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ÚVOD
Crohnova choroba a ulcerózna kolitída (UC) spadajúce k nešpecifickým
zápalovým ochoreniam čriev (IBD) sú celoživotné chronické zápalové ochorenia
tráviaceho traktu. Dysbióza v črevnom mikrobiálnom zložení sa môže podieľať
na rôznych patológiách vrátane IBD. Ako sľubný terapeutický prístup na
nastolenie bakteriálnej homeostázy sa preukázala fekálna mikrobiálna
transplantácia (FMT), ktorá zabezpečuje prenos vopred vyšetrenej stolice od
zdravých darcov do tráviaceho traktu pacientov za účelom remodelácie zloženia
črevnej mikrobioty [1].

CIEĽ PRÁCE
Predklinické overenie
terapeutického potenciálu FMT na
IBD s využitím experimentálneho
modelu kolitídy indukovaného
dextránsulfátom sodným (DSS)
u potkanov kmeňa Sprague-Dawley.

EXPERIMENTÁLNY DIZAJN

ANALÝZY
❖ Základné parametre ulceróznej kolitídy a
celkový zdravotný stav zvierat.
❖ Imunofenotypizácia krvi a tkaniva hrubého
čreva prietokovým cytometrom BD FACSAriaII
SORP (BD Biosciences, USA).
❖ Next-generation sequencing (NGS) analýza
(Novogene Europe, UK) fekálnych vzoriek na
prítomnosť bakteriálnej DNA.

Obr. 1: Schematický dizajn experimentu. DSS – zvieratá s indukovanou kolitídou;
DSS+FMT – chorá skupina liečená podávaním transplantátu; INT – intakty.

VÝSLEDKY
Skupina

Celkový
prírastok na
hmotnosti (g)

Priemerný
príjem potravy
(potkan/g/deň)

Premena
krmiva1 (%)

Priemerný
príjem DSS
(potkan/ml/deň
)

DSS

76,34±7,54A

24,984±0,452A

25,06±2,51Aa

57,11±1,63

DSS+FMT

87,51±1,97AB

23,870±0,325B

30,57±0,67Bab

56,49±1,32

INT

96,33±4,50B

24,804±0,379A

32,86±0,62ABb

-

Tab. 1: Účinok DSS na sledované parametre. Hodnoty v tabuľke sú
vyjadrené ako priemer ± SEM. Rôzne písmena = štatisticky rozdiel: P<0,05
(A, B) a P<0,001 (a, b).

Obr. 2: Percentuálne zastúpenie Gr+ a CD11+
populácii leukocytov v krvi. Hodnoty v grafoch
sú vyjadrené ako priemer ± SEM. **P<0,01 oproti
INT.

Obr. 3: Percentuálne zastúpenie CD4+ a CD8+
lymfocytov v krvi. Hodnoty v grafoch sú
vyjadrené ako priemer ± SEM. *P<0,05 oproti INT.

Barnesiella
Agathobacter

Bacteroides
thetaiotaomicron
Bacteroides
vulgatus

Parasutterella

Obr. 6: Rozdiely v zastúpení fekálnych mikroorganizmov (T test):
A) medzi skupinami DSS a DSS+FMT (FMT) na konci experimentu; B)
v rámci skupiny DSS+FMT po nastolení kolitídy (FMT2) a po 5 dňoch
terapie FMT (FMT3).

Obr. 4: Percentuálne zastúpenie Gr+ a
populácii leukocytov v tkanive hrubého
Hodnoty v grafoch sú uvedené ako priemer
*P<0,05 oproti DSS+FMT a INT, **P<0,01
DSS+FMT a INT.
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Obr. 5: Percentuálne zastúpenie CD4+ a CD8+
lymfocytov v tkanive hrubého čreva. Hodnoty
v grafoch sú vyjadrené ako priemer ± SEM.
*P<0,05 oproti DSS, **P<0,01 oproti DSS a INT.

ZÁVER

❖ Celkový zdravotný stav potkanov liečených FMT bol zreteľne lepší - terapia FMT potlačila kolitídu, zmiernila hnačky a krvácanie
z konečníka, zvýšila prírastok telesnej hmotnosti zvierat → zvýšená schopnosť liečených potkanov spracovať a absorbovať potravu.
❖ Zvýšená infiltrácia neutrofilov, granulocytov, ako aj pokles CD4+ subpopulácie T-buniek v krvi v oboch kolitídových skupinách.
❖ Pokles granulocytov, neutrofilov a CD4+ a CD8+ subpopulácií T-buniek v intestnálnom tkanive vplyvom FMT.
❖ FMT terapia pomohla zvrátiť DSS-indukovaný dysbiotický stav mikrobioty zvýšením zastúpenia prospešných rodov a znížením zastúpenia
baktérií asociovaných s kolitídou.
Uvedené výsledky preukázali, že FMT dokázala znížiť zápalovú odpoveď v organizme a pomôcť v nastolení remisie.
Práca bola podporená projektom APVV-16-0176. Experiment bol schválený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (č. schválenia: Ro-1222-3/2020220). [1] Rohlke, F. – Stollman, N. Fecal microbiota transplantation in relapsing Clostridium difficile infection. In Therapeutic advances in gastroenterology,
2012, vol. 5, no. 6, p. 403-420.

