
UNIVERZITA KARLOVA 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ P RÁCE  

 

POLYMIKROBIÁLNÍ BIOFILMY – MIKROBIÁLNÍ 

INTERAKCE BIOFILM-FORMUJÍCÍCH 

MIKROORGANISMŮ 

 

Martina Nosková 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. 

HRADEC KRÁLOVÉ, 2020 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Za odborné rady, připomínky a komentáře k formální i obsahové stránce této práce 

děkuji RNDr. Kláře Konečné, Ph.D. Velký dík patří také mé rodině za všeobecnou 

podporu ve studiu.  

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a 

další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury a v práci jsou řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo 

stejného titulu.“ 

 

 

V Hradci Králové 13. 5. 2020 

 Martina Nosková 

 



 

4 
 

1. OBSAH 

1. OBSAH .............................................................................................................................................. 4 

2. ABSTRAKT ......................................................................................................................................... 6 

3. ABSTRACT ......................................................................................................................................... 8 

4. ÚVOD .............................................................................................................................................. 10 

5. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE ....................................................................................................................... 11 

6. Biofilm – komunita blízce sdružených mikroorganismů ................................................................ 12 

6.1 Tvorba mikrobiálních biofilmů v lidském organismu a jejich význam v klinické praxi 13 

6.2 Výhody života v biofilmu ............................................................................................. 17 

6.3 Struktura mikrobiálních biofilmů ................................................................................ 23 

6.4 Vznik a vývoj formování biofilmu ................................................................................ 27 

6.5 Faktory ovlivňující adherenci mikroorganismů k různým povrchům .......................... 30 

7. Polymikrobiální biofilmy ................................................................................................................. 32 

7.1 Konkurenční boj mezi mikroorganismy tvořícími polymikrobiální biofilm ................. 35 

7.1.1 Inhibice tvorby biofilmů konkurenčních bakterií na základě vytvoření fyzikální 

bariéry tvořené jinými mikroby ........................................................................................... 42 

7.1.2 Inhibice adherence a následné tvorby biofilmu konkurenčních bakterií vlivem 

sekrece látek ovlivňujících povrchové napětí ..................................................................... 42 

7.1.3 Inhibice tvorby biofilmu konkurenčních bakterií vlivem snížení exprese 

struktur potřebných pro adhesi .......................................................................................... 44 

7.1.4 Inhibice tvorby biofilmu konkurenčních bakterií založená na potlačení 

komunikace prostřednictvím quorum sensing systému ..................................................... 45 

7.1.5 Degradace biofilmů konkurenčních bakterií na základě destrukce 

složek matrice ..................................................................................................................... 47 

7.1.6 Úloha disperzních signálních faktorů na celistvost formovaných 

bakteriálních biofilmů ......................................................................................................... 48 

7.1.7 Antagonické interakce v rámci biofilmů tvořených 

mikroorganismy zastoupenými v rámci různých říší ........................................................... 49 

7.1.8 Role obranných mechanismů hostitele na tvorbu bakteriálních biofilmů ...... 51 

7.2 Kooperace mikroorganismů v rámci biofilmového společenství ................................ 53 



 

5 
 

8. ZÁVĚR ............................................................................................................................................. 60 

9. POUŽITÉ ZKRATKY ........................................................................................................................... 61 

10. SEZNAM TABULEK .......................................................................................................................... 62 

11. SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................................... 63 

12. POUŽITÁ LETERATURA .................................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

2. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských studií 

Studijní obor: Zdravotní laborant 

Autor: Martina Nosková 

Školitel: RNDr. Klára Konečná Ph.D. 

Název bakalářské práce: Polymikrobiální biofilmy – mikrobiální interakce biofilm-formujících 

mikroorganismů 

Cíl: Cílem této práce je podat stručný přehled o možných vzájemných interakcích (antagonické 

i kooperační) mezi mikroorganismy v rámci polymikrobiálních biofilmů. Tato práce také 

zahrnuje stručný obecný popis mikrobiálního biofilmu, jeho vývoj a výhody, které přináší život 

mikrobům v rámci biofilmového společenství. Ve stěžejní části práce jsou uvedeny poznatky 

týkající se zejména antagonických interakcí a strategií mikroorganismů vedoucích k potlačení 

tvorby, či eliminaci biofilmu vytvořeného konkurenčními mikrobiálními agens. 

Hlavní poznatky: Pojmem biofilm (mikrobiální biofilm) se označuje společenství 

mikroorganismů jednoho, či více druhů, které jsou pevně ukotveny k živým, či neživým 

povrchům a jsou chráněny před vlivy okolí extracelulární matricí. Tvorba biofilmu probíhá 

v několika krocích, prvním krokem je adhese, poté následuje množení buněk a vytváření 

mikrokolonií obklopených matricí a v závěru dochází k vyzrávání biofilmu a odlučování buněk z 

biofilmu za účelem kolonizace nového prostředí. Co se týče antagonických reakcí, může k nim 

docházet v rámci všech vývojových fází biofilmu. Strategie antagonického působení mikrobů na 

další biofilm-formující mikroorganismy jsou vysoce rozličné. Dochází například k vytváření 

fyzikálních bariér, sekreci látek ovlivňujících povrchové napětí, ovlivnění exprese molekul 

potřebných k adhesi, či k potlačení komunikace prostřednictvím quorum sensing systému. Na 

druhou stranu, při tvorbě polymikrobiálního biofilmu může docházet ke kooperaci mezi 

mikroby, kdy například jeden mikroorganismus využívá jako zdroj živin metabolity 

produkované jiným mikroorganismem.  

Závěry: Biofilmy zastupují v medicíně závažný klinický problém a velkou výzvu zejména 

s ohledem na vyšší mikrobiální rezistenci vůči antimikrobním látkám. Mikrobi si dokážou 

v rámci biofilmového společenství jednak poskytovat navzájem ochranu před antimikrobními 
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látkami, ale stejně tak dokáží ve vzájemné pospolitosti vykazovat antagonické interakce, které 

následně vedou k potlačení tvorby biofilmu, či jeho rozkladu. Poznatky týkající se především 

molekulárních mechanismů v rámci vzájemných antagonických interakcí mikrobů mohou být 

zdrojem inspirace pro navazující výzkum v oblasti vyhledávání nových léčebných strategií či 

struktur napomáhajících v potlačení tvorby, či eliminaci těchto mnohobuněčných mikrobiálních 

struktur v lidském organismu.  

Klíčová slova: biofilm, polymikrobiální biofilm, antagonické interakce, kooperace 

mikroorganismů
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3. ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Study program: Medical Laboratory Technician 

Author: Martina Nosková 

Supervisor: RNDr. Klára Konečná Ph.D. 

Title of bachleor thesis: Polymicrobial biofilms – microbial interactions of biofilm-forming 

microorganisms 

Background: The aim of this thesis is to give a briew overview of possible interactions 

(antagonistic and cooperative) between microorganisms within polymicrobial biofilms. This 

thesis also includes a brief overview about microbial biofilm, its development and benefits that 

comes from life within a biofilm community. The key part of this thesis lists findings especially 

about antagonistic interactions and microbial strategies leading to a supression, or elimination 

of biofilms created by competitive microbial agent. 

Main findings: The designation biofilm (microbial biofilm) is linked to a community of one or 

more species of microorganisms, which are firmly attached to living or inanimate surfaces and 

are protected from external stimuli by extracellular matrix. The development of biofilm 

accompanies several steps, the first step is adhesion, followed by a cell multiplication and 

creation of microcolonies surrounded by matrix and finally occurs maturation of biofilm and 

separation of cells from biofilm in order to colonize new niches. As far as antagonistic reactions 

are concerned, they can occur in each development phase of biofilm. Strategies of antagonistic 

effect of microbes on another biofilm-forming microorganisms are highly diverse. For example 

formation of physical barriers, secretion of substances affecting the surface tension, 

intervention in expression of molecules important for adhesion, or suppression of 

communication via quorum sensing system, may occur. On the other hand, during 

polymicrobial biofilm development, cooperation between microbes may occur, where for 

example one microorganism utilizes metabolites of another microorganism as source of 

nutrient. 
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Conclusion: Biofilms represent a seriuos clinical problem in medicine and a huge challenge 

especially with regard to higher microbial resistance to antimicrobial substances. Microbes can 

provide to each other protection againts antimicrobial substances within the biofilm 

community, but they can also give rise to antagonistic interactions in a polymicrobial 

community, which could then lead to suppression of biofilm formation or its decomposition. 

Knowledge relating mainly to molecular mechanisms within these mutual antagonistic 

interactions of microbes can be a source of inspiration for following research in search of new 

therapeutic strategies or structures that could help with suppression of biofilm formation or 

elimination of these multicellular microbial structures in a human body. 

Key words: biofilm, polymicrobial biofilm, antagonistic interactions, cooperation of 

microorganisms 
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4. ÚVOD 

Mikroorganismy se obvykle nacházejí v přírodě ve společenství zvaném biofilm. Ukázalo 

se, že tento způsob života preferují před variantou planktonické formy, tedy volně plovoucích 

samostatných buněk. Schopnost tvořit biofilm přináší mikrobům mnoho výhod, jednou z nich 

je například i odolnost vůči antimikrobním látkám. Proto jsou biofilmy aktuálním problémem 

ve zdravotnictví a je podstatné jim věnovat v rámci výzkumu dostatečnou pozornost.  

Biofilmy v přírodě, ani v lidském organismu nemusí být tvořeny jedním druhem 

mikroorganismu, často se jedná o společenství polymikrobiální, tedy vícedruhové. Součástí 

polymikrobiálního biofilmu mohou být jak bakterie, viry, tak i kvasinky.  

Záměrem této práce bylo vyhledat relevantní a recentní informace týkající se zejména 

vztahů mezi mikroorganismy tvořícími biofilm. Hlavní důraz v této práci byl kladen na 

zpracování informací týkajících se především antagonických vztahů, kdy dochází k inhibici 

jednoho druhu mikroba jiným druhem. V krátkosti je věnována pozornost také vztahům 

kooperačním, tedy takovým, kdy mají mikrobi ze společného soužití vzájemný užitek.  
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5. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

 

 Řešitel(ka) bude vycházet z recentních prací na téma polymikrobiální biofilm. Bude 

pracovat především se zcela recentními pracemi na toto téma. Práce bude mít rešeršní 

podobu a bude obsahovat ilustrativní obrázky.  

 

 Práce bude zpracována z minimálně 40 literárních zdrojů. 

 

 Cílem práce bude přehledně a souhrnně podat informace týkající se mikrobiálních 

biofilmů se zaměřením především na vzájemné interakce v rámci těchto společenství. 
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6. BIOFILM – KOMUNITA BLÍZCE SDRUŽENÝCH MIKROORGANISMŮ 

Biofilm může být tvořen jedním nebo více mikrobiálními druhy a může vznikat na 

biotických (živých) nebo abiotických (neživých) površích. Ačkoli jsou mikroorganismy ve 

srovnání s „vyššími“ organismy považovány spíše za jednoduchá stvoření, studie zaměřené na 

jejich způsob života dokazují, že tomu zcela tak není. Mikroorganismy jsou schopny komplexní 

diferenciace a jsou schopny uzpůsobit své chování k životu ve společenství, které se nazývají 

biofilmy. [1] 

Životní cyklus mikrobů můžeme rozdělit do dvou fází, na volnou jednobuněčnou 

planktonickou formu a na usedlou formu, kde jsou součástí mnohobuněčných útvarů 

(viz Obrázek 1), tedy takovou, která tvoří biofilm. Mikroorganismy mohou mezi oběma 

formami přecházet z jedné do druhé v závislosti na tom, co je pro ně v danou chvíli výhodnější. 

Mikrobi v jednobuněčné formě jsou schopni kolonizovat nové povrchy a následně dát základ 

dalšímu společenství mikroorganismů, které jim poskytne mnoho výhod. Ukazuje se, že 

mikroorganismy preferují spíše usedlý způsob života v komunitách. [2] 

 

Obrázek 1: Schema vývojového cyklu tvorby biofilmu 

Z maturovaného biofilmu se uvolňují planktonické buňky, které následně přisedají nejčastěji na 

nové povrchy, kde opět tvoří základ biofilmu. Převzato z Marič S., Vraneš J., 2007, 

Characteristics and significance of microbial biofilm formation a upraveno. [3] 
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6.1  Tvorba mikrobiálních biofilmů v lidském organismu 

a jejich význam v klinické praxi 

Biofilmy mohou být tvořeny jedním mikrobiálním druhem (monodruhové biofilmy) 

a stejně tak jejich základ může tvořit více mikrobiálních druhů (mnohodruhové, polymikrobiální 

biofilmy). [4] I biofilm tvořený jenom jedním druhem mikroorganismů představuje nebezpečí 

z hlediska případných infekcí. Ovšem z praxe je známo, že biofilmy často nejsou tvořeny pouze 

jedním druhem mikrobů. Biofilmy jsou většinou polymikrobiálním společenstvím a jako takové 

jsou velmi nebezpečné z hlediska klinické praxe zejména kvůli antimikrobiální rezistenci. [5] 

Příklad polymikrobiálního biofilmu je na následujícím obrázku (viz Obrázek 2) 

 

Obrázek 2: Příklad polymikrobiálního biofilmu kvasinky Candida albicans a bakterie 

Staphylococcus aureus 

Snímek pořízený pomocí fluorescenční in situ hybridizační mikroskopie (PNA-FISH, peptide 

nucleic acid-fluorescence in situ hybridization). Polymikrobiální biofilm tvořený kvasinkou 

Candida albicans (červeně) a bakterií Staphylococcus aureus (zeleně). Převzato z Peters B. M., 

Jabra-Rizk M. A., Scheper M. A., et al., 2010, Microbial interactions and differential protein 

expression in Staphylococcus aureus – Candida albicans dual-species biofilms. [6] 

 

 Typickým příkladem polymikrobiálního biofilmu v lidském organismu je zubní plak 

(viz Obrázek 3). Nejpočetněji je tento biofilm zastoupen streptokoky, laktobacily 

a aktinomycetami. Pokud není tvorba zubního plaku regulována například dostatečnou ústní 

hygienou, může to vést k jejich přemnožení, a pak k tvorbě zubního kazu nebo 

i paradontóze. [7] 
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Obrázek 3: Zubní plak reprezentující polymikrobiální biofilm v dutině ústní 

Na obrázku je ukázka biofilmu v dutině ústní. Převzato z Touyz L. Z. G., 2017, The 

pathophysiology of oral biofilms and it’s relation to initial gum disease and caries. [8] 

 

Tvorba biofilmů je důležitým mechanismem virulence u mnoha bakteriálních 

a kvasinkových patogenů. Počet onemocnění, které jsou dnes spojovány s přítomností 

mikrobiálních biofilmů, stále stoupá. Mezi ty nejčastější jsou řazeny například vaginitida, 

konjunktivitida, kolitida, gingivitida či uretritida. [9] 

Odhaduje se, že až 80% mikrobiálních nemocí u člověka je přímým důsledkem 

biofilmových infekcí. [9] Velice často se například biofilm formuje na zdravotnických 

pomůckách (katetry, shunty, implantáty), což je závažný problém, protože jde o potencionálně 

infekční ložiska a také díky tomu je negativně ovlivněna funkce těchto pomůcek. [10] Biofilmy 

mohou vznikat na protetických srdečních chlopních, centrálních žilních katetrech, močových 

katetrech, intrauterinních zařízeních, kontaktních čočkách a dalších, a mohou uživatelům 

způsobovat infekce i v době hospitalizace a léčby (viz Tabulka 1). Proto jsou biofilmy 

v medicíně závažným problémem a je potřeba se jimi zabývat. [11] Ukázka biofilmu v katetru je 

na následujícím obrázku (viz Obrázek 4). 



 

15 
 

 

Obrázek 4: Biofilm v katetru 

Snímek biofilmu kvasinky Candida albicans označené fluorescenčním barvením. Převzato z: 

http://www.ansci.wisc.edu/BBPIC/Images/zeiss/andes-biofilm-LM-A.jpg a upraveno. [12] 

 

Tabulka 1: Mikroorganismy běžně sdružené s tvorbou biofilmů na zdravotnických 

nástrojích 

Mikroorganismus Byl izolován z 

Candida albicans Umělá hlasová protéza 

 Žilní katetr 

 Intrauterinní katetr 

Koaguláza negativní stafylokoky Uměla protéza kyčelní 

 Umělá hlasová protéza 

http://www.ansci.wisc.edu/BBPIC/Images/zeiss/andes-biofilm-LM-A.jpg
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 Žilní katetr 

 Intrauterinní katetr 

 Protetická srdeční chlopeň 

 Močový katetr 

Enterococcus sp. Umělá protéza kyčelní 

 Žilní katetr 

 Intrauterinní katetr 

 Protetická srdeční chlopeň 

 Močový katetr 

Klebsiella pneumonie Žilní katetr 

 Močový katetr 

Pseudomonas aeruginosa Umělá protéza kyčelní 

 Žilní katetr 

 Močový katetr 

Staphylococcus aureus Umělá protéza kyčelní 

 Žilní katetr 

 Intrauterinní katetr 

 Protetická srdeční chlopeň 

Tabulka převzata z Donlan R. M., 2002, Biofilms: microbial life on surfaces a upravena. [13] 
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6.2 Výhody života v biofilmu 

Život ve společenství poskytuje mikroorganismům mnoho výhod. V přírodě nalezneme 

různá prostředí, která byla svými podmínkami považována za prostředí nevhodná ke kolonizaci 

mikroorganismy (viz Obrázek 5). Ať už je jedná o prostředí s ultrafialovým (UV) zářením 

s vysokou intenzitou, nebo prostředí s vysokou či naopak nízkou teplotou, prostředí vysoce 

alkalická, nebo kyselá, prostředí, kde není dostatek živin nebo prostředí o vysokém tlaku. Dnes 

již je známo, že i tato prostředí mohou být bohatě osídlena. Nejenom že za těchto podmínek 

některé mikrobi přežívají, ale dobře v něm i prosperují. Organismy, které jsou schopny přežít 

v takto extrémních podmínkách, se nazývají extremofily a schopnost tvořit biofilm je důležitým 

předpokladem pro jejich přežití. [14] 

 

Obrázek 5: Schématický nákres vlivu různých faktorů okolního prostředí na biofilm 

Na obrázku jsou popsány různé vlivy okolního prostředí, které mohou působit na biofilm, 

převzato z Yin W., Wang Y., Liu L., et al., 2019, Biofilms: The microbial „protective clothing“ in 

extreme environments a upraveno. [14] 

 

UV záření můžeme rozdělit na tři druhy, dle jeho vlnových délek: UV-A (320-400 nm), 

UV-B (290-320 nm) a UV-C (100-290 nm). UV zářením může docházet k poškození proteinů, 

membrán buněk, k vytvoření zlomů v DNA či k mutacím. [14] 

Bylo prokázáno, že například matrice biofilmu tvořeného bakterií Pseudomonas 

aeruginosa chrání biofilm před účinkem UV záření. [15] Nejedná se o kompletní ochranu, ale 

díky matrici je omezen dopad záření na buňky. Podobně tomu je u biofilmu tvořeného bakterií 
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Deinoccocus geothermlis, který je odolnější vůči UV záření než samotné planktonické buňky. 

Stejně tak je tomu u bakterie Listeria monocytogenes. [14]  

V rámci studie Cihan C. A., et al., 2017 [16], která se věnovala vlivu teploty na 

formování biofilmu termofilními bakteriemi čeledi Bacillaceae bylo odhaleno, že paradoxně 

teplota 65°C se zdá mít pozitivnější vliv na tvorbu biofilmu nežli nižší teplota 55°C a to u rodů 

Thermolongibacillus, Aeribacillus, Geobacillus a Anoxybacillus. [16] 

 V rámci další studie autorů Koerdt A., et al., 2010 [17], zaměřené na rod Sulpholobus, 

což jsou termofilní acidofilní archebakterie, bylo zjištěno, že pro růst a množení těchto mikrobů 

je teplotní optimum 75°C. Ovšem i teplota nižší než je teplotní optimum pro růst a množení 

může vést ke zvýšené tvorbě biofilmové biomasy, což se předpokládá spíš u daného teplotního 

optima. Byla testována tvorba biofilmu při různých teplotách v rozmezí 60°C – 85°C. 

K nejvyššímu nárůstu biofilmu a to čtyřnásobně a pětinásobně vyššímu v porovnání s teplotním 

optimem, došlo u bakterií Sulpholobus acidocaldarius a Sulpholobus solfataricus při teplotě 

60°C. U bakterie Sulpholobus tokadaii byla tvorba biofilmu v rozmezí teplot 60°C – 85°C stejná, 

pouze při teplotě 60°C a 85°C byla pozorována snížená tvorba biofilmu. [17]  

Sulpholobus spp. se vyskytuje v kyselých, bahnitých, horkých pramenech. V nich může 

docházet ke změnám teploty, ale i pH a tento druh se dokáže přizpůsobit změnám okolních 

podmínek, aniž by docházelo k inhibici jeho růstu. [17] Díky biofilmu jsou jeho jednotlivé buňky 

odolnější vůči poškození způsobenému změnou teplot. Biofilm poskytuje stabilní prostředí 

a pomáhá odolávat jak vlivům vysokých, tak i nízkých teplot. [14]  

Komplexní struktura biofilmu pomáhá odolávat také účinkům extrémních hodnot pH. 

Mikrobiální organismy, které jsou schopny žít v kyselých podmínkách, nejsou příliš početné. Při 

extrémně kyselém pH se zvyšuje rozpustnost těžkých kovů a tím se zvyšuje toxicita prostředí. 

[14] V alkalických podmínkách se biologická dostupnost těžkých kovů snižuje a tím se snižuje 

i jejich toxicita. [18] Ty mikroorganismy, které jsou schopny přežívat a množit se za těchto 

podmínek se nazývají acidofilní mikroorganismy. Kombinace vlivu kyselého pH a těžkých kovů 

vede k významné změně ve složení extracelulární matrice biofilmu. Ukázalo se, že matrice 

biofilmu dokáže zabránit toxicitě těžkých kovů, ale také může zachytit a obohatit systém 

o stopové prvky. [14] Vliv pH na odolnost bakterií v biofilmu versus v planktonické formě byl 

zkoumán ve studii Chávez de Paz L. E., et al., 2007 [19], ve které byly zařazeny mikrobi: 

Enterococcus faecalis, Lactobacillus paracasei, Olsenella uli, Streptococcus anginosus, 

Streptococcus gordonii, Streptococcus oralis a Fusobacterium nucleatum. Bakterie 

v planktonické formě a stejně tak i v podobě biofilmu byly vystaveny alkalickému prostředí 
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odpovídající pH 10,5 po dobu 4 hodin. Výsledkem této studie byl závěr, že bakterie v biofilmu 

se dokáží lépe adaptovat na alkalické pH než ty, které se vyskytují v planktonickém stavu. [19] 

Barofily jsou takové mikroorganismy, které jsou přizpůsobeny životu v prostředí 

o vysokém tlaku, například v hlubinném prostředí. Kvůli tomu, že se obtížně kultivují, nebylo 

provedeno mnoho studií zaměřených na tvorbu jejich biofilmu. [14] Vysoký hydrostatický tlak 

může měnit makromolekuly v mikroorganismech (zatímco malé molekuly zůstávají 

nezměněny). Ovlivněna může být i jejich transkripce a translace, což vede ke snížené tvorbě 

proteinů. Buněčná membrána může být změněna termodynamickými účinky vysokého tlaku 

a v důsledku toho poklesne tekutost a integrita membrány. [20]  

Bylo prokázáno, že mikroorganismy žijící v biofilmech jsou odolnější vůči vysokým 

tlakům než ty planktonické. Zároveň bylo také zjištěno, že gram-negativní bakterie jsou více 

odolné vůči vysokému tlaku, než gram-pozitivní bakterie. [14] 

Růst biofilmu je do značné míry ovlivněn přítomností živin v okolním prostředí. 

Bakterie můžeme rozdělit do dvou skupin v závislosti na tom, zda optimálně rostou při 

vysokých nebo nízkých hladinách živin, na kopiotrofy (vyžadují prostředí bohaté na živiny) 

a oligotrofy (jsou schopny růstu i v prostředí chudém na živiny). [14] Například bakterie Listeria 

monocytogenes prospívá spíše v médiu chudém na živiny. Bylo prokázáno, že rovněž v tomto 

prostředí biofilm této bakterie maturuje rychleji. [21] Dalším příkladem oligotrofních 

mikroorganismů je většina netuberkulózních druhů bakterií rodu Mycobacterium, které jsou 

přítomné například v přírodních vodách, v průmyslových vodních systémech a v půdě. [22] 

Mikroorganismy žijící v biofilmech jsou odolnější vůči antibiotikům (viz Obrázek 6). 

Matrice biofilmu může sloužit jako ochranná bariéra a tloušťka biofilmu a chemické složení 

matrice může bránit průchodu antibiotik. Rychlost růstu biofilmu, jeho stáří a nutriční 

podmínky mohou také ovlivnit citlivost na antibiotika. Opět platí, že bakterie, které žijí 

v biofilmech, jsou odolnější než ty, které žijí planktonicky. [14] 
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Obrázek 6: Faktory ovlivňující účinek antibiotik na mikroorganismy tvořící biofilm 

Žlutá zóna představuje ztížený průnik antibiotika skrz vrstvy biofilmu zejména v důsledku 

přítomnosti extracelulární matrice.  

Zeleně vyznačené buňky představují mikroorganismy, u kterých došlo k fenotypovým změnám 

a díky tomu vykazují rezistenci k antibiotiku. 
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Červená zóna znázorňuje prostředí biofilmu, kde jsou vyčerpány živiny a kumulují se odpadní 

produkty, což může vést k tomu, že je účinek antibiotik antagonizován. 

Spodní šedou vrstvou je vrstva substrátu, ke kterému je celá struktura biofilmu přichycena. 

Převzato z Stewart P. S., Costerson J. W., 2001, Antibiotic resistance of bacteria in biofilms 

a upraveno. [23] 

 

K rozvoji rezistence biofilmů k antibiotikům také napomáhá genetická diverzita v rámci 

těchto struktur. Ve studii Cook L. C., Dunny G. M., 2013 [24], kteří věnovali pozornost 

biofilmům bakterie Enterococcus faecalis bylo prokázáno, že v rámci biofilmu dochází ke 

zvýšení počtů kopií plasmidů nesoucích geny rezistence a stejně tak ke zvýšené transkripci 

těchto genů. [24] 

Podobně existuje řada studií, které poukazují na zvýšenou rezistenci také 

u polymikrobiálních biofilmů. [14] Bakteriální buňky Escherichia coli tvořící biofilm spolu 

s kvasinkou Candida albicans (viz Obrázek 7) vykazují mnohem vyšší rezistenci vůči ofloxacinu 

než tomu je u monodruhového biofilmu tvořenému samotnou bakterií Escherichia coli. 

Zvýšená tolerance vůči ofloxacinu byla v rámci studie vysvětlena tím, že dochází k vyvazování 

ofloxacinu prostřednictvím ß-1,3-glukanů buněčné stěny kvasinky Candida albicans. [25] 

Podobně tomu bylo zjištěno v případě polymikrobiálního biofilmu tvořeného bakterií 

Staphylococcus albicans a kvasinkou Candida albicans, které se spolu často vyskytují u různých 

typů infekcí a díky tomu společenství vykazují zvýšenou odolnost vůči antibiotiku vankomycinu. 

[14] V polymikrobiálních biofilmech tvořených kvasinkou Candida albicans a bakterií 

Staphylococcus aureus, kvasinka Candida albicans tvoří základ biofilmu a Staphylococcus 

aureus adheruje na hyfy této kvasinky. [26] 
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Obrázek 7: Biofilmové společenství kvasinky Candida albicans a bakterie Escherichia 

coli 

Snímek byl pořízen skenovací elektronovou mikroskopií. Měřítko je znázorněno v pravém 

spodním rohu snímku. Biofilm byl kultivován po dobu 24 hodin při 37°C. Převzato z De Brucker 

K., Tan Y., Vints K., et al., 2015, Fungal ß-1,3-glucan increases ofloxacin tolerance of Escherichia 

coli in a polymicrobial E. coli/Candida albicans biofilm. [25] 
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6.3 Struktura mikrobiálních biofilmů 

Biofilmy jsou komplexní, trojrozměrná společenství mikroorganismů. (viz Obrázek 8) [9] 

 

Obrázek 8: 3D struktura biofilmu 

Na obrázku je zachycen polymikrobiální biofilm dutiny ústní. Snímek byl pořízen pomocí 

konfokální laserové skenovací mikroskopie. Pro vizualizaci byl využit detekční kit „Live/Dead 

BacLight bacterial viability kit“, který umožňuje odlišit živé (zelená barva) a mrtvé (červená 

barva) bakterie. 

Převzato z: 

https://www.researchgate.net/publication/234068449_Method_to_quantify_live_and_dead_

cells_in_multi-species_oral_biofilm_by_real-time_PCR_with_propidium_monoazide [27] 

 

Tvorba biofilmů probíhá v pěti krocích. V první fázi dochází k přilnutí jednotlivých 

buněk k pevnému povrchu. Ve druhé fázi vylučují adherující buňky látky, které tvoří složku 

zvanou extracelulární polymerní substance (extrapolymerní substance), což vede k jejich 

https://www.researchgate.net/publication/234068449_Method_to_quantify_live_and_dead_cells_in_multi-species_oral_biofilm_by_real-time_PCR_with_propidium_monoazide%20%5b27
https://www.researchgate.net/publication/234068449_Method_to_quantify_live_and_dead_cells_in_multi-species_oral_biofilm_by_real-time_PCR_with_propidium_monoazide%20%5b27
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agregaci. Extracelulární polymerní substance se jinak označuje pojmem extracelulární matrice. 

Ve třetí fázi pak dochází k vrstvení biofilmu. Ve čtvrté fázi dosáhne biofilm své maximální 

hustoty a je považován za trojrozměrné společenství mikroorganismů. V páté fázi se 

z maturovaného biofilmu uvolňují jednotlivé mikrobiální buňky či mikrokolonie, které jsou 

následně schopné osídlit nové niky (nová prostředí). [9]  

Každá komunita biofilmů je jedinečná. Biofilmy obsahují mikrokolonie mikrobiálních 

buněk, uzavřených v extracelulární polymerní substanci, oddělené od ostatních mikrobiálních 

mikrokolonií intersticiálními dutinkami, tedy vodnými kanálky (viz Obrázek 9). Ve vodných 

kanálcích proudí tekutina a to umožňuje difuzi živin, kyslíku či antimikrobních látek v rámci 

biofilmu. [13] 

 

Obrázek 9: Mikrokolonie a vodné kanálky v rámci polymikrobiálního biofilmu 

Na obrázku je polymikrobiální biofilm bakterií Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae a Flavobacterium spp. vytvořený na ocelovém povrchu v systému pitné vody. 

Mezi mikrokoloniemi jsou patrné vodné kanálky. Biofilm byl kultivován po dobu 14 dnů a byl 

obarven fluorescenčním barvivem 4,6-diamidin-2-fenylindolem. Snímek byl pořízen 

fluorescenční mikroskopií. Měřítko má velikost 20 µm. 

Převzato z Donlan R. M., 2002, Biofilms: microbial life on surfaces. [13] 
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Extracelulární matrice (viz Obrázek 10) je směsí proteinů, lipidů, nukleových kyselin – 

extracelulární DNA, polysacharidů, minerálů a vody. [5] Další komponenty extracelulární 

matrice jsou bičíky, pili a další adhezivní vlákna. V matrici jsou zachycovány živiny, dále pak 

voda, která je zadržována vodíkovými vazbami a také hydrofilními polysacharidy. Extracelulární 

matrice pomáhá udržovat komunitu biofilmových buněk v těsné blízkosti, tím umožnuje 

komunikaci mezi jednotlivými buňkami a také výměnu genetického materiálu [28]. Tvoří 

ochranou bariéru a dále může napomáhat při zachycování živin. [5] Polysacharidy 

z extracelulární matrice pomáhají mikrobům adherovat k sobě navzájem a také k povrchům. 

[29] Enzymy, které vylučují bakterie, mění průběžně složení extracelulární matrice, podle 

dostupnosti živin a tím se také mění architektura celého biofilmu. Extracelulární matrice chrání 

biofilm také před obrannými mechanismy hostitele. [28] Extracelulární matrice dělá 

mikrobiální společenství unikátní tím, že tvoří ochranný štít biofilmu a poskytuje mu určitou 

ochranu vůči antimikrobním látkám nebo toxinům. [30] 

 

Obrázek 10: Extracelulární matrice biofilmu 

Převzato z: Lembre P., Lorentz C., Di Martino P., 2012, Exopolysacharides of the biofilm matrix: 

a complex biophysical world a upraveno. [31] 
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Extracelulární matrice biofilmu tvořeného různými mikroorganismy se může svými 

vlastnosti a složením lišit, ale její základ vždy tvoří polysacharidy. Některé polysacharidy mají 

celkový náboj negativní. Záporný náboj udává zejména přítomnost uronových kyselin například 

kyseliny D-glukuronové, D-galakturonové nebo manurové. Díky zápornému náboji pak mohou 

reagovat s dvojmocnými kationty, jako jsou hořčík a vápník, o kterých bylo prokázáno, že 

poskytují větší vazebnou sílu biofilmu. V případě biofilmů tvořených stafylokoky je složení 

extracelulární matrice odlišné a celkový náboj je pozitivní. [13] 

Extracelulární matrice je vysoce hydratovaná, protože do své struktury může začlenit 

molekuly vody. Tím může zamezit vysychání biofilmů v přírodě. Na tvaru biofilmu se výrazně 

podílí složení extracelulární matrice a struktura polysacharidů. [13] Například matrice 

obsahující především 1,3-ß a 1,4-ß vázané hexosové zbytky jsou mnohem více rigidní, méně se 

deformují a jsou také hůře rozpustné nebo dokonce nerozpustné. [32] 

Ukázalo se, že organismy z nichž se biofilm skládá, mají také vliv na jeho strukturu. 

Monodruhové biofilmy jsou obvykle tenčí než biofilmy, skládající se z více mikrobiálních druhů. 

Architektura biofilmu je heterogenní a neustále se mění v čase i prostoru kvůli měnícím se 

vnějším i vnitřním procesům. Strukturální jednotkou biofilmu je mikrokolonie. Blízkost buněk 

uvnitř mikrokolonií je ideálním prostředím pro tvorbu výživných gradientů, výměnu genů 

a komunikaci prostřednictvím systému buněčné komunikace zvané quorum sensing. [13] 

Tato komunikace je dána signálními molekulami, které jsou bakterie schopné tvořit, 

akumulovat a přeposílat do svého okolí. Když je dosaženo prahové koncentrace, tedy 

koncentrace, kterou jsou schopny buňky detekovat, reaguje na ni celá populace, například 

změnou genové exprese. Quorum sensing je způsob komunikace velmi účinný pro velkou 

skupinu buněk, ale naopak neefektivní pro jednotlivé buňky bakterií. V biofilmech dochází také 

k výměně extrachromosomální DNA (plasmidy). Konjugace, což je parasexuální proces pro 

přenos plasmidů, probíhá rychleji mezi buňkami žijícími v biofilmech než mezi těmi 

planktonickými. [33] 
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6.4 Vznik a vývoj formování biofilmu 

Základní podmínkou pro vznik biofilmu je přítomnost mikroorganismů a podklad, ke 

kterému jsou schopny přilnout. [34] 

Biofilmy jsou všudypřítomné, můžeme je nalézt na téměř jakémkoli povrchu. Vznik 

a životní cyklus biofilmu zahrnuje několik stupňů vývoje. Počáteční krok spočívá v přichycení 

mikroorganismu k povrchu. Tento krok se nazývá adhese. [34]  

Planktonické buňky jsou poháněny Brownovým pohybem, gravitačními silami a jsou 

ovlivňovány okolními hydrostatickými silami. Pohyblivé bakterie opatřené bičíky mají výhodu 

v překonávání hydrodynamických a odpudivých sil. [35] Buňky mohou být poháněny také 

chemotaxí. Nepohyblivé buňky se musí spolehnout pouze na tok vody, která je dopraví na 

místo, kde se následně přichytí. Prvotní adhese je prozatím reverzibilním dějem. Především na 

základě podnětů vycházejících z okolí může dojít k expresi adhesivních molekul na povrchu 

mikrobiálních buněk, které napomáhají k těsnějšímu a pevnějšímu přisednutí buňky k danému 

povrchu. Na vlastní adhesi se nepodílí pouze adhesivní molekuly. Svoji roli zde hrají také 

přitažlivé a odpudivé síly (viz Obrázek 11). [5] Ve chvíli, kdy mikroorganismus dosáhne určité 

vzdálenosti mezi povrchem a jím samotným, obvykle se udává vzdálenost <1 nm, výsledná 

adhese závisí také na součtu přitažlivých a odpudivých sil. Mezi tyto síly se řadí síly 

elektrostatické interakce, van der Waalsovy, hydrofobní interakce, teplota anebo třeba 

hydrodynamická síla. [36] 
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Obrázek 11: Vliv přitažlivých a odpudivých sil na tvorbu biofilmu 

Převzato z Flemming H. C., Wingender J., 2010, The boifilm matrix a upraveno. [37] 

 

Když se buňky přichytí k povrchu, usedlé buňky se začnou dále dělit, dochází ke 

změnám v buněčném fenotypu a k expresi dalších povrchových molekul na povrchu, které 

napomáhají interbakteriálním interakcím a tvorbě mikrokolonií. Tím dochází k vrstvení 

biofilmu. [36] 

Poté nastává fáze „vyzrávání“ biofilmu. Hustota buněk v biofilmu se zvyšuje. [36] 

Buňky dále sekretují komponenty, které tvoří základ biofilmové matrice. V rámci 

maturovaného biofilmu představuje extracelulární matrice asi 90% z celkové biomasy biofilmu. 

[28] Růst mikrokolonií závisí na přítomnosti živin, na prostupnosti živin do biofilmu a na 

odvodu odpadních látek. Maturaci biofilmu dále ovlivňuje vnitřní pH biofilmu, dostupnost 

kyslíku, zdroj uhlíku a osmolarita. [36] 

Když biofilm dozraje, buňky se mohou odloučit, stát se dočasně zase planktonickými 

a kolonizovat opět jiné povrchy. Celý proces závisí na dostupnosti živin, kyslíku nebo kumulaci 

toxických produktů v rámci biofilmu. [28] Celý životní cyklus mikrobiálních buněk v rámci 

biofilmu je znázorněn na následujícím obrázku (viz Obrázek 12). 
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Obrázek 12: Vývojový cyklus formování biofilmu 

Na obrázku je znázorněna tvorba biofilmu v jednotlivých krocích, převzato z: Santos A. L. S. D., 

Galdino A. C. M., de Mello T. P., et al., 2018, What are the advanteges of living in 

a community? A microbial biofilm perspective! a upraveno. [5] 
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6.5 Faktory ovlivňující adherenci mikroorganismů k různým 

povrchům 

Biofilm je soubor buněk, spojený s povrchem a obalený v extracelulární matrici. 

V extracelulární matrici ale mohou být přítomny i jiné materiály, například minerální krystaly, 

částice koroze, jílu, bahna anebo krve, v závislosti na prostředí, ve kterém biofilm vzniká. 

Biofilmy se mohou tvořit na široké škále povrchů, na živých tkáních, či jak již bylo uvedeno 

v kapitole 6.1, také na zdravotnických nástrojích nebo třeba ve vodovodním potrubí 

(viz Obrázek 13). [13] 

 

Obrázek 13: Polymikrobiální biofilm v průmyslovém vodovodním potrubí 

Snímek z transmisního elektronového mikroskopu, v pravém dolním rohu je znázorněno 

měřítko. Převzato z: Donlan R. M., Costerton J. W., 2002, Biofilms: Survival mechanisms 

of clinically relevant microorganisms. [11] 
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Rozhraní mezi pevnou látkou a kapalinou je ideálním prostředím pro vznik biofilmu. 

Pevný povrch může mít hned několik charakteristik, které jsou důležité v procesu přichycení 

buněk. Rozsah mikrobiální kolonizace se zvyšuje se zvyšující se drsností povrchu. Důvodem je 

snížení smykové síly a to, že povrchová plocha u ploch s drsným povrchem je vyšší. Fyzikálně-

chemické vlastnosti povrchu mohou mít také vliv na rychlost a rozsah připojení buněk. Bylo 

zjištěno, že mikroorganismy se rychleji přichytávají k hydrofobním nepolárním povrchům, jako 

je například teflon nebo další plasty, než k hydrofilním materiálům jako jsou například kovy 

nebo sklo. [13]  

Povrch materiálu je ovlivněn vodným médiem, ve kterém se nachází. Mezi důležité 

vlastnosti vodného média, které se odráží ve tvorbě rozhraní povrch/vodné médium 

vhodnému pro adherenci mikrobů jsou například pH, množství živin, iontová síla, či teplota. 

[13] Bylo prokázáno, že zvýšení koncentrace některých iontů ve vodném médiu jako je sodík, 

vápník, lanthan a železo sehrává například podstatnou roli v adherenci bakterie Pseudomonas 

fluorescens na skleněné povrchy. [38] 

 Rychlost a ochota adherovat a následně tvořit biofilm může být také ovlivněna 

vlastnostmi samotné buňky. Důležitou roli sehrávají hlavně fimbrie, bičíky a samotný buněčný 

povrch. Většina bakterií je nabita negativně a celkově má povrch hydrofobní ráz. Fimbrie hrají 

rovněž roli v hydrofobicitě a v samotné adherenci, nejspíše tím, že překonávají počáteční 

elektrostatickou odrazovou bariéru, která je přítomna mezi buňkou a povrchem. Pohyblivé 

buňky na rozdíl od buněk nepohyblivých se přichycují rychleji a i proti směru toku vodného 

média. [13] Bičíky nejsou důležité pouze pro pohyblivost buňky. Mezi bakterie, které běžně 

tvoří biofilm a jsou vybavené bičíkem, patří například Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, nebo Salmonella enterica. [39]  

Další přisednutí planktonických buněk k již formovanému biofilmu je ovlivněno 

složením extracelulární matrice, které ovlivňuje jak rychlost, tak i rozsah připojení dalších 

mikrobiálních buněk. [39] 
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7. POLYMIKROBIÁLNÍ BIOFILMY 

Polymikrobiální, či mnohodruhové biofilmy reprezentují v přírodě nejčastěji volený 

způsob života mikroorganismů. Mnohodruhové biofilmy jsou běžné, avšak zatím v porovnání 

s těmi jednodruhovými velmi málo popsané, studované a pochopené.  

Složení mnohodruhových biofilmů může být zcela rozličné a je nejčastěji podmíněno 

prostředím ve kterém se bakterie nachází (zastoupení bakteriálních agens v mnohodruhových 

biofilmech je uvedeno v příkladech v tabulce (Tabulka 2)). [40] 

Různé druhy mikrobů si mohou v biofilmech pomáhat, mohou společně spolupracovat 

a podporovat se vzájemně v růstu, nebo naopak si mohou konkurovat a inhibovat růst toho 

druhého. Interakce mezi jednotlivými druhy mikrobů mohou ovlivnit tvorbu biofilmu. [40] 

Je známo, že některé mikroorganismy si navzájem pomáhají v růstu a společně 

způsobují mnohé nemoci. Zubní kaz, parodontitida, zánět středního ucha, infekce ran, infekce 

močového ústrojí, nebo infekce plic patří mezi příklady onemocnění nejčastěji asociované 

s polymikrobiálními biofilmy. [41] Polymikrobiální biofilmy stojí za infekčním onemocněním, 

které je provázeno vyšší mortalitou u dětí a dospělých, prodlouženou délkou pobytů 

v nemocničních zařízeních u chronických onemocnění spřažených s tvorbou biofilmu 

a navýšením celkových nákladů na zdravotní péči pro pacienty. Mezi rizikové faktory, které 

zvyšují pravděpodobnost vzniku polymikrobiální infekce patří zavedení centrálního žilního 

katetru, podávání parenterální výživy a pak zejména použití širokospektrálních antibiotik. [42] 

Candida albicans je nejběžnější kvasinka přítomná na lidském těle. [41] Bakterie 

Staphylococcus aureus a kvasinka Candida albicans bývají často spolu izolovány jakožto 

původci neonatálních infekcích z krevního řečiště, ještě společně s bakterií Escherichia coli 

a některými druhy bakterie Entrococcus. V případě této polymikrobiální infekce je až 

trojnásobně zvýšena úmrtnost kojenců a podstatně se prodlužuje doba trvání onemocnění. 

[42] Candida albicans, Streptococcus mutans a Streptococcus gondonii tvoří smíšený biofilm 

způsobující stomatitidu. Kvasinka Candida albicans a bakterie Pseudomonas aeruginosa jsou 

nalezeny společně v rámci smíšeného biofilmu u onemocnění plic a kůže. Staphylococcus 

epidermidis, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa a různé druhy bakterií rodu 

Streptococcus jsou vázané na buňky kvasinky Candida albicans v biofilmu. [41] 
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Tabulka 2: Zastoupení bakterií v mnohodruhových bakteriálních biofilmech 

lokalizovaných v přírodě a v infekčních nikách 

Lokalizace Druhy mikroorganismů Zdroj 

Mořský sediment Desulfosarcina variabilis, 

Desulforancia sulfoexigens, 

Nitrospina gracilis, Vibrio 

splendidus, Pseudoalteromonas 

sp., Arhodomonas aquaeolei, 

Anodobtia phillipiana, Lucina 

pectinata, Riftia pachyptila, 

Alvinella pompejana, 

Verrucomicrobium sp. 

Urakawa et al. 

(1999) [43] 

Chronické rány na kůži 

(viz Obrázek 14) 

Corynebacterium sp., 

Bacteroides, Peptoniphilus, 

Fingoldia, Anaerococcus, 

Peptostreptococcus sp., 

Streptococcus, Serratia, 

Staphylococcus, Enterococcus sp. 

Dowd et al. (2008) [44] 

Močový katetr Staphylococcus epidermidis, 

Enterococcus faecalis, Escherichia 

coli, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae 

Stickler (1996) [45] 

Zubní plak Streptococcus, 

Peptostreptococcus, Neisseria, 

Veillonella, Actimyces, 

Bifidobacterium, 

Corynebacterium, Eubacterium, 

Lactobacterium, 

Propionibacterium, Rothia, 

Campylobacter, Eikenella, 

Fusobacterium, Haemophilus, 

Leptotrichia, Prevotella, 

Porphyromonas, Selenomonas, 

Treponema 

Marsh & Bradshaw 

(1995) [46] 

Kal z průmyslového bioreaktoru Desulfobulbus propionicus, 

Desulfosarcina variabilis, 

Desulfovibrio fructosivorans, 

Desulfovibrio aminophilus, 

Desulfotomaculum 

Dar et al. (2005) [47] 
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geothermicum, 

Desulfotomaculum nigrificans, 

Flavobacterium 

Chryseobacterium sp. 

Tabulka převzata z Yang L., et al., 2011, Current understanding of multi-species biofilms a 

upravena. [40] 

 

 

Obrázek 14: Biofilm v ráně pacienta 

Na obrázku je vřed na noze diabetika, na kterém se vytvořil polymikrobiální biofilm. Přítomnost 

biofilmu zhoršuje a prodlužuje hojení ran, převzato z Metcalf D. G., Bowler P. G., 2013, Biofilm 

delay wound healing: A review of the evidence. [48] 
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7.1 Konkurenční boj mezi mikroorganismy tvořícími 

polymikrobiální biofilm 

Je třeba si uvědomit, že mikrobiální buňky tvořící biofilm se musí porovnávat se zcela 

odlišnými podmínkami pro život než je tomu u buněk v planktonické podobě. V rámci biofilmu 

je zde vysoká denzita buněk na malý prostor. Buňky biofilmu mohou společně kooperovat 

a stejně tak se mohou vzájemně omezovat, tedy komplikovat si navzájem tvorbu biofilmu, či 

spolu soutěžit o zdroje živin a o životní prostor. V rámci polymikrobiálních biofilmů dochází 

často také k antagonickým interakcím, kde sehrává svoji roli produkce molekul určitými druhy 

bakterií, které limitují růst dalších bakterií. Příkladem mohou být produkce toxinů, či látek 

s antimikrobním účinkem. Mikroorganismy disponují různými mechanismy, které brání růstu 

jiných druhů. V Tabulka 3 lze nalézt příklady molekul a struktur tvořených určitými bakteriemi, 

které limitují růst jiných mikrobů při společném soužití v rámci biofilmové komunity. [49] 

Tabulka 3: Molekuly či struktury inhibující růst dalších druhů bakterií v rámci 

biofilmového společenství 

Citlivý 

kmen/spektru

m účinku 

Producent Molekula/ 

struktura 

Fáze tvorby 

biofilmu, při 

které 

dochází 

k inhibici u 

konkurenční 

bakterie 

Mechanismus 

působení 

Zdroj 

široko spektré Escherichia coli UPEC 

(uropathogenic 

Escherichia coli, 

uropatogenní 

Escherichia coli) 

kapsule II iniciace 

adhese 

změny na 

buněčném 

povrchu a 

interakce mezi 

buňkami 

Valle et al. 

(2006) [50] 

široko spektré Lactobacillus 

acidophilus 

extracelulární 

polymerní 

substance 

iniciace 

adhese 

snížená exprese 

genů kódujících 

molekuly, které 

tvoří 

extracelulární 

vláknité 

struktury zvané 

„curli“, snížená 

chemotaxe 

Kim et al. 

(2009) [51] 
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Streptococcus 

pyogenes 

některé mořské 

bakterie 

- iniciace 

adhese 

redukce 

hydrofobicity 

buněčných 

povrchů 

Nithyanand 

et al. (2010) 

[52] 

Streptococcus 

pyogenes 

Bacillus horikoshii - iniciace 

adhese 

inhibice 

komunikace 

prostřednictvím 

quorum sensing 

Thenmozhi 

et al. (2009) 

[53] 

Vibrio spp. Streptomyces albus - iniciace 

adhese 

inhibice 

komunikace 

prostřednictvím 

quorum sensing 

You et al. 

(2007) [54] 

široko spektré Bacilus pumilus S6-

15 

4-fenyl-

butanová 

kyselina 

iniciace 

adhese 

redukce 

hydrofobicity a 

redukce 

produkce 

extracelulární 

polymerní 

substance 

Nithya et al. 

(2011) [55] 

Escherichia coli 

CFTO73 

Bacilus subtilis biosurfaktant iniciace 

adhese 

- Rivardo et 

al. (2009) 

[56] 

široko spektré Bacilus licheniformis α-D-

galaktopyrano

syl-(1,2)-

glycerol fosfát 

iniciace 

adhese 

založeno na 

quorum sensing 

Sayem et al. 

(2011) [57] 

Staphylococcus 

aureus 

Bacilus licheniformis biosurfaktant iniciace 

adhese 

- Rivardo et 

al. (2009) 

[56] 

Streptococcus 

mutans 

Streptococcus 

gordonii 

chalisin 

proteása 

iniciace 

adhese 

inhibice 

komunikace 

prostřednictvím 

quorum sensing 

Wang et al. 

(2011) [58] 

Streptococcus 

mutans 

Streptococcus 

salivarius 

- iniciace 

adhese 

inaktivace 

molekuly CSP 

(competence-

stimulating 

peptide), která 

sehrává úlohu 

Tamura et 

al. (2009) 

[59] 
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v mezibuněčné 

komunikaci 

gram-pozitivní 

bakterie, 

kvasinky 

Streptococcus 

thermophilus A 

biosurfaktant iniciace 

adhese 

redukce 

hydrofobicity 

buněčných 

povrchů 

Rodrigues 

et al. (2006) 

[60] 

Enterococcus 

faecalis 

Lactobacilus surlaktin iniciace 

adhese 

- Velraeds et 

al. (1996) 

[61] 

Agrobacterium 

tumefaciens 

Pseudomonas 

aeruginosa 

malé 

difuzibilní 

molekuly 

iniciace 

adhese 

- Mowat et 

al. (2010) 

[62] 

Pseudomonas 

aeruginosa 

PAO1 

Bacilus spp. SS4 neenzymatická 

úloha 

iniciace 

adhese 

inhibice 

komunikace 

prostřednictvím 

quorum sensing 

Musthafa et 

al. (2011) 

[63] 

gram-pozitivní 

bakterie 

Escherichia coli 

Ec300, Klebsiella 

pneumoniae 342 

na manósu 

bohaté 

polysacharidy 

iniciace 

adhese 

změna interakcí 

na buněčném 

povrchu 

Rendueles 

et al. (2011) 

[64] 

široko spektré Kingella kingae PAM galaktan 

(polysacharid 

z extracelulárn

í matrice 

Klesiella 

kingae) 

iniciace 

adhese 

- Bendaoud 

et al. (2011) 

[65] 

Streptococcus 

mutans 

Enterococcus 

faecium 

protein iniciace 

adhese 

- Kumada et 

al. (2009) 

[66] 

Salmonella 

enterica, 

Escherichia coli, 

Proteus 

mirabilis, 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Bacilus subtilis surfaktin iniciace 

adhese 

změna interakcí 

na buněčném 

povrchu 

Mireles et 

al. (2001) 

[67] 

širko spektré Streptococcus 

phocae PI80 

biosurfaktant iniciace 

adhese 

- Kanmani et 

al. (2011) 

[68] 
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některé mořské 

bakterie 

Pseudoalteromonas 

sp. 

- - - Klein et al. 

(2011) [69] 

Staphylococcus 

epidermidis 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Psl a Pel geny 

(způsobují 

deficit 

v syntéze 

sacharidů) 

iniciace 

adhese a 

odloučení 

biofilmu 

- Qin et al. 

(2009) [70] 

Pseudomonas 

putida 

Pseudomonas 

aeruginosa 

2-heptyl- 3-

hydroxy 

chinolon 

iniciace 

adhese a 

disperze 

biofilmu 

regulace 

pohyblivosti 

Fernández-

Piñar et al. 

(2011) [71] 

Bacilus pumilus 

TiO1 

Serratia marcescens glykolipidy iniciace 

adhese a 

odloučení 

biofilmu 

změna 

vlastností 

buněčného 

povrchu 

Dusane et 

al. (2011) 

[72] 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus 

epidermidis 

serinové 

proteásy 

iniciace 

adhese a 

odloučení 

biofilmu 

- Iwase et al. 

(2010) [73] 

Pseudomonas 

aeruginosa 

mořské bakterie - iniciace 

adhese a 

odloučení 

biofilmu 

inhibice 

komunikace 

prostřednictvím 

quorum sensing 

a snížení 

povrchové 

hydrofobicity 

buněk 

Nithya et al. 

(2010) 

[74,75] 

Staphylococcus 

aureus, 

Staphylococcus 

epidermidis 

Lactobacilus 

acidophilus 

biosurfaktant iniciace 

adhese, 

tvorba 

biofilmu a 

jeho 

odloučení 

- Walencka 

et al. (2008) 

[76] 

Porphyromonas 

gingivalis 

Streptococcus 

intermedius 

arginin- 

deiminása 

nevratná 

vazba 

snížená exprese 

genů kódující 

dva typy fimbrií 

(fimA a mfa1) 

Christopher 

et al. (2010) 

[77] 

široko spektré Pseudomonas 

aeruginosa 

chinolony  vyzrávání 

biofilmu 

změna 

pohyblivosti 

Reen et al. 

(2011) [78] 
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Streptococcus 

mutans 

Streptococcus 

salivarius 

exo-ß-D-

fruktosidása 

vyzrávání 

biofilmu 

utilizace 

sacharósy 

Ogawa et 

al. (2011) 

[79] 

Candida 

albicans 

Pseudomonas 

aeruginosa 

- vyzrávání 

biofilmu 

snížení exprese 

genů 

ovlivňujících 

propagaci/růst 

biofilmu, 

zvýšená exprese 

genů 

podílejících se 

na inhibici růstu  

Holcombe 

et al. (2010) 

[80] 

Porphyromonas 

gingivalis 

Streptococcus 

crisatus 

arginin- 

deiminása 

vyzrávání 

biofilmu 

snížení exprese 

genů kódující 

dlouhé fimbrie 

(fimA) 

Wu & Xie 

(2010) [81] 

široko spektré Staphylococcus 

aureus 

nukleása vyzrávání 

biofilmu 

degradace 

nukleových 

kyselin 

Tang et al. 

(2011) [82] 

široko spektré Bacilus licheniformis DNÁsy vyzrávání a 

oddělení 

biofilmu 

nukleásová 

aktivita, DNA 

degradace 

Nijland et 

al. (2010) 

[83] 

široko spektré Bacilus subtilis D-amino-

kyseliny 

oddělení 

biofilmu 

oddělení 

amyloidových 

vláken 

z buněčné stěny 

Kolodkin-

Gal et al. 

(2010) [84], 

Xu & Liu 

(2011) [85] 

Bordatella 

bronchiseptica 

Pseudomonas 

aeruginosa PA01 

rhamno-lipidy oddělení 

biofilmu 

- Boles et al. 

(2005) [86] 

Streptococcus 

mutans 

Lactobacilus reuteri - - - Söderling et 

al. (2011) 

[87] 

Převzato z Rendueles O., Ghigo J. M., 2012, Multi-species biofilm: how to avoid unfriendly 

neighbors a upraveno. [49] 

 

Jak je prezentováno v tabulce (viz Tabulka 3), bakterie disponují různými mechanismy, 

kterými se snaží znesnadnit osídlení „jejich území“ dalšími druhy. Většinou jde o produkci látek 



 

40 
 

či struktur, které pak mají přímý vliv na ostatní bakterie a jsou schopny zasáhnout do různých 

fází tvorby biofilmu těchto konkrétních bakterií. Tyto kompetiční mechanismy mohou 

ovlivňovat různé fáze tvorby biofilmu konkurenčních mikroorganismů, některé brání přímo 

adhesi mikroorganismů, jiné zase inhibují fázi vyzrávání biofilmu. [49] 

To, že vzájemné interakce mezi různými mikrobiálními druhy mohou být komplexní lze 

vyjádřit za pomocí schématu níže (viz Obrázek 15). Příkladem je zde kvasinka Candida albicans 

a její nejběžnější interakce s ostatními mikrobiálními činiteli. První faktor interakce je ryze 

fyzikální. Kvasinka v biofilmu vytváří nepravá (pseudohyfy) a pravá vlákna (hyfy), na které se 

přímo váží jiné mikroorganismy (viz Obrázek 15 A), jak gram-pozitivní koky, tak například gram-

negativní tyčky. Kvasinka Candida albicans může vykazovat synergní interakci například tím, že 

fyzicky brání před antimikrobními látkami, či chrání anaerobní bakterie před působením 

vyšších koncentrací kyslíku tím, že pro ně poskytuje útočiště v nižších vrstvách biofilmu (viz 

Obrázek 15 B). Kvasinky jsou schopné reagovat na komunikační signály vysílané bakteriemi, 

které s nimi sdílí prostor a může tomu být i naopak, bakterie jsou schopné reagovat na signální 

molekuly produkované kvasinkou (viz Obrázek 15 C). Kvasinky ale také mohou být vystaveny 

antagonickému působení, příkladem je interakce kvasinky Candida albicans s bakteriemi rodu 

Lactobacilus spp. Lactobacily produkují kyseliny, které stojí za změnou pH a ve finále je 

potlačena tvorba hyf u kvasinky (viz Obrázek 15 D). Jiný způsob interakce představuje 

kooperace, kdy si mikroorganismy vyměňují nutrici (viz Obrázek 15 E). Buňky mohou jednak 

sdílet nutrici, či může docházet k tomu, že jeden druh produkuje látky, které jsou potřeba pro 

růst a množení jiných druhů usídlených v rámci biofilmu. [41] 
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Obrázek 15: Druhy vzájemných interakcí zprostředkovaných kvasinkou Candida 

albicans s jinými mikrobiálními druhy 

Převzato z Lohse M. B., Gulati M., Johnson A. D., et al., 2018, Development and regulation of 

single- and multi-species Candida albicans biofilms a upraveno. [41] 
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7.1.1 Inhibice tvorby biofilmů konkurenčních bakterií na základě 

vytvoření fyzikální bariéry tvořené jinými mikroby 

Co se týče vazby bakteriálních buněk na živé povrchy, sehrávají zde roli i jiné faktory, 

například: vazba na specifické receptory, či odpověď hostitele na bakteriální kolonizaci. 

Důležitou roli hraje i bakteriální aktivita již přítomných bakterií. Jednak mohou produkovat 

anti-adhesivní molekuly, které mění fyzikálně-chemické vlastnosti buněčných povrchů, dále 

také mohou tvořit fyzikální bariéru (jakousi přikrývku), která brání nasednutí dalších 

kompetujících bakterií. Vytvoření jakési „povrchové přikrývky“ je jednou z nejjednodušších 

strategií, jak se vyhnout kolonizaci konkurenčními kmeny. Princip spočívá v rychlém obsazení 

všech dostupných adhesních míst tak, aby nebylo možné, aby se navázaly jiné kmeny. [49] Tato 

strategie byla zkoumána například ve studii autorů An D., et al, (2006) [88], kde se autoři 

věnovali studiu kompetice mezi bakteriemi Pseudomonas aeruginosa a Agrobacterium 

tumefaciens. V této studii bylo prokázáno, že bakterie Pseudomonas aeruginosa se velmi 

rychle rozšířila především díky své pohyblivosti a tím zabránila adhesi Agrobacterium 

tumefaciens. V případě zařazení mutantního kmene bakterie Pseudomonas aeruginosa (flgK 

deficitní kmen nevykazující pohyb) došlo ke vzniku smíšeného biofilmu těchto dvou kmenů. 

Tedy na základě výsledků této studie lze zjednodušeně říci, že ten kdo rychleji obsadí vhodná 

místa pro vazbu, ten nemusí dát šanci k uchycení jiným. [88] 

 

7.1.2 Inhibice adherence a následné tvorby biofilmu konkurenčních 

bakterií vlivem sekrece látek ovlivňujících povrchové napětí 

Jak je uvedeno v Tabulka 3 některé bakterie jsou schopny sekretovat látky zvané 

biosurfaktanty, které mění vlastnosti povrchu jako je smáčivost nebo náboj. Role těchto 

povrchově aktivních látek, jejichž produkce je mezi bakteriemi velmi rozšířená, jsou často 

nejasné, ale obecně se dá říci, že oslabují interakce bakterií s povrchem a bakterií mezi sebou 

navzájem a tím snižují schopnost bakterií a popřípadě i dalších mikroorganismů kolonizovat 

povrchy a tvořit biofilmy. Příkladem biosurfaktantu může být látka zvaná surfaktin, který je 

potřebný pro tvorbu biofilmu Bacilus subtilis, ale který inhibuje tvorbu biofilmů jiných 

bakteriálních druhů například bakterie Escherichia coli, Proteus mirabilis, nebo Salmonella 

enterica. [49]  
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Úloha surfaktinu, který je produkován například bakteriemi jako je Serratia 

marcescens, či Bacilus subtilis je demonstrována na obrázku níže (viz Obrázek 16). Jak je zde 

znázorněno, surfaktin brání adherenci a tvorbě biofilmu na katetrech tvořených bakterií 

Salmonella enterica, Eschericha coli a Proteus mirabilis. U bakterie Pseudomonas aeruginosa 

k inhibici tvorby biofilmu vlivem surfaktinu nedochází. [67] 

 

Obrázek 16: Role surfaktinu v tvorbě biofilmu v uretrálních katetrech 

Surfaktin inhibuje vznik biofilmu v katetrech tvořených bakteriemi jako je: Salmonella enterica, 

Escherichia coli a Proteus mirabilis. Tento inhibiční účinek surfaktinu však nebyl prokázán 

u bakterie Pseudomonas aeruginosa. Mikroorganismy byly kultivovány přes noc při teplotě 

30°C ve sterilních katetrech, v médiu kde byl (+), nebyl (-) přítomen surfaktant. Vytvořený 

biofilm byl následně detekován pomocí barvení krystalovou violetí. 

 Převzato z Mireles J. R. 2nd., Toguchi A., Harshey R. M., 2001, Salmonella enterica serovar 

typhimuricum swarming mutans with altered biofilm-forming abilities: surfactin inhibits 

biofilm formation. [67] 
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Jiným příkladem povrchově aktivní látky produkované bakteriemi je pouzderný 

vysokomolekulární polysacharid (označovaný jako „group 2 capsule“) produkovaný 

uropatogenní Escherichia coli. [89] Tato látka indukuje fyzikálně-chemické změny povrchu 

a tím brání tvorbě biofilmů u řady gram-pozitivních a gram-negativních bakterií. [50] „Group 2 

capsule“ zvyšuje povrchovou hydrofilitu a snižuje schopnost vazby bakterií k buněčným 

povrchům. [49] 

Za zmínku stojí také produkce antiadhesního polysacharidu bakterie Escherichia coli. 

Bylo prokázáno, že tato látka je schopna inhibovat schopnost adherence u bakterie 

Staphylococcus aureus. Tato bakterie pak nemůže kolonizovat biofilm, který je již tvořen 

bakterií Escherichia coli. Bylo také zjištěno, že v biofilmech tvořených touto bakterií je dvakrát 

větší množství tohoto antiadhesního polysacharidu než v planktonických buňkách. [64] 

 

7.1.3 Inhibice tvorby biofilmu konkurenčních bakterií vlivem snížení 

exprese struktur potřebných pro adhesi 

I v rámci jiných fází vývoje biofilmu, než je prvotní fáze adherence, může docházet ke 

kompetiční inhibici vlivem bakteriálních produktů. [49] V rámci studií Xie H., et al, (2000) [90] a 

Xie H., et al, (2007) [91] bylo prokázáno, že bakterie Streptococcus cristatus je schopna vyvolat 

sníženou expresi genu fimA, tedy genu, který kóduje hlavní podjednotku fimbrií na povrchu 

kompetující bakterie Porphyromonas gingivalis a tím zabránit ireverzibilnímu ukotvení této 

bakterie v rámci multidruhového biofilmu. [90, 91] 

Co se týče polysacharidů v rámci biofilmové matrice, jejich úloha nespočívá pouze 

v tom, že jsou základním stavebním kamenem matrice, ale jak bylo nedávno uvedeno v rámci 

práce autorů Kim Y., et al., (2009) [51], jsou schopny také fungovat jako signální molekuly, 

indukující změny v genové expresi u okolních bakterií. V této studii byla zkoumána role 

exopolysacharidů sekretovaných bakterií Lactobacilus acidophilus na biofilm tvořený 

enterohemoragickou bakterií Escherichia coli. Tyto molekuly mají v případě bakterie 

Escherichia coli vliv na regulaci genů kódujících povrchové vláknité struktury zvané „curli“ 

a také ovlivňují schopnost chemotaxe. Bylo prokázáno, že složky obsažené v extracelulární 

matrici biofilmu tvořeného bakterií Lactobacilus acidophilus jsou schopny inhibovat tvorbu 

biofilmu i u jiných gram-pozitivních a gram-negativních bakterií jako jsou: Salmonella 
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enteritidis, Salmonella typhimurium, Yersenia entercolitica, Pseudomonas aeruginosa a Listeria 

monocytogenes. [51]  

Co se týče biofilmu tvořeného v ústní dutině, nejnebezpečnější z bakterií, která stojí za 

těžkou formou periodontitidy je Porphyromonas gingivalis. Jak se ukázalo, tvorba biofilmu 

tvořeného touto bakterií je inhibována prostřednictvím arginin deiminásy, produkované jinou 

orální bakterií Streptococcus cristatus. Bylo prokázáno, že tento protein potlačuje expresi 

a následnou produkci FimA, hlavní podjednotky fimbrií bakterie Porphyromonas gingivalis 

a tím snižuje schopnost adherence u této bakterie na buněčné povrchy. [81] 

 

7.1.4 Inhibice tvorby biofilmu konkurenčních bakterií založená na 

potlačení komunikace prostřednictvím quorum sensing systému 

Quorum sensing je komunikačním systémem u mikrobiálních buněk. V případě biofilmu 

řídí genovou expresi na úrovni celého společenství. Koordinuje širokou škálu funkcí, včetně 

virulence a hraje důležitou roli při tvorbě biofilmů. Samotné bakterie, které jsou součástí 

mnohodruhového biofilmu, mohou tento systém komunikace různě narušovat, či 

potlačovat. [49] 

 Kupříkladu některé bakterie umí produkovat enzymy, které degradují některé signální 

molekuly quorum sensing systému, především signální molekuly patřící mezi acylhomoserinové 

laktony (AHL). Jde o enzymy jako je: AHL laktonása, AHL acylása, či AHL oxidoreduktása. Při 

poruše na úrovni quorum sensing je přímo ovlivněna schopnost konkurenčních bakterií tvořit 

biofilm. Příkladem může být bakterie Bacillus cereus, která produkuje AHL laktonásu nesoucí 

označení AiiA. Tento enzym je schopen interferovat s quorum sensing systémem bakterie 

Vibrio cholerae a díky tomu pak následně dochází u této bakterie k inhibici ve tvorbě biofilmu. 

[49] 

Při kultivaci společného biofilmu bakterie Escherichia coli a bakterie Serratia 

plymuthica bylo zjištěno, že množství buněk bakterie Escherichia coli je vyšší ve společném 

biofilmu s mutantním kmenem bakterie Serratia plymuthica deficitním v produkci quorum 

sensing genů ve srovnání s jeho nemutantní variantou. To má souvislost s tím, že produkce 

antimikrobních sloučenin bakterie Serratia plymuthica je plně závislá na quorum sensing 

signalizaci této bakterie. U mutantního kmene deficitního v produkci signálních molekul 

systému quorum sensing je právě těchto antimikrobních látek nedostatek, a proto nedochází 
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k potlačení tvorby biofilmu u bakterie Escherichia coli v rámci tohoto multidruhového biofilmu 

(viz Obrázek 17). [47] 

 

Obrázek 17: Smíšený biofilm tvořený bakterií Serratia plymuthica a bakterií 

Escherichia coli 

Snímek byl pořízen pomocí laserové skenovací konfokální mikroskopie. Na obrázku vlevo je 

dvoudruhový biofilm tvořený bakterií Escherichia coli a bakterií Serratia plymuthica, 

produkující antimikrobní komponenty. Na obrázku vpravo je biofilm tvořený bakterií 

Escherichia coli a mutantním kmenem bakterie Serratia plymuthica, který není schopen 

produkovat quorum sensing signální molekuly. Bakterii Escherichia coli představují červené 

spoty (inkorporace genu red fluorescent protein) a bakterii Serratia plymuthica představují 

zelené spoty (inkorporace genu green fluorescent protein). Převzato z Moons P., Van Houdt R., 

Aertsen A., et al., 2006, Role of quorum sensing and antimicrobial component production by 

Serratia plymuthica in formation of biofilms, including mixed biofilms with Escherichia coli. [92] 

 

I dutina ústní reprezentuje prostředí, ve kterém dochází ke vzájemné interferenci mezi 

mikroby tvořícími biofilmy a to na úrovni systému quoum sensing. Příkladem je bakterie 

Streptococcus mutans, která je považována za primárně patogenní a stojí za vznikem zubního 

kazu. Výsledek kolonizace závisí na osídlení dutiny ústní dalšími mikrobi a interakci s nimi, jako 

například s bakterií Streptococcus gordonii. Bakterie Streptococcus gordonii vylučuje serinovou 

proteásu označovanou jako challisin, která inhibuje produkci signálních molekul nezbytných 

pro tvorbu biofilmu a tvorbu plaku tvořeného právě bakterií Streptococcus mutans. [49] Dalším 

častým kolonizátorem povrchu zubů je vláknitá bakterie Actinomyces naelundii, u které byla 



 

47 
 

prokázána jen slabá proteásová aktivita a díky tomu výrazně neovlivňuje výslednou aktivitu 

Streptococcus mutans. [58] 

 

7.1.5 Degradace biofilmů konkurenčních bakterií na základě destrukce 

složek matrice 

Extracelulární matrice poskytuje mikroorganismům živiny, ochranu a umožňuje 

maturaci biofilmu. Je tedy zřejmé, že v rámci biofilmu hraje zcela klíčovou úlohu. Některé 

bakterie jsou schopné v rámci konkurenčního boje s jinými bakteriemi destruovat složky této 

matrice, například prostřednictvím produkce enzymů, které degradují polysacharidy matrice. 

Polysacharidy tvoří majoritní složku matrice a díky jejich degradaci může dojít k zábraně tvorby 

polymikrobiálních biofilmů. [49] 

Příkladem enzymu degradujícího polysacharidy matrice je například dispersin B (viz 

Obrázek 18). Jde o produkt bakterie Actonobacillus actinomycetemcomitans, který je schopen 

degradovat poly-N-acetylglukosamin, cukernatou komponentu, která tvoří hlavní složku 

bakteriálních extracelulárních matric. Patří do skupiny enzymů, glykosyl hydrolás a je kódovaný 

lokusem dspB. Přímo se podílí například na interferenci ve tvorbě a také disperzi biofilmů 

tvořených bakterií Staphylococcus epidermidis tím, že degraduje polysacharidový intracelulární 

adhesin, ale může takto inhibovat tvorbu, či degradovat biofilm i jiných gram-pozitivních 

a gram-negativních bakterií. [93] 

 

Obrázek 18: Degradace glykosidových vazeb dispersinem B 

Převzato z: https://www.researchgate.net/figure/Enzymatic-degradation-of-a-mature-biofilm-

A-Schematic-diagram-showing-the-general_fig2_327427765 [94] 

https://www.researchgate.net/figure/Enzymatic-degradation-of-a-mature-biofilm-A-Schematic-diagram-showing-the-general_fig2_327427765
https://www.researchgate.net/figure/Enzymatic-degradation-of-a-mature-biofilm-A-Schematic-diagram-showing-the-general_fig2_327427765
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Jiným příkladem jsou enzymy fruktosyltransferása a exo-beta-D-fruktosidása, 

produkované bakterií Streptococcus salivarius (bakterie dutiny ústní). Ty inhibují tvorbu 

extracelulární matrice a tvorbu biofilmů dalších bakterií ústní dutiny, kterou je například již 

výše zmiňovaná bakterie Streptococcus mutans. [79] 

Součástí extracelulární matrice jsou také nukleové kyseliny. Vlivem působení enzymů 

zvaných DNásy, RNásy dochází k jejich rozkladu a tím k narušení celé integrity biofilmové 

matrice. Některé bakterie umí uvolňovat DNásu do svého okolí a tím zamezují tvorbě biofilmu 

dalších bakteriálních kmenů, které tvoří biofilm v závislosti na DNA. Příkladem je mořská 

bakterie Bacillus licheniformis, která brání tvorbě biofilmů u konkurenčních gram-pozitivních 

a gram-negativních bakterií tím, že produkuje širokou škálu DNás. Jmenovitě jde například 

o enzym deoxyribonukleásu NucB. [49] Podobně působí také nukleása produkovaná bakterií 

Staphylococcus aureus, nukleása Nuc1. Jak se zdá, nukleásy hájí klíčovou roli při tvorbě 

mnohodruhových stafylokokových biofilmů. [83] 

V rámci matrice mohou být zasaženy nejen cukry, či nukleové kyseliny, ale i proteiny, 

které jsou rovněž významnou součástí matrice biofilmů. Příkladem proteásy, která degraduje 

proteiny obsažené v biofilmové matrici biofilmů tvořených bakterií Staphylococcus aureus je 

enzym, serinová proteása Esp, produkovaný bakterií Staphylococcus epidermidis. [83] 

 

7.1.6 Úloha disperzních signálních faktorů na celistvost formovaných 

bakteriálních biofilmů 

Posledním vývojovým stupněm bakteriálních biofilmů je krok disperze. Disperze je 

bohatě prostudována u monodruhových biofilmů, v případě smíšených biofilmů není tato 

problematika příliš popsána. Xanthomonas campestris je rostlinným patogenem, který tvoří 

biofilmy bohaté na manan. Bakterie Xanthomonas campestris degraduje svůj vlastní biofilm 

tak, že produkuje enzym degradující manan, endo-ß-1,4-manosidásu. Produkce tohoto enzymu 

je regulována disperzními signálními faktory, cis-nenasycenými mastnými kyselinami. [49] 

Jiným příkladem disperzního signálu je oxid dusnatý (NO), který je produkován 

zejména bakteriemi rostoucími v nižších vrstvách biofilmu, kde je omezený přístup kyslíku 

(anaerobní prostředí). Za anaerobních podmínek produkují bakterie z vnitřních vrstev biofilmu 

NO. Nízké koncentrace NO regulují poměr buněk v biofilmu a planktonických buněk. [49] 
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Mezi disperzní faktory patří také D izomery aminokyselin. Ty jsou produkovány 

v pozdní fázi růstu bakterií (především ve stacionární fázi). Jak se ukázalo ve studii Lam H., et 

al., (2009) [95], tyto komponenty rovněž napomáhají disperzi biofilmu. [95] Stejně tak bylo 

prokázáno, že přidání exogenních D-aminokyselin vede k disagregaci v rámci biofilmů 

tvořených bakterií Staphylococcus aureus, či Pseudomonas aeruginosa. [84]  

 

7.1.7 Antagonické interakce v rámci biofilmů tvořených 

mikroorganismy zastoupenými v rámci různých říší 

Biofilmy nemusí být tvořeny jen jedním, či více druhy bakterií. Stejně tak mohou být 

tvořeny mikrobiálními agens, které jsou řazeny do různých říší. Příkladem může být biofilm 

tvořený kvasinkou Candida albicans a bakterií Pseudomonas aeruginosa. Také u tohoto typu 

smíšeného biofilmu dochází mezi mikroorganismy k antagonickým reakcím. Candida albicans 

a Pseudomonas aeruginosa jsou dva mikrobi, kteří patří k nejdůležitějším nozokomiálním 

patogenům a které lze běžně nalézt u pacientů trpících cystickou fibrózou, nebo u pacientů 

s těžkými popáleninami. Bylo prokázáno, že bakterie Pseudomonas aeruginosa narušuje tvorbu 

a maturaci biofilmu tvořeného kvasinkou Candida albicans. Analýza transkriptomu kvasinky 

Candida albicans odhalila, že po interakci kvasinkového biofilmu se supernatantem získaným 

po kultivaci Pseudomonas aeruginosa dochází ke snížené v expresi genů podílejících se na 

adhesi a ke zvýšené expresi proteinu YWP1, o kterém je známo, že inhibuje tvorbu biofilmu 

této kvasinky. [49]  

V rámci jiných studií bylo prokázáno, že bakterie Pseudomonas aeruginosa působí 

antagonicky na tvorbu biofilmů i jiných druhů kvasinek rodu Candida, například: Candida 

dubliniensis, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata a Candida parapsilosis (viz 

Obrázek 19). [96] 

V případě interakce bakterie Pseudomonas aeruginosa spolu s kvasinkou Candida 

albicans je zde reciprocita, stejně tak dochází k interferenci i ze strany kvasinky. Kvasinka 

produkuje látku zvanou farnesol, která inhibuje syntézu chinolonů u Pseudomonas aeruginosa 

a také snižuje expresi genů podílejících se na virulenci Pseudomonas aeruginosa, jako je 

například gen kódující pyocyanin. [96]  
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Obrázek 19: Porovnání monodruhového biofilmu tvořeného bakterií Pseudomonas 

aeruginosa, monodruhového biofilmu tvořeného kvasinkou Candida spp. 

a smíšeného biofilmu tvořeného obojím agens.  

Snímky byly pořízeny pomocí konfokální laserové skenovací mikroskopie. 

(A) Adhese kvasinky Candida albicans po 90 minutách, 

(B) adhese kvasinky Candida albicans a bakterie Pseudomonas aeruginosa po 90 minutách,  

(C) adhese bakterie Pseudomonas aeruginosa po 90 minutách, 

(D) vytvoření mikrokolonií kvasinky Candida dubliniensis po 24 hodinách, 

(E) vytvoření mikrokolonií kvasinky Candida dubliniensis a bakterie Pseudomonas aeruginosa 

po 24 hodinách, 

(F) vytvoření mikrokolonií bakterie Pseudomonas aeruginosa po 24 hodinách, 

(G) maturovaný biofilm kvasinky Candida tropicalis po 48 hodinách, 
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(H) maturovaný biofilm kvasinky Candida tropicalis a bakterie Pseudomonas aeruginosa po 48 

hodinách, 

(I) maturovaný biofilm bakterie Pseudomonas aeruginosa po 48 hodinách. 

Ze snímků je patrné, že v případě smíšeného biofilmu dochází k vzájemné inhibici. 

Převzato z Bandara H. M. H. N., Yau J. Y., Watt R. M., et al., 2010, Pseudomonas aeruginosa 

inhibits in-vitro Candida biofilm development. [96] 

 

Mikroorganismy z říše hub také produkují velké množství sekundárních metabolitů, 

které mají svůj významný podíl na probíhajících mikrobiálních interakcích. Například 

vřeckovýtrusé houby ze skupiny Ascomycotina, produkují zaragozové kyseliny, což jsou 

kompetitivní inhibitory skvalensyntásy, inhibují tvorbu mikrodomén v bakteriálních 

membránách, známých jako lipidové rafty. Bylo prokázáno, že kyselina zagarozová inhibuje 

biofilmy tvořené bakterií Bacillus subtilis a Staphylococcus aureus. [49] 

 

7.1.8 Role obranných mechanismů hostitele na tvorbu bakteriálních 

biofilmů 

V tvorbě mikrobiálních biofilmů v živém organismu často sehrávají klíčovou úlohu 

obranné mechanismy hostitele či složky produkované hostitelem. V rámci studií interakce 

hostitel vs. patogen byla v řadě prací popsána antiadhesní role krevního séra a albuminu. Bylo 

prokázáno, že krevní sérum působí jako inhibitor při tvorbě biofilmu u bakterie Pseudomonas 

aeruginosa a v případě již vytvořeného biofilmu zvyšuje jeho disperzi. Lidský albumin inhibuje 

tvorbu biofilmu tvořeného bakterií Escherichia coli a to jak v přímé interakci s bakteriemi, tak 

také bylo zjištěno, že dochází k zábraně v adhesi na povrchy potažené tímto proteinem. [49]  

Hostitelská odpověď zahrnuje produkci široké škály molekul s antimikrobním účinkem. 

Příkladem mohou být antibiofilmové sloučeniny, které brání mikrobiální kolonizaci buněčných 

povrchů. Molekula PLUNC (palate, lung, nasal epithelium clone) je protein vylučovaný 

epitelovými buňkami dýchacích cest, je silně hydrofobní a výrazně snižuje povrchové napětí. Již 

ve fyziologických koncentracích je schopen inhibovat tvorbu biofilmu tvořeného bakterií 

Pseudomonas aeruginosa. [49] Tento protein je součástí přirozené humorální imunity. Působí 

jako surfaktant a brání především rozvoji chronických infekcí sdružených s tvorbou 

biofilmu. [97]  
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Laktoferin je protein, který ve fyziologických koncentracích přímo neovlivňuje 

životaschopnost bakterií, ale bylo prokázáno, že je ale schopen interferovat s tvorbou biofilmu 

bakterie Pseudomonas aeruginosa díky jeho chelatační schopnosti (vyvazování železa 

z prostředí). [49]  

Studie věnující se těmto interakcím mohou poskytnout možný návod k řešení infekcí 

spřažených s tvorbou biofilmu. Tzv. s biofilmy-asociované infekce jsou nepopiratelně velkou 

klinickou výzvou. To je dáno především samotnou vlastností biofilmu, tj. zvýšenou odolností 

vůči antiinfektivům a vůči působení složek imunity apod. Veškeré tyto poznatky mohou 

evokovat nové cesty ve vyhledávání či designování nových antiinfektiv.  
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7.2 Kooperace mikroorganismů v rámci biofilmového 

společenství 

V rámci polymikrobiálních biofilmových komunit dochází nejen k antagonickým 

interakcím, k soupeření o prostor, nutrici, vazebná místa k povrchu, ale také k přátelským, či 

prospěšným interakcím. Příkladem může být interakce kvasinky Candida albicans a bakterií 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus gondonii a Staphylococcus aureus. Bylo zjištěno že, 

adhesivní proteiny kvasinky Candida albicans (Als1, Als2, Als3), proteiny stěny hyf (Hwp1) 

a regulátory transkripce (Bcr1 a Tec1) jsou klíčové pro tvorbu polymikrobiálního biofilmu 

tvořeného spojením mikroorganismů Candida albicans a Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus gondonii a Staphylococcus aureus. [41] 

 V případě smíšeného biofilmu tvořeného kvasinkou Candida albicans a methicilin 

rezistentní bakterií Staphylococcus aureus (MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus) 

bylo prokázáno, že kvasinka je schopna ochránit tuto bakterii před účinkem vankomycinu. [41] 

Toto antibiotikum je za normálních okolností proti MRSA účinné. Tuto ochranu poskytují ß-1,3-

glukany, což jsou látky obsažené v biofilmové matrici Candida albicans, které toto antibiotikum 

vyvazují. [98]  

Jiným příkladem kooperace mikrobů v rámci polymikrobiálního biofilmu může být 

demonstrována na příkladu dvoudruhového biofilmu kvasinky Candida albicans a bakterie 

Bacteroides fragilis anebo kvasinky Candida albicans a bakterie Clostridium perfringenes. [41] 

Obě dvě zmíněné bakterie patří mezi anaerobní mikroorganismy. Bylo prokázáno, že kvasinka 

Candida albicans je schopna těmto bakteriím poskytnout v rámci biofilmu ochranné hypoxické 

prostředí, které jim umožňuje růst, třebaže okolní prostředí biofilmu je aerobní (viz Obrázek 

15). [99] 

Jiným příkladem partnerství mezi různými mikrobiálními druhy může představovat 

společenství kvasinky Candida albicans a Streptococcus spp. (viz Obrázek 20). Toto společenství 

se dokonce odráží ve zvýšené virulenci. Bylo zjištěno, že kvasinka Candida albicans a určité 

druhy bakterií rodu Streptococcus, vyskytující se v dutině ústní, jako jsou Streptococcus oralis, 

Streptococcus sanguinis a Streptococcus gondonii, jsou ve společném biofilmu více invazivní 

a více kolonizující než monodruhové biofilmy. K obdobnému jevu, kdy došlo ke zvýšení 

virulence díky společenství kvasinky a jejího „bakteriálního partnera“ lze demonstrovat na 

příkladu interakce mezi bakterií Staphylococcus aureus a kvasinkou Candida albicans. Bylo 

prokázáno, že pokud došlo k infekci peritonea myši oběma mikrobiálními druhy v subletálních 
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dávkách, byla v důsledku této infekce zaznamenána vyšší mortalita ve srovnání 

s monodruhovou infekcí. [41] 

 

Obrázek 20: Interakce mezi kvasinkou Candida albicans a bakterií Streptococcus 

gordonii v rámci smíšeného biofilmu 

Interakce mezi agens probíhala po dobu tří hodin. Snímek pořízen světelnou mikroskopií, 

preparát barven dle Grama. Šipka poukazuje na adherenci bakterie Streptococcus gordonii na 

vláknité struktury kvasinky Candida albicans. Měřítko je znázorněno v levém dolním rohu.  

Převzato z Bamford C. V., D’Mello A., Nobbs A. H., et al., 2009, Streptococcus gordonii 

modulates Candida albicans biofilm formation through intergeneric communication. [100] 

 

V dutině ústní se nachází biofilm, který zahrnuje stovky různých druhů bakterií. Velké 

množství těchto orálních komenzálních bakterií produkuje signální molekulu AI-2 (autoinducer-

2), která je důležitá jak pro rozvoj mnohodruhového, tak i smíšeného biofilmu a pro následnou 

tvorbu zubního plaku. [101] AI-2 je vytvořen spontánním přeskupením 4,5-dihydroxy-pentan-

2,3-dionu, což je produkt enzymu LuxS v katabolismu S-ribosylhomocysteinu. [102] Tato 

signální molekula je produkována širokou škálou bakteriálních druhů a je považována za 

signální molekulu pro mezidruhovou komunikaci. [103] Významná role této molekuly při 

tvorbě smíšených biofilmů byla prokázána na příkladech bakterie Streptococcus gordonii 

a bakterie Porphyromonas gingivalis, či bakterie Streptococcus oralis a bakterie Actinomyces 

naeslundii (viz Obrázek 21). Bakterie Streptococcus oralis 34 luxS netvoří signální molekulu AI-
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2. Tato bakterie společně s Actinomyces naeslundii T14V tvoří ve srovnání s bakteriálním 

kmenem tvořícím AI-2, pouze řídký biofilm, který obsahoval asi 10x méně celkové biofilmové 

masy. [104] 

 

Obrázek 21: Smíšený biofilm tvořený bakterií Streptococcus oralis a bakterií 

Actinomyces naeslundii 
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Snímky byly pořízeny pomocí konfokální laserové skenovací mikroskopie. Pro vizualizaci 

bakterie Streptococcus oralis byla využita specifická protilátka konjugovaná s fluorescenční 

próbou emitující zelené světlo, pro detekci bakterie Actinomyces naeslundii byla využita 

specifická protilátka konjugovaná s fluorescenční próbou emitující červené světlo. Biofilm byl 

tvořen po dobu 22 hodin, při teplotě 37°C.  

(A) Biofilm tvořený bakterií Actinomyces naeslundii T14V a kmenem bakterie Streptococcus 

oralis produkující molekulu AI-2, 

 (B) biofilm tvořený mutantním kmenem bakterie Streptococcus oralis 34 luxS a bakterií 

Actinomyces naeslundii. Zpočátku byl biofilm životaschopný, ale s rostoucím časem nebyl 

schopen udržet růst. 

Převzato z Rickard A. H., Palmer R. J. Jr., Blehert D. S., et al., 2006, Autoinducer 2: 

a concentration-dependeent signal for mutualistic bacterial biofilm growth. [104] 

 

 Dalším quorum sensing signálem, který je schopen zprostředkovat komunikaci mezi 

rozličnými mikrobiálními druhy je difúzní signální faktor (DSF, diffusible signal factor). Tato 

signální molekula je produkována například bakterií Burkholderia cepacia, nebo Pseudomonas 

aeruginosa. V rámci vědeckých studií bylo prokázáno, že tato molekula sehrává roli jak 

v bakteriální virulenci, tak i v tvorbě mnohodruhového biofilmu a antibiotické rezistenci. Bylo 

prokázáno, že molekuly DSF ovlivňují chování mikrobů v rámci polymikrobiálních biofilmů. 

[101] V případě společného biofilmu bakterií Stenotrophomonas maltophilia a Pseudomonas 

aeruginosa produkuje bakterie Stenotrophomonas maltophilia DSF a v důsledku této produkce 

je smíšený biofilm těchto dvou bakterií rezistentní vůči antibiotiku polymyxinu. [105] 

Dalším příkladem prospěšné interakce mezi dvěma bakteriálními druhy jsou bakterie 

Streptococcus gordonii a Porphyromonas gingivalis. Bylo prokázáno, že bakterie Streptococcus 

gordonii je jakýmsi pionýrským mikroorganismem, po jehož navázání se na živý povrch může 

dojít k následnému osídlení a tvorbě směsného biofilmu dalšími bakteriemi. Bakterie 

Streptococcus gordonii exprimuje několik genů sehrávajících klíčovou roli při synergních 

interakcích s ostatními bakteriemi. Jsou to geny kódující molekuly pro mezibuněčnou ale 

i intracelulární signalizaci, či pro integritu a údržbu adhesivních proteinů buněčné stěny. [106] 

Porphyromonas gingivalis a Treponema denticola tvoří společný biofilm v dutině ústní. 

Mezi těmito dvěma druhy je symbiotický vztah. [107] Bylo prokázáno, že pro tvorbu 
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společného biofilmu jsou nezbytné organely bakterie Treponema dentricola, jmenovitě bičíky 

a cytoplazmatické filamenty. [101] 

V rámci tvorby smíšených biofilmů bylo prokázáno, že ochota přilnout, uchytit se a být 

součástí smíšeného biofilmu se týká také bakterie rodu Enterococcus. Tato bakterie osidluje 

povrchy pouze tehdy, je-li již povrch kolonizován jinou bakterií. Příkladem může být 

dvoudruhový biofilm bakterie Escherichia coli a bakterie Enterococcus. Pravděpodobně to 

souvisí s tím, že gram-negativní bakterie (Escherichia coli) kolonizují povrchy efektivněji než ty 

gram-pozitivní (Enterococcus). V případě, že už je povrch kolonizovaný bakterií Escherichia coli, 

bakterie Enterococcus se snadněji přichytí a stává se poté součástí smíšeného biofilmu (viz 

Obrázek 22). [108] 

 

Obrázek 22: Smíšený biofilm tvořený bakterií Escherichia coli a bakterií Enterococcus 

Snímek pořízený pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Jedná se o povrch stentu 

kolonizovaný bakterií Escherichia coli po čtyřech dnech tvorby biofilmu s bakterií rodu 

Enterococcus. Escherichia coli má tvar tyček a Enterococcus má kulovitý tvar. Převzato z Leung 

J. W., Liu Y. L., Desta T., et al., 1998, Is there a synergistic effect between mixed bacterial 

infection in biofilm formation on biliary stents? [108] 

 

 V případě, že jeden mikroorganismus využívá jako zdroj obživy metabolit jiného 

mikroorganismu, nazývá se to metabolický komensalismus. Ten je například typický pro 
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bakterie Pseudomonas putida a Acinetobacter sp. [101] Oba kmeny využívají benzylalkohol 

jako zdroj uhlíku a energie. Acinetobacter vylučuje jako metabolit benzoát a ten může být 

využit bakterií Pseudomonas putida jako zdroj živin. Velké množství bakterie Pseudomonas 

putida se shlukuje kolem velkých kolonií tvořených bakterií rodu Acinetobacter, aby měla 

přístup k benzoátu (viz Obrázek 23). [109] 

 

Obrázek 23: Smíšený biofilm tvořený bakterií Acinetobacter a bakterií Pseudomonas 

putida 

Snímek byl pořízen pomocí skenovací konfokální laserové mikroskopie. Modré buňky 

znázorňují bakterii Pseudomonas putida, červené znázorňují bakterii Acinetobacter sp. 

Převzato z Christensen B. B., Haagensen J. A. J., Heydorn A., et al., 2002, Metabolic 

commensalism and competition in a two-species microbial consortium. [109] 

 

 Dalším příkladem metabolického komensalismu je interakce mezi bakterií Veillonella 

a bakteriemi rodu Streptococcus, Actinomyces a Fusobacterium nucleatum. Streptococcus 

oralis produkuje jako metabolit kyselinu mléčnou a Veillonella ji využívá jako zdroj živin. [110] 

Smíšené biofilmy také poskytují jejich mikrobiálním členům ochranu před účinkem 

antimikrobních látek. Ve studii Adam B., et al, (2002) [111], bylo zjištěno, že v případě 

smíšeného biofilmu kvasinka-bakterie, zastoupeného mikrobiálním agens, bakterií 

Staphylococcus epidermidis a kvasinkou Candida albicans (viz Obrázek 24) bylo dosaženo 

rezistence vůči antimykotiku flukonazolu a také vůči antibiotiku vankomycinu. Výsledky této 



 

59 
 

studie poukázaly na jev, kdy extracelulární matrice produkovaná bakterií Staphylococcus 

epidermidis výrazně limituje penetraci flukonazolu v tomto smíšeném biofilmu a recipročně, 

také kvasinka v kooperaci s touto bakterií je schopna poskytnout ochranu této bakterii před 

působením vankomycinu. [111]  

 

Obrázek 24: Smíšený biofilm tvořený kvasinkou Candida albicans a bakterií 

Staphylococcus epidermidis 

Snímek byl pořízen skenovací elektronovou mikroskopií. Převzato z: Adam B., Baillie G. S., 

Douglas L. J., 2002, Mixed species biofilms of Candida albicans and Staphylococcus 

epidermidis. [111] 

 

Dalším příkladem toho, že bakterie se účinněji brání antibiotikům ve smíšeném biofilmu, 

lze uvést na příkladu smíšeného biofilmu tvořeného bakteriemi Streptococcus mutans 

a Veillonella parvula. Bylo prokázáno, že tyto bakterie, pokud jsou ve společném soužití, 

mnohem lépe odolávají chlorehedinu, než je tomu v případě, kdy tvoří jednodruhový biofilm. 

[112] Dvoudruhový biofilm bakterií Streptococcus mutans a Veillonella parvula vykazuje dále 

zvýšenou rezistenci i vůči peroxidu vodíku, erytromycinu a chloridu zinečnatému. Na základě 

analýzy transkriptomu bylo zjištěno, že bakterie Veillonella parvula způsobuje změny v genové 

expresi bakterie Streptococcus mutans a to může být důvodem této snížené citlivosti vůči 

antimikrobním látkám. [113] 
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8. ZÁVĚR 

Do této bakalářské práce byly využity recentní a relevantní poznatky z odborných 

studií, které se zabývají tématikou polymikrobiálních biofilmů. V práci byl nejprve obecně 

popsán biofilm, způsob jeho vzniku, jeho vývoj a výhody, které pramení pro mikroorganismy 

z života v biofilmovém společenství. Druhá část práce už je věnována přímo polymikrobiálním 

biofilmům, zejména interakcím mezi mikroorganismy a to jak kooperativním, tak i vzájemným 

antagonickým vztahům. 

Tvorba mikrobiálních biofilmů je závažným problémem, se kterým se zdravotnictví 

potýká. Jak vědecké práce uvádí, až 80% infekčních nemocí je sdruženo s tvorbou 

mikrobiálních biofilmů. Biofilmy jsou také spojovány s rezistencí k antimikrobním látkám, proto 

mají zásadní klinický dopad. Léčba dostupnými antibiotiky k zaléčení biofilmových infekcí je 

velkou výzvou a právě proto je velká snaha ze stran vědců hledat nové mechanismy a strategie, 

jak biofilmy či biofilm-formující organismy eliminovat. K tomu mohou dopomoci poznatky 

získané právě ze studií polymikrobiálních biofilmů. Řešení může být nalezeno ve vzájemných 

antagonických vztazích mikrobů, které mohou vést k potlačení tvorby biofilmu, nebo k jeho 

úplné eliminaci. K antagonickým reakcím může docházet ve všech vývojových fázích tvorby 

biofilmu, a proto jsou strategie mikrobů pro vzájemnou inhibici velmi pestré.  
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9. POUŽITÉ ZKRATKY 

AHL – acyl homoseirine lactone, acyl homoserin lakton 

AI-2 – autoinducer-2, autoinduktor 2 

DNA – deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina 

DSF – diffusible signal factor, difúzní signální faktor 

MRSA- methicilin resistant Staphylococcus aureus, methicilin rezistentní Staphylococcus aureus 

NO – nitric oxide, oxid dusnatý 

pH - potential of hydrogen, potenciál vodíku 

PLUNC – palate, lung, nasal epithelium clone, protein exprimovaný v rámci horních cest 

dýchacích, který je součástí imunitní obranyschopnosti 

PNA-FISH – peptide nucleic acid-fluorescence in situ hybridization, fluorescenční in situ 

hybridizace pomocí peptidů vázajících se na nukleové kyseliny 

sp. – species, druh 

spp. – species, druhy, množné číslo 

UV – ultraviolet, ultrafialový 
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