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Střevní mikrobiom 
– fakta i mýty

P. Vídeňská

Mnozí vědci i lékaři zasvětili život odhalování 
původců infekčních onemocnění a snižování rizika 
jejich přenosu – ať už formou očkování, antiseptic-
kých postupů nebo objevováním nových antibiotik… 
Nicméně zároveň jinou skupinu vědců fascinoval 
bohatý a komplikovaný svět mikrobiálních spole-
čenstev. Bakterie totiž obvykle nebývají solitérní 
hráči, ale naopak žijí v komplexních ekosystémech 
ovlivňujících se navzájem i své bezprostřední okolí. 
Jedno z nejkomplexnějších, a přesto donedávna 
přehlížené mikrobiální společenstvo, se vyskytuje 
v tlustém střevě člověka. Střevní mikrobiom se stal 
v posledních letech vděčným tématem nejenom 
vědeckých konferencí, ale i běžných médií. Tento 
článek si klade za cíl vymezit, kde končí vědecké 
poznatky a začíná fabulace, kde se skrývají podstatná 
omezení nyní využívaných technik a proč tedy stále 
spíše tvoříme otázky týkající se mikrobiálních spole-
čenstev, ale neumíme na ně úspěšně odpovídat.

Úvod
I bez dnešních znalostí bylo v mnoha kulturách 
střevo považováno za důležitý orgán. Hippokrates 
sice pravděpodobně nikdy nepronesl často uvádě-
nou slavnou větu, že všechna onemocnění začínají 
ve střevech [1], ale např. v asijské kultuře je oblast 
střeva velmi významná a je brána jako sídlo duše. Jak 
západní medicína přichází s objevy o střevním mik-
robiomu a jeho vlivu na různá chronická, autoimu-
nitní, ale i neurologická onemocnění, dává japonský 
popis střeva jako „centrum duchovní a fyzické síly“ 
mnohem větší smysl a pochopení [2].
Mikrobiom je komplikované společenství všech mik-
roorganismů, tedy organismů okem neviditelných. 
Zastoupeny jsou všechny domény života (archea, 
bakterie i eukaryota). Nezanedbatelnou součástí 
jsou i viry a to zejména bakteriofágy (viry infikující 
bakterie), které jsou zatím nejméně prozkoumanou 
součástí mikrobiomu, přestože se předpokládá, že 
mohou zásadně ovlivnit mikrobiální ekosystém [3]. 
Naopak mezi nejprozkoumanější organismy patří 
bakterie, které tvoří majoritní součást mikrobiomu 
a přikládá se jim taktéž největší vliv na lidské zdraví. 
Oproti tomu eukaryota, kam v případě mikrobio-
mu řadíme zejména kvasinky a plísně, tvoří pouze 
zhruba 1 % celkového množství mikroorganismů. 
Mezi nejvýznamnější eukaryota nacházející se ve 
střevě patří zástupci druhu Candida albicans, a to 

zejména v souvislostech s výskytem idiopatických 
střevních zánětů [4]. 

Velikost a rozmanitost mikrobiomu
Velikost i rozmanitost mikrobiomu je stále součástí 
vědeckého zkoumání. Často citovaný původní před-
poklad, že mikrobiálních buněk je v těle 10x více než 
těch lidských, se ukázal být neprůkazný. Dle novější 
studie byl tento poměr upraven na 1:1-1,3 v závis-
losti na mnoha faktorech, zejména na frekvenci 
a konzistenci stolice. Nicméně i tento údaj nemusí 
být přesný, protože ve skutečnosti nikdo neví, kolik 
je lidských buněk, natož těch, které lidské tělo hostí. 
Podobně je tomu i s hmotností mikrobiomu, kdy 
se nyní ukazuje jako více pravděpodobné, že místo 
často uváděného 1 kg tvoří mikrobiom pouze 0,3 % 
hmotnosti člověka (cca 0,2 kg) [5]. 
Ani s rozmanitostí to není tak jednoduché, jak člo-
věk z internetových zdrojů nabude dojmu. Abychom 
pochopili, proč je tak těžké stanovit rozmanitost 
a variabilitu bakterií v lidském střevě, je potřeba 
se seznámit s několika fakty. Střevní mikrobiom je 
z většiny tvořen tzv. nekultivovatelnými bakteriemi, 
tedy bakteriemi, které můžeme zkoumat pouze 
pomocí molekulárně biologických metod. Zatímco 
kultivovatelné bakterie můžeme snadno charakte-
rizovat, protože si je dokážeme izolovaně namnožit 
a zkoumat – tedy přečíst jejich genom, zjistit jejich 
biochemické vlastnosti apod., nekultivovatelné 
bakterie máme všechny v jedné směsi a nedokážeme 
tyto informace roztřídit a správně seskládat. Když 
tedy při sekvenaci (technice užívané pro čtení 
genetického kódu) najdeme úsek DNA této bakte-
rie, buď v databázi vůbec není a dohledáme pouze 
nejbližší příbuznou bakterii, nebo je tam uvedena 
pouze jako nekultivovatelná bakterie a my stejně 
neznáme její vlastnosti, pouze si je odvozujeme od 
jejich známějších příbuzných. Metodické kroky, ať 
už při přípravě vzorku nebo při vyhodnocování dat 
natolik ovlivňují výsledek, že jsou zatím bohužel 
vědecké publikace nekonzistentní a lze v budoucnu 
očekávat zpřesňování skutečné variability bakterií 
ve střevech. 
Vysoká variabilita mikrobiomu v sobě skrývá další 
dvě překážky. První z nich je, že střevní mikrobiom 
obsahuje 150x více genů než genom člověka [6]. 
Cena komplexního studia mikrobiomu je tedy i na 
dnešní poměry poměrně vysoká. Druhou překážkou 
je vysoká variabilita mezi lidmi. Opět srovnáme-li 
data s lidským genomem, ten se liší mezi jednotlivci 
cca z 0,1 %, zatímco u mikrobiomu se udává až 90 %, 
přičemž míru podobnosti střevního mikrobiomu 
mezi jednotlivci určuje zejména životní styl [7,8]. 
Proto dodnes nebyl ve své podstatě přesně definován 
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„normální“ mikrobiom a stejně tak ani dysbióza 
(nerovnováha mikrobiomu, často spojována s mno-
ha onemocněními) [9].

Funkce mikrobiomu a jeho 
komunikace s lidským tělem
Přes výše uvedené skutečnosti je nezpochybnitelné, 
že mikrobiom hraje velice důležitou roli ve zdraví 
člověka. Kromě známých funkcí mikrobiomu, jako 
je napomáhání trávení potravy, dodávání důležitých 
živin, produkce vitamínů, neurotransmiterů, mast-
ných kyselin s krátkými řetězci a enzymů, má mik-
robiom celou řadu dalších důležitých funkcí. Mezi ty 
nejvýznamnější patří podílení se na rozvoji střevní 
stěny, imunitního systému i nervové soustavy [10]. 
Nepatogenní bakterie ve střevě pomáhají člověku 
také pouze tím, že jsou ve střevě přítomny. Pokud 
je totiž střevo osídleno velkým množstvím různo-
rodých bakteriálních druhů, patogenní kmeny jsou 
v menšině, hůře se uplatní a projdou střevem bez 
způsobení onemocnění, popř. je ke vzniku onemoc-
nění potřeba větší infekční dávka, tak jak je to známé 
u bakterie Clostridium (Clostridioides) difficile. 
Přátelské bakterie taktéž mohou produkovat bak-
teriociny, tedy látky omezující růst jiných bakterií, 
což může dopomoci k vyšší odolnosti člověka k růz-
ným střevním infekcím. Srovná-li se střevní stěna 
bezmikrobních zvířat s těmi přirozeně osídlenými, 
architektura střevních klků je rozdílná a vyznačuje 
se nižší prokrveností a atrofií Peyerových plaků [11]. 
Právě studium bezmikrobních zvířat nám umožňuje 
sledovat všechny funkce mikrobiomu, cíleně osíd-
lovat a sledovat, jak se mikrobiom podílí na rozvoji 
imunitního systému [12], jak ovlivňuje chování 
[13] nebo jak pouhou transplantací mikrobiomu lze 
významně ovlivnit vznik obezity [14].

Střevní stěna je primárním rozhraním mezi střev-
ním mikrobiomem a našim tělem. V oblasti střeva 
se vyskytuje 70-80 % imunitních buněk člověka [15]. 
Pro epiteliální buňky mohou být určité bakteriální 
produkty zdrojem energie (zejména mastné kyseli-
ny s krátkými řetězci, známé z anglických textů po 
zkratkou SCFA, short chain fatty acid) a bakterie se 
tak podílejí na integritě střevní bariéry. Epiteliální 
buňky také prostřednictvím receptorů rozpoznávají 
mikrobiální produkty a mohou tak dynamicky rea-
govat na různé situace. Ihned po narození dochází 
k masivní kolonizaci střeva mikroorganismy. 
Mikrobiom s imunitním systémem se společně 
vyvíjí, regulují a spolupracují tak, aby se vyvinula 
tolerance pro prospěšné bakterie, ale zároveň zůstala 
bariéra proti patogenům a udržela se autotolerance 
(schopnost organismu tolerovat struktury jemu 
vlastní). Mikrobiální metabolity mohou prostupo-

vat střevní bariérou a být absorbovány do krevního 
řečiště, které je transportuje do jiných orgánů, kde 
mohou mimo jiné ovlivnit vývoj a zrání imunitních 
buněk a mít tak vliv na vrozenou imunitní odpověď 
i v jiné části těla.
Střevní mikrobiom také ovlivňuje vývoj mozku 
a jeho kognitivní funkce, ačkoli přesný mechaniz-
mus nebyl dosud popsán. I když se v oblasti střeva 
vyskytuje přibližně 1000x méně buněk nervového 
systému než v mozku, stále se jedná o 100 milionů 
buněk a tedy tvrzení, že střevo je druhý mozek, patří 
z tohoto anatomického pohledu mezi ta pravdivější 
tvrzení. Mezi mozkem a střevem probíhá obousměr-
ná komunikace zajištěna pěti komunikačními cesta-
mi – neuroanatomická, neuroendokrinní, imunitní, 
pomocí mikrobiálních metabolitů a pomocí střevní 
slizniční a hematoencefalické bariéry [16]. U bez-
mikrobních myší bylo pozorované méně úzkostné 
chování spojené s nižší pozorností až hyperaktivitou 
a taktéž změnou sociálního chování. To vede k úva-
hám, že narušený mikrobiom se může podílet na 
vzniku nebo rozvoji onemocnění jako je autismus, 
úzkost a schizofrenie. Pro pochopení mozku tedy 
pravděpodobně vede cesta přes pochopení střeva 
a jeho obyvatel.

Vývoj mikrobiomu a zdraví člověka
Dle výše zmíněného je patrné, že je velmi důležité 
zejména osidlování střeva mikrobiomem v počát-
cích života. Jako klíčové faktory se ukazují být 
způsob porodu, výživa, antibiotická léčba nebo 
příjem probiotik. U klasického porodu je zdrojem 
osidlujících bakterií zejména vaginální a střevní 
mikrobiom matky, zatímco u císařského řezu je 
to prostředí a kůže matky. V případě, že dítě není 
kojeno, dostává kojenecké mléko, které neobsahuje 
imunitní buňky matky a má jiný obsah oligosacha-
ridů podporujících růst vhodných bakterií [17]. 
V prvních měsících života je důležité, aby bylo dítě 
kolonizováno i bakteriemi z prostředí. Není proto 
vhodné děti držet v přílišné čistotě, kde se nemohou 
správně osídlit, což má vliv na rozvoj imunitního 
systému. Stejný problém může taktéž nastat po anti-
biotické léčbě. Naopak se ukazuje, že pro dítě a jeho 
správný vývoj mikrobiomu je vhodné prostředí, ve 
kterém se vyskytují zvířata. V pozdějším věku je 
mikrobiom stabilnější a méně náchylný na velké 
změny. Mezi faktory, které jej ovlivňují, patří zejmé-
na léčba antibiotiky, strava, životní styl, onemocnění, 
stres, věk, genetika a další (viz Obrázek 1).  
Shrneme – li to, mikrobiom je z hlediska lidského 
zdraví velmi důležitý a podílí se na rozvoji mnoha 
onemocnění (viz Obrázek 1). Zatímco v minulosti 
lidstvo umíralo zejména na infekční onemoc-
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nění, v dnešní době jsou problémem chronická 
a autoimunitní onemocnění bez jasné příčiny 
vzniku. Mohou se označovat jako multifaktoriál-
ní onemocnění a jak z názvu vyplývá, při studiu 
těchto onemocnění je potřeba sledovat celou 
řadu faktorů, což se neobejde bez mezioborové 
spolupráce. Mezi sledované vlivy patří například 
chemie v prostředí a ve stravě, životní styl, socio-
ekonomický status nebo genetika. Všechny tyto 
faktory ovlivňují člověka, ale i mikrobiom. Pokud 
výzkumná skupina sleduje pouze jeden vybraný 
faktor a neuplatňuje širokou škálu nástrojů, 
nedokáže vyhodnotit sílu jednotlivých faktorů. 
Další komplikací studií mikrobiomu je těžká 
interpretace výsledků. Sledujeme – li např. rozdíl 
mezi nemocnými a kontrolní zdravou skupinou, 
často nelze zjistit, zda jsou pozorované změny 
důsledkem, nebo příčinou onemocnění. Jako 
řešení se v dnešní době jeví tzv. exposomové 
studie, které mají za cíl dlouhodobě sledovat větší 
kohortu dobrovolníků včetně všech faktorů ještě 
před rozvojem onemocnění. Jedna takováto studie 
vzniká i v Brně na RECETOXU Masarykovy uni-
verzity, kde jsou v rámci projektu CELSPAC: TNG 
oslovovány těhotné ženy a vzniká tak plánovaná 

desetitisícová kohorta čerstvě narozených dětí, 
umožňující v budoucnu studovat výše zmíněné 
faktory předcházející objevení onemocnění.

Mikrobiomová společnost a její 
stanoviska 
Mikrobiom už není pouze vědeckým fenoménem, ale 
nové informace se začínají uplatňovat i v medicinské 
praxi. Proto nedávno vznikla v České republice 
mikrobiomová společnost jako součást Lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Společnost 
sdružuje odborníky všech možných odborností, 
jako je mikrobiologie, gastroenterologie, neurolo-
gie, onkologie, molekulární biologie, psychiatrie 
a mnoho dalších. Jedním z hlavních cílů společnosti 
je seznamovat laickou veřejnost s novými poznatky 
v této oblasti a zabránit tak šíření nepravdivých či 
zavádějících informací a nevědeckých přístupů. Na 
stránkách https://www.mikrobiom-cms.cz/ lze dohle-
dat nejenom validní informace, ale taktéž se dočíst 
stanoviska např. ke komerční analýze mikrobiomu, 
užívání probiotik nebo fekální transplantaci. 
Zkráceně, u komerčních analýz mikrobiomu 
je problém ve vzbuzování vysokých očekávání 
u zákazníků, jelikož při současném stavu vědění 

Obrázek 1: Faktory ovlivňující střevní mikrobiom a onemocnění asociovaná s dysbiózou
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a komplikované interpretaci je těžké až nemožné 
predikovat přesné „chování“ mikrobiomu a určení 
jeho přesného složení a na základě analýzy jeho 
složení navrhovat cesty k jeho ovlivnění/změně. 
Naopak příznivé efekty probiotik jsou popsány 
v mnoha důvěryhodných studiích. Probiotika se 
mohou přirozeně vyskytovat v kysaných produk-
tech, ale lze je i zakoupit formou potravinových 
doplňků, které však nepodléhají kontrole jako léči-
va. Účinnost vybraných probiotik byla prokázána 
u těchto onemocnění: při prevenci těžkého zánětu 
střeva u předčasně narozených novorozenců, při 
prevenci průjmů způsobených antibiotiky a průjmů 
způsobených při infekci bakterií C. difficile. Kromě 
toho bylo zjištěno, že probiotika mohou pomoci 
u pacientů s dráždivým tračníkem a infekcí Heli-
cobacter pylori. 
Fekální transplantace (transplantace stolice, trans-
plantace střevního mikrobiomu) je v současnosti 
v ČR schválená jako standardní léčebná metoda 
pouze u opakujících se průjmových infekcí způso-
bených bakterií C. difficile, ale zvažuje se i pro jiná 
onemocnění, jako jsou idiopatické střevní záněty 
nebo syndrom dráždivého tračníku. Aby byla fekální 
transplantace co nejvíce bezpečná a účinná, musí 
probíhat pod dohledem odborníků.

Závěr
Studium mikrobiomu patří mezi největší výzvy sou-
časného poznávání lidského zdraví. Získané znalosti 
se uplatňují v širokém spektru medicinských oborů 
a počty onemocnění související s lidským mikrobi-
omem budou tak pravděpodobně během budoucích 
let ještě narůstat. Do budoucna lze očekávat zejména 
propojování různých vědních oborů a snad i techno-
logický vývoj umožní otevřít nyní pouze na škvírku 
otevřené dveře poznání dokořán.
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