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Mikrobiom a jeho výzkum jsou…

• Ubikviterní

• Multidisciplinární

• Cílem řady rozsáhlých projektů

• Předmětem zájmu řady učených společností

• Atraktivní pro translační výzkum
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• Heterogenní a nejednotné!



Mikrobiomové pojmosloví

• Mikrobiom

• Mikrobiota (souhrn jednotlivých členů 
mikrobiálního kolektivu)



• „Ekologická“

≡ Charakteristické společenství mikroorganismů, 
obývající racionálně definované prostředí s určitými 
fyzikálními a chemickými vlastnostmi

• Zahrnuje vlastní mikroby + jejich pole působnosti

• „Genomová“

≡ Soubor genomů všech mikroorganismů, obývajících 
určité prostředí
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„Ekologická“ definice mikrobiomu
• Poprvé formulována 1988 (Whipps J, Lewis K, Cooke R. 

Mycoparasitism and plant disease control. In: Burge M, editor. Fungi Biol 
Control Syst. Manchester University Press; 1988. p. 161-187.)

• Dostává se do popředí cca od roku 2015

• Podpora řady významných odborníků a 
učených společností



„Genomová“ definice mikrobiomu
• Poprvé formulována 2001 (Lederberg J, Mccray AT. `Ome

Sweet `Omics--A genealogical treasury of words. The Scientist. 
2001;15(7):8–8.)

• Velice rozšířená a široce citovaná

• Joshua Lederberg (Nobelova cena 1958)

• Genom –> mikrobiom

(1925 – 2008)



EU financované konsorcium, usilující o 
podporu a koordinaci skupin, 

zabývajících se výzkumem mikrobiomu

(workshop 6. 3. 2019)

Berg, G., Rybakova, D., Fischer, D., Cernava, T., Vergès, M.-C.C., Charles, T., Chen, X., Cocolin, L., 

Eversole, K., Corral, G.H., et al. (2020). Microbiome definition re-visited: old concepts and new

challenges. Microbiome 8, 103.





Mikrobiomové pojmosloví

• Mikrobiom

• Mikrobiota

• Metagenom

+ další -omické metodické přístupy
(metataxonomika, metatranskriptomika, metaproteomika,…)

• „Mikroflóra“ 



Definice mikrobiomu – výhody

Ekologická

• Původnější

• Holistická

• Etymologicky 
správnější
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Genomová
• Rozšířenější
• Jednodušší
• Bližší molekulárně 

biologickým metodám

(Huss, J. (2014). Methodology and Ontology in 
Microbiome Research. Biol Theory 9, 392–400.)
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Česká mikrobiomová společnost



Česká mikrobiomová společnost



Děkuji Vám za pozornost!

(Microbiota decussata) (Platycladus orientalis –
dříve Biota orientalis)


