
Abstrakt 

Dermatofyty (řád Onygenales, Ascomycota) jsou mikroskopické vláknité keratinofilní houby, 

které mohou způsobovat kožní infekce známé jako dermatofytózy. Nejdiverzifikovanější a 

zároveň nepříliš prozkoumaný rod Arthroderma prošel v nedávné době revizí (Míková 2018), 

která položila základy pro další výzkum. Tento rod zahrnuje zejména druhy s předpokládaným 

rezervoárem v půdě. Nedostatek informací o jejich ekologii a častá izolace některých druhů ze 

srsti volně žijících savců (především hlodavců) by však mohly vypovídat o silné vazbě na 

hostitele. Hlodavci by tak mohli představovat skrytý rezervoár těchto druhů. 

 Pro účely této práce jsem vybrala tři ekologicky rozdílné druhy hlodavců: myš domácí, 

myšici lesní a norníka rudého. Izoláty jsem získala ze stěrů srsti asymptomatických jedinců, 

které jsem kultivovala na selektivním mediu. Získané kmeny (n = 30) jsem následně 

molekulárně identifikovala. Na základě tří vysoce variabilních úseků DNA (ITS, tubb a tef1α) 

jsem izoláty zařadila do fylogenetické analýzy vycházející z monografie rodu Arthroderma 

(Míková 2018). Dále jsem charakterizovala fenotyp vybraných izolátů s použitím 

morfologických a fyziologických dat včetně schopnosti rozkládat keratin a produkovat 

siderofory. U některých kmenů jsem na základě zjištěných MAT genů za pomoci nově 

navržených primerů úspěšně navodila tvorbu pohlavního stadia.  

  Spektrum izolovaných dermatofytů se lišilo mezi druhy volně žijících hlodavců. Nižší 

diverzita druhů byla zjištěna u synantropní myši domácí a izolovaných kmenů bylo celkově 

méně. U hlodavců z volné přírody se vyskytovaly jiné druhy a diverzita byla vyšší. Celkově se 

podařilo identifikovat osm druhů rodu Arthroderma, z nichž čtyři nebyly dosud popsány. 

Nejvíce izolátů (n = 17) náleželo v této práci nově navrženému druhu Arthroderma sp. 16. 

Výhradní izolace tohoto druhu ze srsti hlodavců nasvědčuje silné vazbě na tyto hostitele. Ačkoli 

byl druh získán z asymptomatických jedinců a nebyl schopný růst při teplotě 37 °C, je možné, 

že napadá pouze oslabené jedince např. během hibernace nebo na distálních částech těla a díky 

dlouhodobé koevoluci nezpůsobuje infekce u zdravých jedinců. Keratinolytická aktivita a 

produkce sideroforů se mezi druhy signifikantně lišily, ale nezávisle na jejich příslušnosti 

k tradičním ekologickým skupinám (geofilní, zoofilní, antropofilní). 
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