ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE VÝŽIVY A JAKOSTI PRODUKCE
Laboratoř mikrobiologie
Výzkumná činnost související s mikrobiologickými aspekty trávicího traktu hospodářských zvířat a skotu

PŘEHLED ČINNOSTI

ČLENOVÉ SKUPINY

Studium vlivu vnějších faktorů (zejména výživy) na zdravotní stav zvířat.
Základním sledovaným paramentrem je pak mikrobiota trávicího traktu. Její
dynamika je sledována pomocí metod molekulární biologie (PCR, agarózová
elektroforéza, DGGE, qPCR, apod.), rutinně jsou využívány i klasické
kultivační techniky. Sledování antibakteriálních účinků bioaktivních látek je
realizováno in vitro a v experimentech na modelových organismech. Kromě
vlastního antibakteriálního účinku je rovněž věnována pozornost studiu
synergických účinků jednotlivých látek, popř. výskyt zkřížené rezistence na
antibakteriální látky. Kromě experimentálních aditiv jsou sledovány i i další
charakteristiky vnějšího prostředí a jejich vliv na mikrobiotu trávicího traktu
(např. systém ustájení). Z hlediska výživy jsou rovněž studovány látky
s prebiotickými účinky a jejich vliv na zdravotní stav, užitkovost a
mikrobiologický profil daného jedince.

Vědečtí a odborní pracovníci
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HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY
-

Pastevní výkrm kuřat – Sledování vlivu způsobu ustájení kuřat (konvenční chov vs. venkovní výběh) na
mikrobiotu trávicího traktu z hlediska prevalence a profylaxe výskytu patogenních mikroorganismů.

-

Studium metabolismu tuků u drůbeže a potkanů – Zjišťování vlivu různých rostlinných zdrojů tuku na
genovou expresi genů účastněných v metabolismu tuků v játrech potkanů a kuřat.

-

Antibakteriální aktivita látek přírodního charakteru – Studium in vitro účinků daných látek na mikrobiotu
trávicího traktu, včetně potencionálních pathogenů, stanovení vlivu látek na průběh enteropathogenních
infekcí u kuřat a králíků.

-

Synergické účinky antibakteriálních látek a zkřížená rezistence
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