
Abstrakt 

Střevní mikrobiota je složena až ze 100 bilionů mikroorganismů, z nichž majoritní 

zastoupení mají bakterie. Její složení se mění v průběhu celého života a ovlivňuje vývoj 

imunitního systému, obranyschopnost proti patogenům, výživu hostitele, syntézu vitamínů či 

ukládání tuků. Některé studie poukazují na spojení mezi složením mikrobioty a vznikem 

zánětlivých střevních onemocnění. Jednou z možností léčby je terapie anti-TNFα protilátkami, 

které vychytávají nebo antagonizují cytokin TNFα, který mediuje zánět ve střevní sliznici.  

Cílem této práce bylo zjistit, jak tato léčba ovlivňuje složení střevního bakteriomu 

u dětských pacientů s Crohnovou chorobou, a najít konkrétní bakteriální taxony, jejichž četnost 

se při léčbě mění. Analýzou složení bakteriomu dětských pacientů s juvenilní idiopatickou 

artritidou jsem chtěla zjistit, jestli tato změna v zastoupení taxonů je specifická pro Crohnovu 

chorobu (jedná-li se o terapeuticky indukovanou restituci střeva) nebo jde o obecný důsledek 

terapie anti-TNFα. Pro stanovení „zdravého“ bakteriomu sloužily paralelně vzorky stolic od 

zdravých dětí. Složení bakteriomu bylo stanoveno profilováním analýzou variabilní oblasti V4 

genu pro 16S rDNA ze vzorků stolic pacientů a kontrol pomocí sekvenování nové generace. 

Získaná data byla bioinformaticky analyzována. 

Pacienti s Crohnovou chorobou měli jiné relativní složení bakteriomu v porovnání se 

zdravými dětmi a pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou a toto složení se s terapií měnilo. 

Bakteriomy získané ze vzorků stolic pacientů s Crohnovou chorobou vykazovaly rozdílnou 

míru alfa diverzity, která klesala po podání léčby anti-TNFα. V jejich bakteriomu bylo vyšší 

zastoupení bakterií čeledi Enterobacteriaceae (především rodu Escherichia) a rodů Veillonella 

a Blautia, které se po terapii ještě zvyšovalo. Jejich Pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou 

vykazovali podobné relativní složení bakteriomu jako zdravá kontrolní skupina a vliv léčby 

anti-TNFα u této skupiny pacientů nelze z dosavadních výsledků posoudit. Studie, jejíž součástí 

byla tato práce, stále pokračuje, a proto se tedy jedná o předběžné výsledky.  
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