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Odhalení světa mikrooganismů 

1676 
Antonio van Leewenhoek 
První pozorování mikroorganismů 

http://sukirgenk.dvrlists.com/van-leeuwenhoek-first-microscope.html 
https://americangallery20th.files.wordpress.com/2012/09/antonie-
von-leeuwenhoek.jpg 



Historie studia mikroorganismů Jak „chytnout“ padoucha? 

1676 
Antonio van Leewenhoek 

První pozorování 
mikroorganismů 

1843-1910 
Robert Koch 
Vypracování Kochových postulátů 

http://content.answers.com/main/content/img/scitech/HSroberh.jpg 



Historie studia mikroorganismů Je jich více, než jsme čekali 

1676 
Antonio van Leewenhoek 

První pozorování 
mikroorganismů 

1843-1910 
Robert Koch 
Vypracování 
Kochových postulátů 

1977 - Carl Woese 
Objev domény Archea, studium 
genu 16S rRNA 

Yarza, P. et al; Nat. Rev. Microbiol. 12; 2014 

V 80. letech – 12 kmenů bakterií, každý s kultivovatelným 
reprezentantem 
Nyní: více než 100 kmenů, 2/3 bez kultivovatelného 
reprezentanta 



 

Historie studia mikroorganismů Nebude to tak jednoduché 

1676 
Antonio van Leewenhoek 

První pozorování 
mikroorganismů 

1843-1910 
Robert Koch 
Vypracování 
Kochových postulátů 

1977 
Carl Woese 
Objev domény 
Archea, studium 
genu 16S rRNA 

1985 - Staley a Konopka 
„The great plate count 
anomaly“ 

~0,1 - 0,01 % 
Kultivovatelné mikroorganismy 

~99,9 - 99,99 % 
Nekultivovatelné mikroorganismy 

Gut Check: Exploring Your Microbiome 



Historie studia mikroorganismů Svítá naděje 

1676 
Antonio van Leewenhoek 

První pozorování 
mikroorganismů 

1843-1910 
Robert Koch 
Vypracování 
Kochových postulátů 

1977 
Carl Woese 
Objev domény 
Archea, studium 
genu 16S rRNA 

1985 
Staley a 
Konopka 
„The great plate 
count anomaly“ 

2009 – 
Sekvenování 
nové generace 

Miliony až miliardy sekvencí 
najednou 

Možnost studia i nekultivovatelných mikroorganismů 



Co?  
Mikrobiom / mikrobiota / mikroflóra    
= soubor mikroorganismů (bakterie, 
viry, plísně, kvasinky…) 
 

Kde? 
Vlastně skoro úplně všude, ale z 
hlediska zdraví je nejdůležitější střevní 
mikrobiom 

 
 

Mikrobiom – co, kde, jak? 

http://www.spektrumzdravi.cz/strevni-
mikrobiom-a-jeho-vliv-na-zdravi 



Sommer, F. & Bäckhed, F. Nat. Rev. Microbiol. Publ. Online; 2013 

Whiteside, S. A. et al.; Nat. Rev. Urol;2015 

Mikrobiom – co, kde, jak? 

Komenzální bakterie 
Patogenní bakterie 
Neurotransmiter 
Rozestoupení buněk 
Antimikrobiální látka 
Obrana tkání 
Toxin  
 

A. Swift; The Scientist; 2011 

Střevo bez mikrobů Zdravé střevo 



Zajímavosti o mikrobiomu 

• Bakterií máme v těle více, než vlastních buněk 
• Bakteriální geny převyšují počtem geny lidské 100:1 
• Ve střevě žije více než 1000 druhů bakterií 
• Na základě mikrobiomu lze identifikovat člověka 

podobně, jako pomocí otisku prstů 
• Každý člověk má individuální složení    

střevního mikrobiomu, liší se           
z 80-90 % 

Historie studia mikroorganismů Mikrobiom a co o něm možná 
nevíte 



Mikrobiom je náš přítel 



Co v mládí zasejete… 



Jak jde čas s mikrobiomem 



Mikrobiom a naše zdraví 



Ne vždy si za to můžeme sami! 



Každý z nás je individuální 



Když je potřeba pomoci 
Klostridiální infekce 

 
• Klostridiální infekce je častá 

komplikace hospitalizace v 
nemocnici, zejména u starších 
pacientů   

• Předchází ji léčba antibiotiky, která 
naruší přirozenou rovnováhu 
mikrobiomu ve střevech 

• Na C. difficile často nezabírají 
podávaná antibiotika 

• U oslabených jedinců může dojít k 
rozvoji pseudomembranozní 
enterokolitidy, což je život ohrožující 
onemocnění 

• Fekální transplantace se ukazuje 
jako velmi účinná léčba těchto 
těžkých stavů 



• Mikrobiom je významnou součástí nás samých 
• Mikrobiom se utváří hned od narození a je 

důležitý pro správný vývoj imunitního systému 
• Narušení mikrobiomu se může projevit 

onemocněním – např. chronické střevní 
záněty, obezita, rakovina střeva, cukrovka… 

• Mikrobiom souvisí i s neurologickými 
onemocněními (deprese, autismus)  
 

Závěrem: 



Děkuji za pozornost 

kontakt: 
 
Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D. 
 
videnska@recetox.muni.cz 
+420 549 49 3079 
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625 00  Brno 
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