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SOUHRN

Mikrofl óra trávicího ústrojí zasahuje značnou měrou do životních procesů v organismu. Při správném způsobu výživy lze 
dosáhnout vhodného zastoupení jednotlivých mikroorganismů ve střevní fl óře, které se pak, jako probiotika, mohou podílet 
v biochemických a imunitních (imunologických) pochodech při prevenci kardiovaskulárních onemocnění, nádorů, diabetu, aler-
gií a jiných chorob.
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SUMMARY

Intestinal microfl ora greatly infl uences metabolic processes. Correct nutrition enables an adequate ratio of  individual micro-
organisms in intestinal fl ora which, as probiotics, play a role in the biochemical and immune mechanisms of  prevention in car-
diovascular diseases, carcinogenesis, diabetes, and allergies.
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Z fi lozofi cko-biologického hlediska existuje pro-
blém: co vlastně znamená pro člověka střevní mikro-
fl óra: není přirozenou součástí lidského organismu, 
ale člověk by bez ní nemohl existovat. Jde o vzájem-
né vztahy jak mezi člověkem a jeho mikrofl órou, tak 
mezi jednotlivými druhy mikroorganismů, označova-
né jako protokooperace, mutualismus, amenzalismus 
a komenzalismus (1). 
Člověk si se střevní mikrofl órou dodávají navzá-

jem potřebné látky. Ponecháváme bakteriím část ze 
svých živin (především ty, které náš trávicí systém 
neumí zpracovat nebo využít pro výživu). A bakte-
rie trávicího ústrojí pro náš organismus vyrábějí vita-
miny, mastné kyseliny s krátkým řetězcem a jiné pro 
nás nepostradatelné látky a živiny, které si sami neu-
míme vyrobit.

Střevní mikrofl óra představuje nepřeberný soubor 
mikroorganismů, převážně bakterií, různých druhů 
a kmenů (tab. 1 podle Hrubého). Pro toto komplexní 
a vysoce hierarchizované společenství mikrobů se za-
číná též užívat termín mikrobiom (6). Počty jednot-
livých druhů mikrobů (kterých je známo přes 1000) 
k představě o jejich celkovém množství nepostačí, lep-
ší je představa o jejich hmotnosti, která činí 1 až 2 kg 
u dospělého člověka, což je v podstatě hmotnost lid-
ského mozku.

Střevní bakterie byly původně pokládány za původ-
ce škodlivých procesů ve smyslu autointoxikace a je-
jich působení za příčinu stárnutí. Tyto názory zastá-
val zpočátku také I. I. Mečnikov (v r. 1908 Nobelova 
cena za fyziologii, medicínu a za výzkumy v imuno-
logii spolu s P. Ehrlichem). Údajně od něho pochází 
také pojem gerontologie. Později však, inspirován vý-
živovými zvyky dlouhověkých Bulharů, doporučoval 
jíst jogurty. Zpracovávat a uchovávat mléko ve formě 
fermentovaných mléčných výrobků uměli již v pravě-
ku. Naši předkové si byli dobře vědomi jejich význa-
mu pro zdraví. Co však nevěděli, že za tím vším sto-
jí zdraví prospěšné kmeny mikroorganismů. Až prá-
vě Mečnikov je z jogurtů izoloval.

Mečnikovovy objevy byly zapomenuty na několik 
desetiletí. U nás se problematikou skladby střevní fl óry 
začali zabývat jako jedni z prvních českých výzkum-
níků K. Amerling, J. Kabelík a S. Hrubý. Jejich prů-
kopnické práce inspirovaly další výzkumy, díky jimž 
jsou dnes mléčné produkty suplementované ušlech-
tilými bakteriálními kmeny (probiotika) považová-
ny za nezbytné pro udržení vyvážené skladby střev-
ní mikrofl óry.

Je třeba si připomenout ještě jedno jubileum. Právě 
před dvaceti lety vydal S. Hrubý spolu s B. Turkem mo-
nografi i „Hygienická problematika mikrofl óry trávicí-
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nem a údaje v ní uvedené dodnes nepozbyly platnosti. 
Autoři nejen shrnuli veškeré dostupné údaje, ale jako 
první upozornili v českém lékařském písemnictví na 
význam postnatálního údobí, kdy se trávicí ústrojí ko-
lonizuje mikroorganismy a utváří se defi nitivní cha-
rakter jeho střevní mikrofl óry. Ukazují, že tento pro-
ces je určující pro vývoj a maturaci GALT (Gut As-
sociated Lymphoid Tissues), tj. imunokompetentních 
struktur sdružených se střevem, které představují nej-
větší imunitní orgán v těle, na jehož funkčnosti a ak-
tivitě závisí celková imunita a tím i odolnost organis-
mu. Determinujícím vlivem výživy na skladbu střev-
ní fl óry a tím i na imunitu se kupodivu nikdo vážně 
nezabýval až téměř do poloviny minulého století. Ješ-
tě na konci čtyřicátých let obsahuje tehdejší učebni-
ce nutritologie (nauky o výživě) jen krátkou zmínku 
o vztahu výživy a infekčních nemocí, že nejsou žád-
né důkazy, které by tuto závislost potvrzovaly, snad 
s výjimkou tuberkulózy (17).

Teprve v roce 1968 vydala Světová zdravotnická 
organizace monografi i, kde bylo poprvé konstato-
váno, že vztahy mezi nutricí, infekcí a imunitou jsou 
synergistické (21). U nás se však touto problematikou 
S. Hrubý zabýval ve své dizertační práci už v r. 1966! 
V tomto kontextu upozornil rovněž na neméně důle-
žitý význam kolonizace střeva pro optimalizaci trávi-
cích procesů a zdůrazňuje, že eubióza (normální stav) 
a dubióza (narušený, rozvrácený stav) ve střevním mi-
lieu (prostředí) se nevztahuje jen k trávicím procesům, 
ale má dalekosáhlý vliv na mnoho dalších pochodů 
v organismu v souvislosti se vznikem chronických cho-
rob (kardiovaskulární choroby, diabetes 2. typu, obe-
zita), s etiologií onkogeneze (vznik nádorových pro-
cesů) a samozřejmě s dysbalancí imunitního systé-
mu vedoucí ke vzniku alergií a autoimunitních stavů.

Právě Hrubý u nás prokázal v pokusech na dob-
rovolnících, že zvýšená konzumace jogurtů přízni-
vě ovlivňuje průběh kardiovaskulárních onemocně-
ní (snížení cholesterolémie). Uzavírá, že nejde jen 
o přímý fyzikálně-chemický proces vychytávání chole-
sterolu lipoproteidy mikrobiálních buněk, ale o kom-
plexnější reakce, které se účastní volné ionty vápní-
ku obsaženého v jogurtech. Volný vápník se ve stře-
vě váže na žlučové kyseliny za vzniku nerozpustných 
mýdel, které se pak vylučují stolicí. Tento mechanis-
mus a jím způsobené zvýšené vylučování žlučových 
kyselin znamená, že se tím naruší jejich enterohepa-
tální oběh a organismus musí nahrazovat jejich ztrátu 
vytvářením nových žlučových kyselin z cholesterolu 
a tak dochází ke snížení cholesterolémie. 

Některé druhy bakterií (klostridia a jiní zástupci 
nežádoucí mikrofl óry) mění primární žlučové kyseli-
ny na sekundární „fekální“, z nichž mnohé mají kar-
cinogenní účinky.

Enzymová aktivita střevní mikrof lóry výrazně 
ovlivňuje biochemické procesy ve střevě jak ve smys-
lu pozitivním, tak i negativním, záleží na jejím slože-
ní. Kvasná dyspepsie (narušení trávicích procesů) je 
z hlediska působení na zdravotní stav (přes určité akut-
ní problémy) rozhodně méně závažná než dyspepsie 
hnilobná, zejména při dlouhodobém působení. Při 
různých biochemických pochodech vyvolaných ak-
tivitou nežádoucí mikrofl óry ve střevě může vznikat 

řada rizikových sloučenin, i karcinogenních, které by 
při běžných chemických reakcích nemohly vzniknout.

Složení stravy obsahující probiotické kultury a do-
statek prebiotik k jejich pomnožení a usídlení ve stře-
vě vede k tvorbě zdraví prospěšných látek podporují-
cích střevní sliznici a její funkce, především imunit-
ní procesy, a přispívá tak ke snížení možnosti vzniku 
nežádoucích rizikových produktů, a tím se významně 
podílí na zvýšení podpory a ochrany zdraví člověka.

Ještě v učebnicích patologické fyziologie, dětského 
a interního lékařství vydávaných u nás v šedesátých 
letech 20. století nebylo o těchto procesech a funkcích 
střevní mikrofl óry ani zmínky. Zcela výjimečně se 
o mikrobiologické problematice trávicího ústrojí člo-
věka začínali zmiňovat někteří autoři v zahraničí. 
O to větší cenu mají práce S. Hrubého a spolupracov-
níků přinášející původně informace o skladbě mikro-
biálního osídlení celého trávicího ústrojí dětí a dospě-
lých a o změnách tohoto osídlení za různých dietních 
a farmakoterapeutických režimů, ale následně ve fi -
nále přinesly rozhodující informace o skutečné funkci 
a významu normálního i patologického mikrobiální-
ho osídlení trávicího ústrojí. Tyto práce stále odkrý-
vají další významné efekty a funkce a tím i význam 
standardní mikrofl óry trávicího ústrojí pro stav zdraví 
a obranyschopnost člověka.

LITERATURA

1. De Bary HA. The appearance of  symbiosis. Naturforsch Ver-
samml. Cassel: 1879. (In German.)

2. Gill SR, Pop M, Deboy RT, Eckburg PB, Turnbaugh PJ, Sa-
muel BS, et al. Metagenomic analysis of  the human distal gut 
microbiome. Science. 2006 Jun 2;312(5778):1355-9. 

Striktnì anaerobní mikroby 
1. Grampozitivní nesporulující tyèinky
Bifidobacterium a jiné laktobacily 
Eubacterium 

(95–98 %)
cca 50 %
22–28 %
20–29 %

2. Gramnegativní nesporulující tyèinky
Bacteroides 
Fusobacterium 

cca 30 %
18–24 %

5–7 %

3. Anaerobní koky
Peptostreptococcus, Peptococcus

cca 12–18 %

4. Anaerobní sporulující koky
Clostridium

cca 0,5–1 %

5. Propionibacterium cca 0,1–1 %

Aerobní a fakultativnì anaerobní mikroby 
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4. Streptokoky cca 0,1–0,2 %

5. Enterokoky cca 0,1–0,2 %

6. Ostatní mikroby (kvasinky, sporulující, 
Proteus a další)
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