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Ab ovō ūsque ad māla

• I. CO JE TO„ZDRAVÁ MIKROBIOTA“?  

• II. VŠEOBECNÉ PRINCIPY NUTRIČNÍ HARMONIZACE STŘEVNÍ MIKROBIOTY

• III. JAK NAKRMIT NAŠI MIKROBIOTU? 







„Mikrobiomová“ éra

- přináší nové výzvy 

- pozor: stále neznáme „zdravý“ mikrobiom

- + virom, mykobiom, archeom, parazitom?



Jak vypadá „zdravá“ mikrobiota?

• > 99 % bakteriální původ

• prevalence 1000 - 1150 druhů, minimálně 160 (Qin et al. 2010)

• Firmicutes (51%) a Bacteroidetes (48%), Proteobacteria, Actinobacteria,    
Fusobacteria, a Verrucomicrobia (10%) (Eckburg et al. 2005)

• koexistence s mykobiotou (Saccharomyces, Candida, Galactomyces a další)

• viry nejčastěji zastoupeny jako bakteriofágy

• jako klíčová se jeví především bakteriální diverzita                                                                         
a harmonizace vztahu mezi naším organismem a mikrobiotou



HOLOBIONT HOLISTICKÝ PŘÍSTUP

- mikrobiota hraje jednu z hlavních rolí v rozvoji celé řady onemocnění 
- narušení vztahu mezi mikrobiotou a organismem u vnímavých jedinců, při působení nepříznivých  
faktorů prostředí
- jaký vliv na naši mikrobiotu má životní styl a faktory prostředí?...jaký vliv má naše stravování?
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Střevní bariérové funkce

• klky

• lymfatická tkáň v submukóze

STŘEVNÍ BARIÉRA

- absorpce (pasivní i aktivní)

- brání bakteriální translokaci a průniku toxinů

- fyziologická složka (hlen, bakterie a jejich produkty)

- imunologická složka (sIgA, sérové IgA a IgG, RES)



Eubióza

• tradičně hodnocen poměr Firmicutes/Bacteroidetes

• hledáme zdraví prospěšné bakterie - bifidobakterie, laktobacily, 
Akkermansia, Faecalibacterium, Eubacterium, Roseburia, 
Ruminococcus, Blautia…

• chceme snížit výskyt potenciálních patogenů z rodů Enterobacter, 
Enterococcus atp.

• chceme zvýšit mikrobiální diverzitu

• pozornost je stále více zaměřena na metabolom
- např. SCFA (mastné kyseliny s krátkým řetězcem)



SCFA

• …pozornost zaměřena na butyrát produkující bakterie

• největší produkce butyrátu v terminálním ileu a proximálním kolon (Clostridium clustery XIVa a IV), distálněji pak acetát a 
propionát (Bacteroides)

• nižší zastoupení Faecalibacterium prausnitzii ve stolici pacientů s Crohnovou chorobou (CD) (Joossens et al. 2011)

• ale cave: u dětí s CD naopak vyšší zastoupení Faecalibacterium prausnitzii (Hansen et al. 2012, Mottawea et al. 2016)



chronický zánět a obezita

střevní dysbióza

zvýšená střevní permeabilita

osteoartritida

adekvátní dieta
dostatek pohybu

pre/pro/syn/postbiotika

- snížená různorodost mikrobioty
- narušená integrita těsných spojů

- prozánětlivé cytokiny
- matrixové metaloproteinázy

- lipopolysacharidy

Osa „střevo - klouby“ u pacientů s osteoartritidou 

negativní faktory pozitivní faktory

Zdroj: de Sire A et al. Nutrients. 2020





Harmonizace střevní mikrobioty = 

• harmonizace střevní peristaltiky

• ovlivnění střevní sekrece a absorpce

• podíl na regulaci glukózové homeostázy

• podíl na humorální a imunitní odpovědi

• modulace řady metabolických dějů v organismu

cesta k energetické homeostáze



Jak přispět k harmonizaci mikrobioty?

• zvýšit aktivitu/četnost zdraví prospěšných mikrobů

• zaměřujeme se na makro- i mikronutrienty 

• nezapomenout: i značný význam polyfenolů (flavonoidy, fenolové 
kyseliny, lignany)  - antioxidační, protizánětlivý a protinádorový efekt

• nezapomenout: vitamíny (K, sk. B - biosyntéza) - mikrobiální pomoc

• suplementace vitamínu D vedla ke zvýšení koncentrací SCFA ve stolici    
a   SCFA - producentů (Ruminococcus, Faecalibacterium a Dialister) 

(Ciubotaru et al. 2015)

• minerály a stopové prvky - Ca, Mg a bakteriální diverzita, P?, Zn, Se 



Repetitio est mater studiorum

• sacharidová složka s důrazem na prebiotika - bifidogenní efekt

• lipidová složka - záleží na typu a množství, nenasycené tuky zvyšují 
zastoupení Akkermansia a Bifidobacterium, snižují výskyt 
potenciálních patogenů

• proteinová složka - kvalita a množství

Yang Q et al. 2020



Prebiotika a jejich potenciál

• pozor: probiotický efekt některých FODMAPs, ale CAVE: intolerance u některých pacientů (IBS…)

• kombinace s probiotickými mikroorganismy

• substrát pro zdraví prospěšné mikroorganismy (Gibson et al 2017)

• laktulóza, inuliny, FOS, GOS, TOS, HMO

• kandidáti: PDX, XOS, SOS, cyklodextriny a další

• „cross-feeding" Bifidobacterium a Lactobacillus spp. fermentují fruktany, vzniká laktát a acetát  

zdroj pro Eubacterium, Roseburia a Faecalibacterium (Schwiertz 2016)





Ale jak na to v našem jídelníčku? 



Efekt dietních opatření:

3 hlavní mechanismy:  

• 1. přímé ovlivnění metabolismu - prevence rozvoje obezity a inzulínové rezistence  

• 2. ovlivnění střevní mikrobioty a tvorby mikrobiálních metabolitů

• 3. dostatečný přísun látek s antioxidační aktivitou



Jak ale mikrobiotu správně nakrmit?

• respektovat individuální složení mikrobioty

• všeobecné principy „zdravého stravování“

• středomořská strava jako inspirace

• maximálně využít protizánětlivý efekt některých potravin

• pozor na restrikční diety!

• pozor na „potravinové doplňky“!

• pozor na stres, nepříznivé faktory prostředí…



Protizánětlivá dieta?

• tzv. „ITIS“ - dieta

zdroj: Bustamante MF, Agustín-Perez M, Cedola F, et al. Design of an anti-inflammatory diet (ITIS diet) for
patients with rheumatoid arthritis. Contemp Clin Trials Commun. 2020;17:100524. Published 2020 Jan 21. 
doi:10.1016/j.conctc.2020.100524.



DOPORUČENÍ VÝZNAM ÚPRAVA JÍDELNÍČKU

snížit poměr omega-6/omega-3 PUFA na 2:1
pokles zánětlivé odpovědi a oslabení 
autoimunitní reakce

2x týdně tučné ryby 
(sardinky, tuňák), denně 
pak chia semínka a lněný 
olej 

zvýšit přísun MUFA příznivý vliv MUFA denně oříšky, avokádo, 
sezamová semínka 
případně tahini

snížit přísun nasycených mastných kyselin a 
transmastných kyselin (červené maso, průmyslově 
zpracovaná strava)

snížení zánětlivé odpovědi preferovat vaření, pečení, 
přípravu pokrmů v páře

navýšit přísun prebiotik a denně konzumovat 
probiotické potraviny

příznivý vliv na střevní mikrobiotu, zvýšení tvorby 
SCFA, optimalizace funkce imunitního systému, 
aktivace protizánětlivých mechanismů

denně ovoce a listovou 
zeleninu, vč. domácích 
šťáv, navýšit přísun 
celozrnných obilovin, 
denně konzumovat jogurt



pomoci trávení proteinů ve střevě, zabránit 
neadekvátní fermentaci

Enzymy z ovoce a vláknina ovlivní střevní 
pasáž a vstřebávání proteinů, bromelain
a papain mají protizánětlivý efekt.

ananas, mango 
a papaya, zvýšení 
přísunu vlákniny, 
mandlová, rýžová 
a kokosová mléka

používat koření s protizánětlivou aktivitou
Kurkuma, černý pepř a zázvor vykazují 
protizánětlivou aktivitu.

kurkumu a černý 
pepř přidávat ideálně 
dohromady (černý 
pepř zvyšuje 
biologickou 
dostupnost kurkumy)

eliminovat sůl
Vysoký přísun soli je spjat s rizikem rozvoje 
autoimunitních onemocnění. 

nekonzumovat 
vysoce průmyslově 
zpracované 
potraviny



nahradit lilkovitou zeleninu zeleninou s protizánětlivým 
efektem

Glykoalkaloidy lilkovitých zvyšují střevní permeabilitu, 
naopak zelenina s vysokým obsahem fytochemikálií má 
protizánětlivé vlastnosti. navýšit přísun cibule, 

česneku, mrkve, dýně, 
cukety, listové zeleniny

snížit spotřebu červeného masa
Obsahuje velké množství nasycených mastných kyselin 
a také cholinu - prekurzoru TMAO. 

2 - 3x týdně zařadit 
luštěniny (fazole, čočka, 
cizrna)

navýšit přísun celozrnných obilovin
Celozrnné obiloviny a pseudocereálie snižují zánětlivou 
reakci.

nahradit rafinovanou 
mouku rýží, kukuřicí, 
ovsem nebo quinoou

vyhýbat se jednoduchým sacharidům, sladkým jídlům, 
slazeným nápojům

Sladká jídla a slazené nápoje jsou spojovány s obezitou, 
nevhodnými změnami v mikrobiotě a s "tichým" 
zánětem. nahradit cukry medem

pít zelený čaj Polyfenoly mají potenciál snížit zánětlivou odpověď.
denní přísun zeleného 
čaje

zvýšit přísun antioxidantů, fytochemikálií a flavonoidů
Antioxidanty, fytochemikálie a flavonoidy mají 
protizánětlivé vlastnosti.

ovoce, zelenina, jablečný 
ocet, celozrnné obiloviny, 
domácí ovocné a 
zeleninové šťávy



Pohyb a mikrobiota

• butyrát produkující bakterie

• modulace metabolismu vč. vlivu na tvorbu SCFA, sekundárních žlučových kyselin



Dieta a mikrobiota

• vč. zpracování stravy - cave: ultra-processed food jako noxa

• obrovská diverzita a variabilita je obtížně zachytitelná v klinických 
studiích

• různorodost přijímané stravy spojována s různorodostí mikrobioty



Stres a mikrobiota

• opakovaná expozice stresu může narušit diverzitu a funkci mikrobioty

• + stres vede ke změnám v mikrobiálních metabolitech, cytokinech                                                            
(Braniste et al., 2014; Stilling et al., 2016)

• + LPS, IL-6 mohou pronikat přes narušenou střevní bariéru

• metabolity tryptofanu ve střevních neuroendokrinních buňkách mohou vstupovat 
do krevního oběhu a ovlivnit mozkové funkce          (Geng S. et al. 2020)



…optimalizace mikrobioty a udržení eubiózy

= jeden z nejsložitějších a největších úkolů.



Přijímaná strava je jedním ze základních nástrojů, kterými ovlivňujeme naši mikrobiotu.2

Nebát se přirozených zdrojů probiotických mikroorganismů, nezapomínat na vlákninu,

…ale bát se zvýšené střevní propustnosti a mikrobiální translokace

3

1 Uržet eubiózu - tedy rovnovážný vztah mezi námi a naší mikrobiotou

Pečovat o naše tělo, duši a samozřejmě i o mikroby, s cílem zajistit a udržet střevní integritu4

Take Home Message

Nezapomínat na mikrobiální oscilátory a myslet na riziko cirkadiánní disrupce5



Investiční rada na závěr

• investice do kvalitních potravin vč. proteinu a vlákniny se zřetelem ke střevní 
mikrobiotě

= jedna z nejlepších investic nejen v současné době

Produktové skóre: velmi zodpovědný
Region: celé lidské tělo

Měna: vláknina
Návratnost: krátkodobý i dlouhodobý horizont



Motto na závěr

Čiň mikrobům (nejen těm střevním) dobře,

zdravím se Ti odmění.



https://www.mikrobiom-cms.cz/







zdroj: http://biotabeats.org/visualization.html

„překlad“ bakteriálních kolonií 
z Petriho misek do „hudby“



PODĚKOVÁNÍ

Vám všem za skvělou pozornost

& za péči o (střevní) mikrobiotu

jiri.vejmelka@ftn.cz


