
Abstrakt 

Paenibacillus larvae je grampozitivní sporulující bakterie, která je původcem moru 

včelího plodu. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších bakteriálních patogenů včely 

medonosné (Apis mellifera). Spory P. larvae jsou vysoce infekční pro včelí larvu 

a odolávají fyzikálně-chemickým vlivům. P. larvae se subtypizuje za využití repPCR 

s ERIC primery (Enterobacterial Repetitive Integrance Consensus). Dosud bylo 

popsáno 5 genotypů ERIC I-V, které se liší morfologií kolonií, metabolismem a 

především virulencí. Rovněž je mezi jednotlivými izoláty P. larvae významná genetická 

variabilita, která se může podílet na rozdílech ve virulenci. 

Izoláty P. larvae použité v této práci byly získány z klinických případů moru včelího 

plodu z celé České republiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o., 

Dol. Jednalo se o bakteriální kultury získané kultivací infikovaných larev a měli. Také 

byly použity izoláty z měli získané ze včelstev bez klinických příznaků moru včelího 

plodu. Metodou SMRT (Single Molecule Real Time) na platformě Sequel (PacBio) byly 

sekvenovány virulentní i pravděpodobně avirulentní izoláty. Použitá metoda je vhodná 

pro celogenomové sekvenování bakteriálních genomů, protože umožňuje sekvenování 

dlouhých úseků DNA s vysokou přesností. Tím je eliminován efekt velkého množství 

repetitivních sekvencí při skládání jednotlivých contigů a tím usnadněna kompletní 

rekonstrukce genomu. Dále byla provedena sekvenace na platformě MiSeq (Illumina). 

Byly získány sekvence ze 16 kmenů, které byly zařazeny do několika skupin (clusterů). 

Dále byla provedena analýza genů s ohledem na rozdíly mezi izoláty genotypů ERIC I 

a ERIC II. Vyhledávány byly geny, které mohou mít potenciální vliv na virulenci. 

K porovnání byla využity kmeny P. larvae DSM25430 (ERIC II) a DSM7030 (ERIC I).  

Zároveň byla nalezena inzerční sekvence IS256, která je specifická pro P. larvae, 

vyskytující se v genomu s velkým počtem repetic. Tuto sekvenci bude možné využít 

jako screeningovou metodu k vyšetření moru včelího plodu z měli. Byly navrženy dvě 

sady oligonukleotidů, které jsou v této práci testovány na vzorcích z čisté kultury 

P. larvae čtyř ERIC genotypů. 
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