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Téma/Theme: Kolonizace trávicího traktu bifidobakteriemi 

Hypotéza/ Hypothesis: Předpokládáme, že zdrojem bifidobakterií kolonizujících trávicí trakt mláďat savců jsou 
nejen porodní cesty a střevní mikrobiota, ale také mléko matky. Dále bude ověřena hypotéza, zda je další 
možností kolonizace trávicího traktu přímý prostup bifidobakterií z matky na plod během prenatálního vývoje. 

Anotace/Annotation: Kolonizace trávicího traktu mláďat savců je ovlivněna mnoha vnějšími a vnitřními faktory. 
Zásadní roli pak hrají způsob porodu a výživa novorozenců. Uvádí se, že ke kolonizaci bifidobakteriemi nedochází 
pouze prostřednictvím porodních cest a střevní mikrobioty, ale také mlékem matky. Jiné studie pak naznačují, 
že může docházet k přímému prostupu bakterií z matky na plod již během prenatálního vývoje. Experimenty 
budou probíhat v chovech skotu, ale také na experimentálních modelech gnotobiotických myších. Březím 
jalovicím před otelením bude podáván kmen rifampicinrezistrentních bifidobakterií (RRB) ve formě kysaného 
mléka. Kultivačně bude sledován výskyt těchto bakterií ve stolici a ústní dutině ještě před porodem. Podané 
bakterie budou od přirozeně se vyskytujících bifidobakterií odlišeny právě na základě rezistence k rifampicinu. 
Po otelení bude stejným způsobem sledován výskyt RRB ve vzorcích odebraných z rekta a ústní dutiny telete, 
ale také mléka matky. Na základě výsledků bude možné usoudit, zda je zdrojem bifidobakterií trávicí trakt nebo 
mléko matky. V další části studie bude sledován prostup bakterií z matky na plod na modelech 
monoasociovaných myší. Myši budou infikovány jedním kmenem bakterií. Těsně před porodem bude asepticky 
vyjmuta děloha s plody a jejich trávicí trakt bude podroben analýze na přítomnost bakterie, kterou byla matka 
infikována. Tyto experimenty budou probíhat ve spolupráci s pracovištěm Mikrobiologického ústavu AV ČR v 
Novém Hrádku. 
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