
Vítejte v ZOO nacházející se   

v našem břiše!



Výzkum střevního mikrobiomu v poslední 

dekádě doslova explodoval. Gastrointestinální 

trakt (GIT) byl dlouho považován pouze za 

trávící orgán, nové technologie nás přivedly 

k poznání, jaký dopad má střevní mikrobiom              

na naše zdraví a nemoci. Víme o jeho úloze 

v metabolismu, imunitním systému a o jeho           

vlivu na chování. Víme také o jeho změnách                       

po porodu, změnách přicházejících s věkem 

v průběhu života, změnách souvisejících 

s charakteristikami prostředí, se stresem, se 

zdravotním stavem a s podávanými léky. Je toho 

dost, co o něm víme a nepochybně mnohem víc 

je toho, co o něm ještě nevíme.



Projekt lidského mikrobiomu zjistil, 

že v lidském těle žije 1014 mikrobů

Tomuhle 

vy říkáte 

život?



Keeping all those bugs happy and healthy is one key to making 

sure everything runs smoothly…

PŘEKLAD PRO FRANCOUZŠTINÁŘE:

Garder tous ces bogues heureux et en bonne santé est l'une 

des clés pour vous assurer que tout se passe en douceur…

ČESKY

Udržovat všechny tyhle breberky 

zdravé a šťastné je klíčem k tomu,  

že všechno půjde hladce…



Enterální nervový systém  

a                                                   

střevní mikrobiom

Radkin Honzák



Pohodové trávení                                

je pro spokojený život 

mnohem důležitější než          

geniální mozek.

Neznámý filosof



Střevní mozek (gut brain)



Pokud vám „chutná život“, všechny horší věci 

nakonec „dobře strávíte“ a „nic vám neleží                 

v žaludku“, dostáváte správné signály od svého 

útrobního mozku. Občas je skutečně nutné „se 

na něco vy…“ aby se člověk „z toho nepodělal“ 

a tak je to v pořádku.

Všechny       

nemoci      

začínají          

ve střevech.
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Pokud vám „chutná život“, všechny horší věci 

nakonec „dobře strávíte“ a „nic vám neleží                 

v žaludku“, dostáváte správné signály od svého 

útrobního mozku. Občas je skutečně nutné „se 

na něco vy…“ aby se člověk „z toho nepodělal“ 

a tak je to v pořádku.

Všechny –

akorát blbost 

většinou začne                         

v hlavě.
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Dá se říci, že byl Mečnikov první, kdo 
poznal, že makroorganismus je schopen 
sám se bránit proti mikroorganismům, 

tedy proti infekcím.

Ilja Mečnikov (1845 – 1916) 
tvrdil, že stárnutí je způsobeno 
otravou člověka střevní flórou, 
tedy saprofytickými, neboli 
(zdánlivě?) neškodnými 
bakteriemi, jež jsou trvale ve 
střevech a pomáhají při trávení. 
Proti přebujení této flóry a tím 
proti stárnutí doporučoval 
Mečnikov zvyšovat střevní kysání, 
což se podle toho, co slyšel od 
bulharských studentů, prý 
osvědčilo u bulharských 
venkovanů. A tak na konci 
vědecké dráhy Ilja Iljič Mečnikov 
propagoval požívání jogurtů.
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Funkční části střev

• Epitel;

• Nervové pleteně;

• Imunitní systém; 

• Bakteriota (=bakteriom). Jeho 

funkce jsou: metabolická, imunitní 

a trofická,



EPITEL

• Trávící funkce, 300 m2 plochy, což je 

velikost tenisového kurtu a ta za život 

vstřebá něco kolem 60 tun potravy;

• Zajištění integrity;

• Bariéra proti invazi potenciálně škodlivých 

antigenů; 

• Produkce cytokinů po zánětlivém stimulu.





Celá ta spletitá klikatá hadice je de facto jedna roura 

vedená od úst ke konci, který se také jmenuje konečník.

To, co je v ní, 

odděluje od 

těla pouze  

jedna vrstva 

epitelových 

buněk.



Clark JA, Coopersmith CM: Intestinal crosstalk – a new paradigm for understanding 

the gut as the “motor” of critical illness. Shock. 2007;28(4):384–393



Prevotellové opravují netěsnící epitel v jejunu



MUKÓZNÍ IMUNITNÍ SYSTÉM

• Lymfoidní tkáň umístěná podél GIT je 

největším lymfatickým orgánem těla;

• Prevence penetrace patogenů;

• Prevence příjmu cizorodých antigenů;

• Prevence patologické imunitní odpovědi.



Akkermansia muciniphila

Gram-negativní bakterie sídlící v trávícím traktu lidí i zvířat. 

Zlepšuje stav obezity a průběhu diabetu II. typu tím, že snižuje 

toxemii po vysokotukové dietě a zlepšuje bariérovou schopnost 

střevní stěny. Na obrázku je znázorněn stav ochranného hlenu 

a způsob ukládání tuku za přítomnosti a nepřítomnosti bakterie.

Akkermansia 

není přítomná   

v dostatečném 

množství, 

nebo chybí 

úplně.

Akkermansia 

není přítomná   

v dostatečném 

množství, 

nebo chybí 

úplně

Tloušťka ochranné hlenové vrstvy Způsob ukládání tuku ve tkáních



ENTERÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

střevní mozek (objekt neurogastroenterologie)

 100 miliónů neuronů = jako mícha, 

1000x méně než mozek 

 20 funkčních tříd, podpůrná glie



střevní mozek (objektem neurogastroenterologie) 

 100 miliónů neuronů = jako mícha, 

 1000x méně než mozek 

20 funkčních tříd, podpůrná glie

 30 neurotransmiterů 

 90 % serotoninu, 

 50 % dopaminu, 

 neuropeptidy (SP, CGRP, NPY, VIP aj.), 

 zdroj endozepinů

 řídí peristaltiku, 

 sekreci enzymů, 

 vasomotoriku.



MIKROBIOM

• 100 bilionů bakterií a dalších potvor (1014);

• 500-1000 druhů;

• 150x více genů, než je lidský genom;

• 1,5 – 2 kg.







MIKROBIOM

Genetika

Zdravotní stav  

Imunita

Vlivy  

prostředí

Neurotransmitery 

a metabolity
Dieta



Desetivteřinový polibek umožní přesun 

80 000 000 bakterií sem a tam.



Pokrok v poznání byl umožněn sekvenováním                                     

– tedy určováním pořadí nukleotidových bází                        

(= písmen)  v DNA pomocí enzymatické reakce –

nové generace, které umožňuje studovat mikrobiom 

v dosud nebývalé míře.

Střevní mikrobiom

Hlavně sekvenuj!

Budu sekvenovat, 

až se bude prášit.





CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

TRÁVÍCÍ SYSTÉM S ENS A MIKROBIOMEM

OBOUSMĚRNÁ! 

!!!!!!!

Systémová 

komunikace
Osa hypotalamus-

hypofýza-nadledviny 

Neurotransmitery 

Bakteriální metabolity 

Cytokiny

Nervová 

komunikace
Sympatikus       

Vagus
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The zoo on your skin 



Velká ZOO

v našem 

břiše





NEDĚLEJTE SI 

ILUZE!

V takovéto koupelně



poskakuje po vašem 

zubním kartáčku 

jedna fekální 

bakterie za druhou.



•různé osoby různý, ale stálý (paleomikrobiologie)

•NEJČASTĚJŠÍ:

enterotypy (faecotypy)

–Bacteroides:
západní dieta proteiny a tuk

–Prevotella: 
rostlinná vláknina a cukry

Ruminococcus

Mikrobiom střeva
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Jak vidno, za ta tisíciletí, se tam mikrouti 

poskládali, hodní i zlí a navzájem se hlídají 

a na to vše ještě dozírá imunitní systém.

A tak je tu polarita                                               

mezi dvěma stavy, které nazýváme:

EUBIÓZA

(všeho dost a zachovaná rovnováha)

a                                           

DYSBIÓZA / DYSMIKROBIE
(nevyvážené poměry mezi mikroby, nedostatek některých i celkově)



HEALTHY                                               INFLAMED

ULCERATIVE COLITIS – Vienna 2013



Obezita

Diabetes, 

inzulinorezistence

Systémové

záněty

Endotoxemie,

septikemie

Metabolický

syndrom

Astma 

Revmatoidní 

rthritida

Kardiovaskulární nemoci

Jaterní steatóza

Hypertenze
Endokrinopatie

Kolorektální karcinom

Průjmy / zácpy,

celiakie,

gastroenteritidy

Dráždivý tračník, 

Crohnova nemoc,

ulcerativní kolitida

Střevní mikrobiom



KDE SE TAM MIKROBI VZALI?     

KTERAK SE TAM DOSTALI?

Původní hypotézu „hygienickou“ 

časem nahradila

TEORIE STARÝCH 

PŘÁTEL



Howard Ochman zmapoval vývoj bakteriomu velkých 

opic a říká, že jejich evoluci můžete pohodlně sledovat 

jen tím, že sledujete jejich bakteriom. Bakteriomy dvou 

druhů goril jsou si vzájemně bližší, než je jim blízký 

bakteriom člověka.

http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b2794737A-7BF8-404B-90C6-F75C5D8AEC2B%7d
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Teorie „starých přátel“



Mikrobiom dostáváme od matky                                 

a záleží na tom, zda dítě přirozeně projde            

PORODNÍMI CESTAMI,                                               

pak je plně vybavené, nebo se narodí 

CÍSAŘSKÝM ŘEZEM                                           

a pak je o mnoho elementů ochuzené

http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7bA23658B8-D937-4786-BD24-8620A5E2CDD2%7d
http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7bA23658B8-D937-4786-BD24-8620A5E2CDD2%7d


A naopak může být nežádoucím způsobem 

„obohacené“ např. o Stafylokoky                          

z nemocničního prostředí. Trpí daleko více 

alergiemi, atopiemi a poruchami imunity.

http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7bA23658B8-D937-4786-BD24-8620A5E2CDD2%7d
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CO DĚLAJÍ ALTERNATIVCI?           

Rodičce vloží tampon do vaginy a ten pak 

dají ocucat novorozenci. Výsledky sice 

nejsou známé, ale úplně blbě to nezní!

http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7bA23658B8-D937-4786-BD24-8620A5E2CDD2%7d
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Podíl císařských řezů na porodech v ČR



Mothers' milk and the infant gut microbiota: 

An ancient symbiosis



V rozporu s dosavadními představami je prokázáno,                    
že ani intrauterinně není prostředí prosté mikrobů                              

a že již v této době začíná kolonizace trávícího traktu plodu.
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Možný vávoj mikrobiomu během života

Novorozenecký

DĚTSKÝ Dospělý zralý

Trvale 

dysbiotický

Přechodně 

dysbiotický

Seniorský 



Možný vávoj mikrobiomu během života

Novorozenecký

DĚTSKÝ Dospělý zralý

Trvale 

dysbiotický

Přechodně 

dysbiotický

Seniorský 



V dětství a dospívání jde rozvoj mikrobiomu ruku                       

v ruce s rozvojem a maturací mozku a současné

hypotézy pokládají mikrobiom za hybatele tohoto 

děje. Vzájemné vztahy se pravděpodobně odehrávají

prostřednictvím mikroglie, která hraje větší úlohu,          

než se předpokládalo.

V seniu je to také tak,                                           

jenže bohužel opačným směrem.



PRENATÁLNÍ  VLIVY

Matka                                                  TOLERANCE              AUTOIMUNITNÍ

ATB, vaginální flora                                       ZDRAVÍ                       CHOROBY

zvířata, stáj

POROD                                                                    VÝVOJ IMUNITNÍHO

Způsob – přirozený,                                                              SYSTÉMU

císařský řez

POSTNATÁLNÍ VLIVY                                    METABOLITY

Antibiotika, probiotika, zvířata,                                SCFA

sourozenci, stáj

MIKROBIÁLNÍ KOLONIZACE

Střevo, plíce, kůže

Vliv mikrobiomu na imunitní systém



„Školící vlivy“
působící na imunitní systém v dětství:

- živá příroda, zvířata, přirozené prostředí; 

- ektoparaziti i endoparaziti;

- mikrobiom ostatních lidí;

- mikrobiom z přirozeného prostředí;

- patogeny, non-mikrobiální materiál.

Repertoir paměti 

potenciálních 

efektorových

T-lymfocytů

Repertoir paměti 

potenciálních 

pomocných

T-lymfocytů



ČASNÁ EXPOZICE

Způsob porodu (mateřský 

mikrobiom)

Dieta v dětství (prebiotika)

Antibiotika (selektivní

vyhubení)

Probiotika (obohacení)

Prostředí (mikrobiom 

zvenčí)

STŘEVNÍ

MIKROBIOM

SYMBIÓZA

DYSBIÓZA

Imunologická

tolerance

Střevní homeostáza

Zdravý 

metabolismus

Poruchy imunity 

(alergie, astma, r.s.)

Střevní poruchy 

(Crohn, ulcerózní

kolitida, Ca)

Metabolické

poruchy (obezita, 

DM)



Přestože jsme mikrobiom dostali při porodu, 

zdá se, že není neměnný a že ho významně 

ovlivňují naše stravovací zvyklosti.                                                                           

Lidé, kteří jedí více živočišných bílkovin a 

více tuků, mají více bakterií Bacteroides, 

zatímco jedlíci vlákniny si chovají v břiše 

více bakterií Prevotella.

Wu GD, et al.: Linking Long-Term Dietary Patterns with Gut Microbial 

Enterotypes.

Science 7 October 2011: Vol. 334 no. 6052 pp. 105-108 

DOI: 10.1126/science.1208344 



Panda velká je 

nádherný 

medvěd 

dorůstající váhy 

až 120 kilogramů 

a výšky až 150 

centimetrů. 

Hlavní složku potravy 

pandy velké tvoří 

bambusové listy, 

kterých dokáže za den 

spořádat 

neuvěřitelných třicet 

kilogramů. 

ŠELMA



Šelma se živí jako 

přežvýkavec…

Klidně strávím 

celulózu!





Burkina 

Faso

FlorencieBacteroides  
(Prevotella + Xylanibacter)

Firmicutes

http://edugeography.com/content/image.php?pic=../images/burkina-faso/burkina-faso-01.jpg
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BURKINA FASO

Proso;                                               

Čirok namletý do 

mouky;                   

Pálivá kaše z místní 

zeleniny, fazole;              

Kuře občas;                                       

Termiti v období 

dešťů.

ITÁLIE

Pizza;                                              

Těstoviny;                                        

Maso;                                             

Sýry;                                              

Limonády;                                      

Zmrzlina;                                       

Brambůrky;                                    

Cereálie.





PROTEKTIVNÍ 

(receptor GPR43)

POTENCIÁLNĚ 

PATOGENNÍ

Burkina Faso Evropa – Florencie



Akkermansia muciniphila

Gram-negativní bakterie sídlící v trávícím traktu lidí i zvířat. 

Zlepšuje stav obezity a průběhu diabetu II. typu tím, že snižuje 

toxemii po vysokotukové dietě a zlepšuje bariérovou schopnost 

střevní stěny. Na obrázku je znázorněn stav ochranného hlenu 

a způsob ukládání tuku za přítomnosti a nepřítomnosti bakterie.

Akkermansia 

není přítomná   

v dostatečném 

množství, 

nebo chybí 

úplně.

Akkermansia 

není přítomná   

v dostatečném 

množství, 

nebo chybí 

úplně

Tloušťka ochranné hlenové vrstvy Způsob ukládání tuku ve tkáních



M

Lymfoidní buňka

Naivni

T-lymfocyt T-reg

IL-10

SCFA SCFA

IL-22

IL-23

Pohá-

rová 

buňka

TGF-β



M

Lymfoidní buňka

Naivni

T-lymfocyt Th 1

Th 17

SCFA SCFA

IL-23

Pohá-

rová 

buňka

IL-23

Propustná bariéra

Prozánětlivé

IL-17

Prozánětlivé

IL-17



SCFA

My jsme kyseliny mastné

Máme krátké řetězce

Přinášíme chvíle slastné

Každé střevo nás proto chce

Acetát i propionát

K tomu taky butyrát

Umí vělké věci konat

A navíc je dělá rád



SCFA

ACETÁT – vyráběn mnoha aneaeroby, rychle se vstřebává, 

působí při metabolismu a výživě tkání.

BUTYRÁT – ze sacharidů ho vyrábějí Firmicutes, je 

protizánětlivý, protirakovinný, energetický zdroj pro 

enterocyty, stimuluje jejich vznik a růst, zesiluje bariérové 

funkce, brání prostupu bakterií ze střeva.

PROPIONÁT – největší výrobce A. mucinophilia, 

především degradací hlenu (a tím jeho rychlejší obnovou). 

Rychle vstřebán játry, kde podporuje glykoneogenesu. 

Příznivé působení na beta-buňky pankreatu a celkově na 

metabolismus sacharidů.

Vznikají v tlustém střevě s do té doby nemetabolizovaných 

sacharidů (FOS, GOS) a jsou jednou z nejpodstatnějších 

regulačních složek zánětu.









Ke správnému vyvážení mikrobiomu                         

není vždy nutné putovat do Izraele                                                 

do Weizmann Institute of Science: 

NEVHODNÉ 

POTRAVINY

VHODNÉ 

POTRAVINY

http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=26786



Good for Saleyha’s 

blood sugar levels 

included:

avocado

croissant

yoghurt & granola

banana & walnuts

omelette,

chocolate

ice cream & cola

Bad for Saleyha’s blood 

sugar levels included:

grapes

cereal with milk

pizza

pasta

tomato soup

chicken sandwich (on 

wholemeal bread)

orange juice and sushi

Weizmann Institute of Science                        

Monitorování glykemie kontinuálně



Ke správnému vyvážení mikrobiomu stačí      

drobátko změnit stravovací zvyklosti

BÍLKOVINY

TUKY

SACHARIDY

VLÁKNINA



Ke správnému vyvážení mikrobiomu stačí      

TROŠINKU ubrat tuků a sacharidů

BÍLKOVINY

TUKY; - 6 %

SACHARIDY; - 2 %

VLÁKNINA

a přidat 

vlákninu!



Ke správnému vyvážení mikrobiomu stačí

drobátko změnit stravovací zvyklosti

BÍLKOVINY

TUKY

SACHARIDY

VLÁKNINA

Ke správnému vyvážení mikrobiomu stačí

TROŠINKU ubrat tuků a sacharidů

BÍLKOVINY

TUKY; - 6 %

SACHARIDY; - 2 %

VLÁKNINA

a přidat 

vlákninu!

Tohle je jen připomenutí pro zapomětlivé,                                                                          

aby rozdíl byl vidět





Dal bych si zeleninový salát 

politý olivovým olejem…

Ale my 

chceme 

vepřovou, 

kremrole          

a pívo!



Na podzim, když padá listí, 

Šaratice střeva čistí.



DĚKUJI VÁM                                                                                                        

ZA                                                                                                       

POZORNOST                                                                                                           

A TRPĚLIVOST



Mikrobiom a obezita

Cox L, Blaser M: Pathways in mocriobe-induced obesity. 

Cell Metab. 2013 June 4; 17(6): 883–894

Obezita přenosná transplantací mikrobiomu!

ATB v zemědělství!



Mikrobiom a PODVÝŠKA

Cox L, Blaser M: Pathways in mocriobe-induced obesity. 

Cell Metab. 2013 June 4; 17(6): 883–894

Obezita přenosná transplantací mikrobiomu!

ATB v zemědělství!



Zde je 

Firmikutovo

U nás vládnou

Prevotella

http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b9B47E394-C3BE-4418-9F23-F9189576E93B%7d
http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b9B47E394-C3BE-4418-9F23-F9189576E93B%7d


Zde je 

Firmikutovo

U nás vládnou

Prevotella

http://www.google.com/url?url=http://www.sojeans.com/en/womens/bottoms/levis/classic-demi-curve-slim/classic-demi-curve-slim-pitch-black&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjEpob1oJvLAhUjQpoKHSrLCDcQwW4IKjAK&sig2=Wnrpsx-XqM8hRBsVDgzWMw&usg=AFQjCNEzT7UUgTZZvNdnJ3omJ_TG7a3U5Q
http://www.google.com/url?url=http://www.sojeans.com/en/womens/bottoms/levis/classic-demi-curve-slim/classic-demi-curve-slim-pitch-black&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjEpob1oJvLAhUjQpoKHSrLCDcQwW4IKjAK&sig2=Wnrpsx-XqM8hRBsVDgzWMw&usg=AFQjCNEzT7UUgTZZvNdnJ3omJ_TG7a3U5Q


Dráždivý tračník

Lee KN, Lee OY: Intestinal 

microbiota in pathophysiology and 

management of IBS. World J 

Gastroenterol, 2014;20(27):8886-97



Rizikové faktory Spouštěcí faktory Udržující faktory

Co je rozumné vzít v úvahu u nemocných s dráždivým tračníkem
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GENETIKA 

Časná 

životní 

zkušenost

NADMĚRNÝ 

STRES

Psychosociální 

stresory                 

(životní události)

Infekce           

Chirurgické zákroky 

Antibiotika         

Střevní mikrobiom

Úzkost z příznaku 

Sociální problémy 

Hrozba debaklu      

Nedostatek 

bezpečných lokalit



Vůdcova zdivočelá střeva krotil Dr. Morell čistidlem na flinty  

a když byl přípravek pro toxicitu stažen z distribuce, usilovně 

sháněl (a také sehnal) plnohodnotnou náhradu.



Schematické znázornění hypotézy jak střevní flora (mikrobiom), střevní epitel a různé 

části imunitního systému (žírné buňky a lymfocyty) mohou ve spolupráci vyvolat aktivaci 

nervového systému s lokální i celkovou odpovědí.(Podle Quigleye, 2009) 

MIKROBIOM A JEHO SLOŽKY,        

METABOLITY, PRODUKTY

Narušený      

mikrobiom Stres?

Aktivace 

imunity

Aktivace 

žírných 

buněk

Nervový systém lokální 

a posléze též centrální



AUTOIMUNITNÍ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

Stále jsou ve hře dvě možnosti:

Abnormní imunitní reakce na normální floru                        

a/nebo dysbióza vyvolávající imunitní reakci

Campieri M, Gionchetti P: Bacteria as the cause of ulcerative colitis.

Gut. 2001;48(1):132-135



HEALTHY                                               INFLAMED

ULCERATIVE COLITIS – Vienna 2013



Existuje dostatek kvalitních důkazů ze studií na 

zvířatech, že střevní bakteriom ovlivňuje 

mozkovou chemii a její rozvoj a že enterický 

nervový systém, včetně senzorické části nervu 

vagu, je schopný rozeznat potenciálně patogenní 

bakterie od nepatogenních a že hraje důležitou roli 

při zprostředkování účinku střevního bakteriomu 

na chování.

Protože nervový systém má stálé oboustranné 

spojení se systémem imunitním, účinky 

bakteriomu se projevují významně i v této oblasti, 

tedy v imunitě.
Bienenstock J, et al: Microbiota and the gut-brain axis. Nutr Rev. 2015 Aug;73 

Suppl 1:28-31



Globalizace vedla k zásadním změnám v charakteru a ve 

struktuře stravování.

Vzestup výskytu neinfekčních nemocí jasně souvislejících 

s vlivem výživy (obezita, DM II. a jejich důsledky v oblasti 

interny, pohybových problémů a onkologie).

Prevence psychických poruch je nesoustavná a zaměřená 

na kdeco, krom výživy, která se ale v posledních letech 

ukazuje jako též významný faktor.

Středomořská dieta se jeví jako jednoznačně užitečná. 

Vztahy mezi stravováním a depresí se jeví jako kauzální 

(bez ohledu na ne/interferenci obezity).

Zlepšení kvality stravování se jeví jako významný a dosud 

opomíjený prvek při prevenci psychických poruch.

Dash RS, et al.: Diet and common mental disorders: Tle imperative to translate evidence 

into action. Frontiers Publ Hlth, 2016,4;April 2018:Article 81. www.frontiersin.org



Střevní mikrobiom přenesený z depresivní myši do zdravé 

vyvolal depresivní změny chování (stažení), změny                       

v expresi genů pro myelin a změny myelinu prefrontálně. 

Obviňován je nárůst kerosenu tvořeného bakteriomem.

Mar Gacias, et al: Microbiota-driven transcriptional changes in 

prefrontal cortex override genetic differences in social behavior.                

eLife, 2016; 5 DOI: 10.7554/eLife.13442

http://dx.doi.org/10.7554/eLife.13442


Diaz Heijtz R, et al.: Normal gut microbiota 

modulates brain development and behavior. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7):3047-52

Mikrobiální kolonizace savců je 

evolucí řízený proces,                                       

který moduluje fyziologii hostitele. 

Mnoho aktivit je spojeno s výživou, 

mnoho s imunitou. V této práci autoři 

demonstrují, jaký vliv má kolonizace 

na vývoj mozku                                                                            

a posléze                                                         

na chování myši v dospělosti.



Diaz Heijtz R, et al.: Normal gut microbiota modulates brain development and 

behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7):3047-52

S použitím metod vytvořených na měření 

motorické aktivity a úzkostného chování 

prokazujeme, že                                             

bezmikrobiální (GF = germ free) myši

vykazují vzestup motorické aktivity                     

a pokles anxiety ve srovnání se zvířaty 

s normálním střevním mikrobiomem.





EXPRESE GENU                                                     

nerve growth factor-inducibleclone A (NGFI-A)

Specific pathogen free                  Germ free

Diaz Heijtz R, et al.: Normal gut microbiota modulates brain development and 

behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7):3047-52



Když byli lidé ještě čuňata, jedli, co se dalo. 

A tak v Japonsku se dostaly obyvatelům do 

jejich trávícího ústrojí plno genů z bakterií, 

které umějí zpracovat „mořskou zeleninu“ 

nori obsahující specifické sacharidy, po 

nichž má mnoho nezkušených snobů 

alergické reakce, když si dají opravdové 

sushi.

http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b28368389-28A1-4B9D-A930-B8C802D8BDC9%7d
http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b28368389-28A1-4B9D-A930-B8C802D8BDC9%7d


Helicobacter 

pylori

Chronická, doživotní infekce, výskyt > 50 % populace



MĚCHOVEC byl 

úspěšně použit při 

léčbě některých 

alergií.



Aaron D. Blackwell, et al.: 

Helminth infection, 

fecundity, and age of first 

pregnancy in women.

Science 20 November 2015: 

Vol. 350 no. 6263 pp. 970-972 

BOLIVIE – 9 let sledování; 

průměrně žena porodí 

během života devět dětí.

ŠKRKAVKA – dřívější 

těhotenství a kratší 

intervaly mezi 

graviditami + 2 děti.

MĚCHOVEC –

pozdější těhotenství 

a intervaly delší, dětí 

méně. Larva škrkavky



Tenkohlavec prasečí (Trichuris suis)

Jeho kultura byla úspěšně použita týmem profesora  

Joel Weinstocka (Boston) k léčení ulcerativní kolitidy                      

a Crohnovy choroby; zkusmo použit při léčení autismu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Trichuris_Suis.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Trichuris_Suis.jpg




Fekální transplantace
není nikterak originálním a novým nápadem. 

Prameny ukazují na použití stolice zdravých lidí 

při léčení již ve 4. století našeho letopočtu.

Jedná se nejprve o získání stolice od zdravého 

dárce, zpravidla člena rodiny. 

Poté následuje úprava tohoto biologického 

materiálu. 

Nakonec se uskuteční vlastní transplantační 

krok, a to vpravení upravených výkalů do 

zažívacího traktu – obvykle tlustého střeva –

nemocného.



http://www.ubiomeblog.com/wp-content/uploads/2015/11/FMTvials.jpg
http://www.ubiomeblog.com/wp-content/uploads/2015/11/FMTvials.jpg


První odborná publikace o této problematice se 

objevila v roce 1958 a pochází z pera Bena

Eisemana a spol., teamu chirurgů z Colorada,                   

kteří vyléčili fekálními klysmaty pacienta trpícího 

fulminantní pseudomembranosní kolitidou, dříve 

než C.difficile bylo rozpoznáno jako etiologické 

agens. Fekální transplantace je až v 90 % účinná     

u pacientů s těžkými průběhy kolitid v důsledku 

kolonizace Clostridium difficile, na které antibiotika 

nezabírají.

Eiseman B, Silen W, Bascom GS, et al.: Fecal enema as an adjunct in the 

treatment of pseudomembranous enterocolitis". Surgery,1958;44(5):854–859



Co má psychiatr společného                                

s touto problematikou?

Kromě uvědených souvislostí také jednu 

klinickou jednotku, která se nazývá

ANTIBIOMANIA. 

A case of clarithromycin-induced manic episode 

(antibiomania)



Honzák R., Strunzová V., Janoušková L., Moravcová M.:

Clarithromycin induced mania,                                          

PSYCHOSOM 2015; 13(1), pp. 8-22

The authors present a case of antibiomania in 55years woman 

with borderline personality, anorexia nervosa in personal 

history, and long lasting anxious and depressive 

symptomatology associated with husband´s serious illness.

Switch to mania occured after two 500mg doses of 

clarithromycin. However, clarithromycin was the third 

antibiotic administered in the last four months. Manic symptoms 

were so severe that involuntary hospitalization was required. 

Signs of mania disappeared within a week on psychiatric ward.

The authors submit the hypothesis that the pathogenetic 

pathway of sudden reversal into mania may be triggered by 

intestinal dysmicrobia after clarithromycine administration 

and then proceeded to CNS through either a leaky gut or 

direct stimulation of the nervus vagus.



DĚKUJI VÁM                 

ZA POZORNOST



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
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ZA

POZORNOST



DĚKUJI VÁM                                                                                                        

ZA                                                                                                       

POZORNOST                                                                                                           

A TRPĚLIVOST



Pak mám taky 

podzimní variantu 

poděkování                

i s reklamou…



Na podzim, když padá listí, 

Šaratice střeva čistí.







Na podzim, když padá listí, 

Šaratice střeva čistí.



Panda velká je 

nádherný 

medvěd 

dorůstající váhy 

až 120 kilogramů 

a výšky až 150 

centimetrů. 

Hlavní složku potravy 

pandy velké tvoří 

bambusové listy, 

kterých dokáže za den 

spořádat 

neuvěřitelných třicet 

kilogramů. 

ŠELMA



Šelma se živí jako 

přežvýkavec…

Klidně strávím 

celulózu!





Burkina 

Faso

FlorencieBacteroides  
(Prevotella + Xylanibacter)

Firmicutes

http://edugeography.com/content/image.php?pic=../images/burkina-faso/burkina-faso-01.jpg
http://edugeography.com/content/image.php?pic=../images/burkina-faso/burkina-faso-01.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Balga%2C_February_2010%2C_Women_around_the_water_pump.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Balga%2C_February_2010%2C_Women_around_the_water_pump.jpg


BURKINA FASO

Proso;                                               

Čirok namletý do 

mouky;                   

Pálivá kaše z místní 

zeleniny, fazole;              

Kuře občas;                                       

Termiti v období 

dešťů.

ITÁLIE

Pizza;                                              

Těstoviny;                                        

Maso;                                             

Sýry;                                              

Limonády;                                      

Zmrzlina;                                       

Brambůrky;                                    

Cereálie.





PROTEKTIVNÍ 

(receptor GPR43)

POTENCIÁLNĚ 

PATOGENNÍ



Ke správnému vyvážení mikrobiomu                         

není vždy nutné putovat do Izraele                                                 

do Weizmann Institute of Science: 

NEVHODNÉ 

POTRAVINY

VHODNÉ 

POTRAVINY



Good for Saleyha’s 

blood sugar levels 

included:

avocado

croissant

yoghurt & granola

banana & walnuts

omelette,

chocolate

ice cream & cola

Bad for Saleyha’s blood 

sugar levels included:

grapes

cereal with milk

pizza

pasta

tomato soup

chicken sandwich (on 

wholemeal bread)

orange juice and sushi

Weizmann Institute of Science                        

Monitorování glykemie kontinuálně



Ke správnému vyvážení mikrobiomu stačí      

drobátko změnit stravovací zvyklosti

BÍLKOVINY

TUKY

SACHARIDY

VLÁKNINA



Ke správnému vyvážení mikrobiomu stačí      

TROŠINKU ubrat tuků a sacharidů

BÍLKOVINY

TUKY; - 6 %

SACHARIDY; - 2 %

VLÁKNINA

a přidat 

vlákninu!
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BÍLKOVINY

TUKY; - 6 %

SACHARIDY; - 2 %

VLÁKNINA

a přidat 

vlákninu!

Tohle je jen připomenutí pro zapomětlivé,                                                                          

aby rozdíl byl vidět





Fig. 15.3 Environmental organisms and immunoregulation. Microbial biodiversity from the
environment can modulate immunoregulation by (D) directly interacting with the immune 
system, or (A, B, C) by leading secondarily to altered microbiota. The environmental 
organism may cause secondary changes to the microbiota by (A) colonizing, or (B) 
antagonizing or competing with established microbiota or (C) modulating the host immune 
system-microbiota relationship.



Diaz Heijtz R, et al.: Normal gut microbiota modulates brain development and 

behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7):3047-52

Tento behaviorální fenotyp je spojen 

s narušenou expresí genů, o nichž je 

známo, že se podílejí na cestách druhých 

poslů (second messenger) a na dlouho-

dobé potenciaci synapsí podílejících se 

na modulování úzkosti.



Teorie „starých přátel“

Howard Ochman
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Certain Antibiotics Could Affect Gut Microbiome for 1 Year

By Kelly Young

Edited by Susan Sadoughi, MD, and André Sofair, MD, MPH

Gut microbial diversity may be diminished for up to a year following oral antibiotic use, 

suggests a small, industry-conducted study published in mBio.

Sixty-six healthy participants in the U.K. and Sweden were randomized to receive 

placebo or an antibiotic (clindamycin, amoxicillin, ciprofloxacin, or minocycline). 

They provided saliva and fecal samples before and after receiving antibiotics.

Over the long term, the salivary microbiome was largely undisturbed by antibiotic 

administration. Meanwhile, microbiome diversity in fecal samples was reduced for 

up to 4 months in patients receiving clindamycin and up to 12 months in those 

receiving ciprofloxacin. Specifically, bacteria that produce the short-chain fatty acid 

butyrate — which is linked to lower inflammation, carcinogenesis, and oxidative 

stress in the gut — were significantly reduced.

In addition, genetic testing found more genes associated with antibiotic resistance in 

the fecal samples.

The authors conclude: "Clearly, even a single antibiotic treatment in healthy 

individuals contributes to the risk of resistance development and leads to long-

lasting detrimental shifts in the gut microbiome.

Zaura e, et al.: Same Exposure but Two Radically Different Responses to Antibiotics: Resilience of the Salivary 

Microbiome versus Long-Term Microbial Shifts in Feces. mBIO 

http://www.jwatch.org/editors/U1606
http://www.jwatch.org/editors/U1605


SIBO is a very heterogeneous syndrome 

characterised by an increased number and/or 

abnormal type of bacteria in the small bowel. 

Most authors consider diagnostic of SIBO to 

be the finding of ≥ 105 bacteria [i.e. 

colonyforming units (CFU)] per mL of proximal 

jejunal aspiration.

The normal value is ≤ 104 CFU/mL[3, 5-7].

Jan Bures, ET AL.: Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J 

Gastroenterol 2010 June 28; 16(24): 2978-2990



An excess of bacteria in the gut  

can change the way                                      

the liver processes fat                                

and could lead to the development 

of metabolic syndrome,                  

according to health researchers.







Figure 2. Hypothetical diagram of biological pathways linking oral health to systemic health.

Sok-Ja Janket et al. Circulation. 2004;109:1095-1100

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.



Together, our collective guts have just under 3.3 million bacterial genes, more than 

150 times as many as reside in our own genomes. They also showed that the gut 

microbiome of a healthy person looks very different to that of someone with a bowel 

condition like Crohn’s disease or ulcerative colitis.

Despite this diversity, Peer Bork has shown that the gut bacteria of people from 

Europe, North American and Japan collapse into three enterotypes, or gut types. 

These clusters cut across age, gender, body weight and nationality. Each produces 

energy in a slightly different way, manufactures a different vitamin and may affect our 

susceptibility to different diseases.

The quest to understand gut microbes may seem like an arcane niche of science, but 

it’s actually very important for public health. We rely on these microscopic 

passengers more than we realise. They harvest energy from our food, provide us 

with nutrients that would otherwise be denied to us, prevent the growth of harmful 

bacteria, and more. In many ways, they’re like a forgotten organ. They can also go 

rogue, changing their community in ways that are linked to obesity or bowel 

diseases.

http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b360D6A69-470E-4EDA-9CBA-2114FB71E915%7d
http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b360D6A69-470E-4EDA-9CBA-2114FB71E915%7d


Our zeroeth birthday present

We inherit our microbiomes from our mother, picking up billions of them as we slide 

from her largely bacteria-free womb through her microbe-laden vagina. Being slathered 

in vaginal microbes might not seem like much of a treat but it’s vital for a newborn.

Babies end up with a very different portfolio of skin and gut bacteria depending on how 

they are delivered. Those who are born naturally harbour a more diverse array of 

bacteria, which resemble those in their mother’s vagina, including several species that 

are important for digestion. Those who are delivered by C-section are colonised by a 

less diverse array of bacteria, including some like Staphylococcus that are picked up 

from the hospital environment.

These early differences could directly affect a baby’s health for these first colonisers 

determine which the species that will follow. The bacterial heirlooms that babies inherit 

from their mothers might act as a shield, preventing more dangerous microbes like 

from setting up shop. By changing baby’s first bacteria, C-sections could alter the 

make-up of their later communities, leading to long-term effects on health and 

nutrition.
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The bacteria that make you fat

The microbiome is more than just our partners-in-digestion – they affect our health too. They have been linked 

to a variety of medical conditions, including allergies, immune diseases, and even obesity. For example, the 

balance of the two major groups – the Bacteroidetes and Firmicutes – could influence our body weight.

Fat mice and humans have a less diverse milieu of gut bacteria, with a greater proportion of Firmicutes to 

Bacteroidetes in their bowels. This ratio increases if we eat high-fat diets and falls if we eat low-fat diets. And if 

the gut bacteria from fat mice are transplanted into mice with no gut bacteria of their own, they can make the 

new hosts overeat and pile on the pounds. This research suggests that gut bacteria could be manipulating us 

for their own ends. Some species send out signals that make us hungrier, encourage us to eat more, and affect 

the way we store fat. And some of our immune genes help to moderate these signals.

As we learn more about our bacterial partners, we might eventually find ways of influencing them to improve our 

health. This is already happening. In 2008, Alexander Khoruts from the University of Minnesota managed to 

cure a woman with a “vicious gut infection” by giving her a transplant of her husband’s gut bacteria.

http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/notrocketscience/2010/06/23/2008/10/06/human-gut-bacteria-linked-to-obesity/
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Guts to brains – how the microbiome shapes our minds

What happens in the gut doesn’t stay in the gut – it sometimes affects the brain. Animal studies have started to show that the 

microbiome, from its staging ground in the bowel, can influence the development of its host’s brain.

Rochellys Diaz Heijtz found that germ-free mice, without any microbiome, were more active, less anxious and less risk-averse than 

usual. Their brains differed in the activity of over a hundred genes that provide cells with energy, influence chemical communications 

in the brain and strengthen the connection between nerve cells. Heijtz could even shift her germ-free mice towards “normal” 

behaviour and genetic activity by giving them a microbiome transplant, but this only worked early in their lives.

But later, Javier Bravo at University College Cork managed to change the behaviour of normal adult mice by feeding them with a 

probiotic bacterium called Lactobacillus rhamnosus, often found in yoghurts and dairy products. The bacterial menu changed the 

levels of signalling chemicals in the rodents’ brains, and reduced behaviours associated with stress, anxiety and depression.

Meanwhile, Gil Sharon found that gut bacteria can shape the sexual choices of flies. Flies that are raised on diets of starch prefer to 

mate with other “starch flies” while those raised on maltose prefer “maltose flies”. When Sharon dosed the flies with antibiotics, she 

killed both their gut bacteria and their sexual preferences. If she inoculated the sterile flies with the microbiome of their peers, their 

preferences reappeared instantly. It’s possible that the bacteria influence the levels of sex pheromones that affect the fly’s 

attractiveness.

These studies show that you can’t understand an animal’s evolution simply by considering the evolutionary pressures that act on its 

genome. You also have to consider the genes of the bacteria and other passengers that live inside it. We’re each like a 

superorganism – a unified alliance between the genes of several different species, only one of which is human.
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The history book in our bowels 

The teeming masses of the microbiome also contain a record of our evolutionary 

past. Howard Ochman found that the evolution of the gut microbes in great apes

perfectly recaps that of their host. The bacteria from the two species of gorilla are 

more closely related to each other than they are to human gut bacteria. Geography, 

diet and disease aside, the main thing that influences the members of these 

bacterial cities is the species of the host. You could reconstruct the evolution of the 

apes, simply by comparing the bacteria in their bowels.
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From allies to enemy collaborators 

The bacteria of our microbiome are mostly our allies. But they can also 

they can be turned against us. Two new studies in mice have found that 

viruses - including one that causes polio, and another that causes 

cancer - can exploit gut bacteria to infect our bodies.

They use molecules on the bacteria's surfaces as reins, to ride towards 

host cells, or backstage passes to sneak past the immune system. Our 

microscopic allies can turn into unwitting collaborators for dangerous 

infections.
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Dr. Khoruts has trained at the University of 

Minnesota. In addition to completing his 

fellowship in gastroenterology, he also 

trained in basic immunology as a Howard 

Hughes Physician Fellow under the 

mentorship of Dr. Marc Jenkins in the 

Department of Microbiology. He continued 

his early research focus on basic biology 

of T cells and autoimmunity, but more 

recently has redirected his efforts into 

areas of microbiota therapeutics.

Gut microbiota (commensal microbial communities) is integral to the function of the 

digestive system and entire body physiology. Disruption of gut microbiota by antibiotics 

can make the body vulnerable to infections like Clostridium difficile. In addition, gut 

microbiota likely plays important roles in inflammatory bowel disease, development of 

the immune system, disorders of energy metabolism like diabetes, and gastrointestinal 

cancer.

Dr. Khoruts is the Medical Director of the University of Minnesota Microbiota 

Therapeutics Program. This program brings together multiple investigators from across 

the Medical School and the University. The primary clinical function at this time is 

treatment of patients with refractory C. difficile infection. However, additional 

investigational work is ongoing in metabolic syndrome, gastrointestinal malignancies in 

cystic fibrosis, blood and marrow transplantation, and inflammatory bowel disease

http://www.microbiota-therapeutics.umn.edu/


Alexander Khoruts, MD, is a gastroenterologist and Associate Professor of Medicine at 

University of Minnesota. Since he carried out his first fecal microbiota transplantation (FMT) in 

2008, he has conducted research on the procedure and developed protocols for wider clinical 

use. Dr. Khoruts has spoken about FMT to many audiences and is one of the leading clinical 

experts on the procedure. (See this article on how science writer Carl Zimmer first heard about 

FMT a conference from Dr. Khoruts.)

Dr. Khoruts recently co-wrote a paper in Immunology Letters, entitled Emergence of fecal 

microbiota transplantation as an approach to repair disrupted microbial gut ecology. He was 

also a speaker at the 2014 James W. Freston Conference, held in Chicago on August 16th and 

17th, which explored all aspects of FMT.

What motivated you to use FMT with a patient for the first time, in 2008?

I, like many physicians, ran into a desperate patient who ran out of options. We have an 

epidemic of C. difficile infection that has changed the character of this disease over the last 

couple of decades. So these patients are not that uncommon.

She came to my clinic and it was not a diagnostic dilemma -- I knew about fecal transplants 

already. It was something that was mentioned even when I was in medical school in the 1980s. 

At that time it was kind of a funny thing for students to snicker about. But it was clear that [it] 

was the only thing left. So I thought that this patient came to the university, which means that 

this is probably her last stop.

Scientifically, there was nothing done [up to that point]. [FMT] was just something occasionally 

reported clinicially. So I thought it would be important to take it one step further and see 

whether what people thought happened, happened. From the very beginning the idea was that 

the bacteria from normal donors would replace or reconstitute some sort of ecosystem within 

the recipient. It was never shown up to that point, so we measured the donor and recipient 

composition before and after the procedure and did demonstrate in that first case that there 

was engraftment of those donor microorganisms, or the entire community, in fact. And that it 

was fairly sustained up to a month, [which] we measured at that time.











Syndrom              

multiorgánového selhání



Dr. Carrico: Syndrom multiorgánového 

selhání (MOF = multiple-organ-failure) je 

stav, který se objevuje                                  

u 7-22 % akutních operací                                      

a u 30-50 % operací provedených pro 

intra-abdominální sepsi.

Mortalita u syndromu multiorgánového 

selhání se pohybuje mezi 30-100 %, 

podle toho, kolik orgánových systémů je 

postiženo.
Carrico CJ, Meakins JL, Marshall JC, Fry D, Maier RV:                                                                  

Multiple-organ-failure syndrome. Arch Surg, 1986;121(2):196-208



Vědci se nejvíce přiklánění k Dietchově teorii.

Tato teorie je založena na tom, že 

oblast trávicího ústrojí                             

není dostatečně prokrvena                                                           

a dochází ke strukturálním změnám. 

Dojde ke zvýšení střevní propustnosti, 

čímž se změní imunitní funkce střeva                

a to vede k úniku toxických látek                                

do krevního oběhu,                                             

což má za následek poškození tkáně                         

a orgánovou dysfunkci.







William Green, acute mania patient                                                        

at Bethlem Mental Hospital



Infection with parasitic worms may boost or reduce a woman’s fertility, 

researchers reported in the journal Science. For nine years, scientists collected 

data from Tsimane women in the lowlands of Bolivia, where the average birth 

rate is nine children per woman. Women who were repeatedly infected with 

hookworm were likely to have up to three fewer children in their lifetimes than 

uninfected women, the researchers found. In contrast, women infected with a 

species of roundworm were found to have up to two more children than those 

without infections. Both parasites seem to invoke immune changes in the 

human body; the researchers believe that roundworms, for instance, may cause 

an increase in certain immune cells that are beneficial during pregnancy.

Infection with intestinal helminths results in immunological changes that 

influence co-infections, and might influence fecundity by inducing 

immunological states affecting conception and pregnancy. We investigated 

associations between intestinal helminths and fertility in women, using 9 

years of longitudinal data from 986 Bolivian forager-horticulturalists, 

experiencing natural fertility and 70% helminth prevalence. We found that 

different species of helminth are associated with contrasting effects on 

fecundity. Infection with roundworm (Ascaris lumbricoides) is associated with 

earlier first births and shortened interbirth intervals, whereas infection with 

hookworm is associated with delayed first pregnancy and extended interbirth 

intervals. Thus, helminths may have important effects on human fertility that 

reflect physiological and immunological consequences of infection.



Researchers test fecal transplantation to treat ulcerative colitis

Date:

July 2, 2015

Source:

McMaster University

Summary:

A research team recruited 75 patients with a flare up of their ulcerative 

colitis and randomized them to fecal transplant therapy given as an enema 

derived from stool donated by an anonymous healthy donor, and placebo. 

CONCLUSIONS: 

FMT induces remission in a significantly greater percentage of patients (25 

%) with active UC than placebo, with no difference in adverse events. Fecal 

donor and time of UC appear to affect outcomes. ONTARIO

Eight of fourteen (57.1 %) patients achieved clinical improvement and were able 

to discontinue steroids following step-up FMT.  ČÍNSKÁ STUDIE.





Tohle není mikrobiom,            

to jsou dráhy větrů              

nad Mexickým zálivem; 

ale stejně je to pěkné.


