatek vláknindostatek vlákniny

převaha živočišné stravypřevaha rostlinné stravy

nadbytek potravyhranice podvýživy (hlad)

současnost
před cca 80ti léty 

(3 generace)

průmyslová výroba pokrmůdomácí příprava pokrmů



střevní mikrobiota – asociace s nemocemi

obezita

ateroskleróza

metabolický syndrom

nádorové bujení



střevní mikrobiota, 

asociace s imunopatologickými nemocemi

nespecifické střevní záněty

celiakie ( E. coli,  Bifidobacteria)

diabetes I. typu

revmatoidní artritida (Salmonella, Shigella, Yersinia)

roztroušená skleróza

Guillain-Barrého syndrom

alergický zánět (hygienická hypotéza)

autismus ?



„western diet“, mikrobiota

vede k obezitě a metabolickému syndromu

je obecně prozánětlivá (adipokiny, leptin)

zásadně mění střevní mikrobiotu 

( Firmicutes,  Bacteriodetes)



Kde najdete víc?

Jan Krejsek a kol.

IMUNOLOGIE ČLOVĚKA

- více informací: 

http://www.imunologie-cloveka-krejsek.cz/O-projektu.html

Kniha vychází z naší předchozí mnohaleté zkušenosti učitelů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci

Králové a z naší bohaté přednáškové činnosti. Přesvědčujeme se, že chybí učebnice základní a klinické

imunologie, která by stručně shrnula všechny oblasti biomedicíny, ve kterých se znalost fungování imunitního

systému uplatňuje. Z takto pojaté učebnice nepochybně mohou čerpat nejen studenti všeobecného a

zubního lékařství lékařských fakult, ale i posluchači všech biomedicínsky či biologicky orientovaných oborů.

Kniha si nepochybně najde cestu k lékařům všech specializací, protože poskytuje ve stručné sevřené formě

ucelený moderní názor na fungování imunitní soustavy v širokých patofyziologických, diferenciálně

diagnostických a léčebných konotacích.

http://www.imunologie-cloveka-krejsek.cz/O-projektu.html



