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Téma/Theme: Vliv složení mikrobioty na katabolismus polyfenolů z rostlinné vlákniny v tlustém střevě 

 

Hypotéza/ Hypothesis:  
Polyfenoly vlákniny jsou v trávicím traktu člověka uvolňovány z vlákniny pšenice a jsou transformovány na 
biologicky aktivní formy střevní mikrobiotou, v závislosti na jejím složení. Produkty transformace jsou 
aktivnější než původní molekula a jsou z části zodpovědné za příznivý vliv vlákniny na lidské zdraví.  

 

Anotace/Annotation: Vláknina pšenice a dalších plodin je zdrojem velkého množství polyfenolů, zejména 
esterů kyseliny kávové nebo ferulové – kafeátů a diferulátů. Ty jsou v mikrostruktuře vlákniny pojítkem mezi 
lignany a pektiny. Při běžné analýze nejsou tyto složky detekovány a patří mezi neextrahovatelné polyfenoly, 
přitom se jedná o významnou, ne-li nejdůležitější složku denního příjmu antioxidantů. Tyto látky jsou 
v tlustém střevě metabolizovány střevní mikrobiotou, dochází k redukcím dvojných vazeb, demetylaci, de- 
nebo cyklizaci apod. Jsou vytvářeny nové pozměněné deriváty s jiným spektrem biologických účinků, často 
účinnější než původní molekula. Právě tyto deriváty jsou aktivní formou, která působí na střevní sliznici, je 
vstřebávána a dále metabolizována. Tyto reakce jsou individuální a záleží na složení mikrobioty každého 
jedince. V populaci existují tzv. metabotypy, skupiny jedinců vytvářející podobný profil metabolitů. Znalost 
těchto procesů může vést k doporučení v rámci konceptu "personalised nutrition". 
Ve statickém modelu tlustého střeva budou studovány interindividuální rozdíly v katabolismu polyfenolů 
rostlinné vlákniny, zejména pšenice mikrobiotou lidského tlustého střeva. Bude stanoveno spektrum 
vytvářených sloučenin s pomocí LC-MS a NMR. Tyto sloučeniny budou dále izolovány z fermentační tekutiny a 
bude studován jejich vliv na ovlivnění složení mikrobioty s pomocí Next generation sequencing a RT-PCR. Bude 
studováno, zda v populaci existují metabotypy vytvářející specifické profily metabolitů. Bude studován in vitro 
jejich vliv na buňky střevního epitelu, a vstřebatelnost, expresi cytokinů a vlastnosti buněk střevní sliznice. 
Bude zkoumán vliv odrůdy na spektrum a množství těchto významných antioxidantů. 
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