
Abstrakt česky 

Crohnova choroba spadá společně s ulcerózní kolitidou do skupiny idiopatických střevních 

zánětů označovaných jako IBD (inflammatory bowel disease). Vyskytuje se především ve 

vyspělých zemích, kde pacientů s touto nemocí neustále přibývá. IBD je imunologicky 

podmíněné multifaktoriální onemocnění, jehož mechanismus vzniku stále není znám. 

Zavedeným léčebným postupem je léčba zánětu pomocí kortikosteriodů a imunosupresiv. 

Kromě střevního zánětu, který je primárním cílem léčby, je u pacientů prokázaná i střevní 

dysbióza. Právě mikrobiota může být jedním z možných terapeutických cílů a léčebným 

postupem adjuvantní nebo biologická terapie. Adjuvantní terapie přímo cílí střevní mikrobiotu 

za pomoci probiotik, kdežto cílem biologické léčby je TNF-α, prozánětlivý cytokin, 

produkovaný ve velké míře makrofágy. Cílem této diplomové práce je zhodnotit změny střevní 

mikrobioty u IBD pacientů ve vztahu k adjuvantní a biologickou terapii. 

Pro analýzu bakteriální diverzity byly vyzkoušeny tři možné metody izolace DNA. Rapid beat 

beating + column (RBB+C) byla vybraná pro analýzu vzorků pacientů, protože vykazovala jak 

největší výtěžek DNA, tak nejvyšší čistotu DNA.  Nejprve byla diverzita zkoumána kvalitativně 

pomocí degradační gradientové gelové elektroforézy (DGGE) s následnou sekvenací 

zajímavých bandů. Dále byla použita metoda NGS, která poskytuje více kvantitativních údajů. 

Výsledky získané výše zmíněnými metodami byly v souladu. 

U pacientů v remisi, kteří podstoupili adjuvantní terapii s VSL#3 probiotickou směsí, nebyly 

prokázány žádné signifikantní změny v diverzitě střevní mikrobioty, zatímco u pacientů, kteří 

podstoupili biologickou léčbu za pomoci infliximabu, byly pozorovány signifikantní změny v 

diverzitě střevní mikrobioty. S nástupem biologické léčby jsem identifikovala několik bakterií 

(Prevotella copri a Megamonas funiformis) nebo jsem naopak zaznamenala ztrátu 

(Streptococcus salivarius). U jednoho pacienta korespondoval nárůst skupiny Bacteroidetes se 

zmírněním aktivity nemoci. U jiného pacienta byl prokázán nárůst skupiny Firmicutes. 

Výsledky studií zabývajících se složením střevního mikrobiomu mohou být ovlivněny mnoha 

faktory zahrnující selekci pacientů, zdroj DNA, DNA extrakční techniku, cílový gen pro PCR 

amplifikaci, věrohodnost H indexu, definici OTU a náhled na taxonomii. Tato variabilita a 

nekonsistence si žádá standardizaci budoucích studií a obezřetnou interpretaci při porovnávání 

výsledků. 
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