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Abstrakt 

Tato disertační práce představuje výsledky tří dílčích projektů zaměřených na výzkum dosud velmi málo 

studovaných skupin kmene Parabasalia. Většina výzkumu byla dosud věnována trichomonádám žijícím 

v termitech a také prokazatelně patogenním druhům. Překvapivě málo informací bylo dlouhodobě známo 

o diverzitě střevních trichomonád u primátů, stejně tak jako o vlivu a míře ovlivnění druhové skladby 

střevních trichomonád primátů člověkem. Podobně bylo podceňováno studium volně žijících 

trichomonád, přestože se u nich dal předpokládat velký přínos k pochopení evoluce celého kmene 

Parabasalia. Představu o reálné diverzitě parabasalidů dlouhodobě komplikovalo množství nekvalitních 

popisů a chybějících sekvenčních dat. Disertační projekt se proto zaměřil na výzkum v těchto dosud málo 

studovaných či nedostatečně uchopených oblastech. V rámci prvního dílčího projektu byla provedena 

kompletní revize rodu Hypotrichomonas, včetně popisu šesti nových druhů z různých obratlovčích 

hostitelů, ale také ze švábů. Opakovaná přehlédnutí hypotrichomonád předchozími autory naznačuje 

dosud netušenou diverzitu kmene Parabasalia. Rod Hypotrichomonas byl navíc s ohledem na omezené 

hostitelské spektrum většiny nových druhů, jejich početnost i snadnou kultivovatelnost označen za adepta 

na nový modelový rod ke zkoumání hostitelské specifity trichomonád. Druhý dílčí projekt se zabýval 

střevními trichomonádami u goril nížinných, šimpanzů a lidí, kteří žijí sympatricky v rezervaci Dzanga-

Sangha ve Středoafrické republice. Bylo zjištěno relativně běžné zastoupení trichomonád 

v gastrointestinální fauně volně žijících šimpanzů a goril, oba druhy byly navíc infikovány odlišnými 

genotypy rodu Tetratrichomonas. Výsledky dále ukázaly, že úroveň kontaktu mezi hominidy v prostředí 

tropického lesa neumožňuje, na rozdíl od zoologických zahrad, snadnou výměnu střevních trichomonád 

mezi odlišnými hostiteli. V rámci projektu byly taktéž vůbec poprvé publikovány nálezy střevních 

trichomonád ze zdravých lidí. V rámci třetího dílčího projektu byla objevena velká a dosud netušená 

diverzita volně žijících trichomonád. Bylo získáno 45 kmenů z různých částí světa a různých typů habitatů. 

Mezi získanými kmeny bylo detekováno patnáct druhů, z toho deset bylo dosud nepopsaných. Sedm 

druhů se nám v rámci aktuálně submitované publikace podařilo podrobně charakterizovat a popsat. 

Kromě toho publikace obsahuje popisy tří nových rodů, tří nových čeledí a nového řádu Pimpavickida 

(celkově devátého řádu kmene Parabasalia), u jehož zástupců byly nalezeny první potenciální exkavátní 

znaky. V rámci naší publikace jsou také představeny první komplexnější informace o ekologii volně žijících 

trichomonád, včetně potvrzení jejich samotné existence. Honigbergiella ruminantium a pravděpodobně 

i Tetratrichomonas prowazeki jsou dle výsledků projektu prvními známými druhy trichomonád schopnými 

žít endobiotickým i volným způsobem života (tj. jsou amfizoické).  

  



 8/193 

Abstract 

This PhD thesis presents the results of three subprojects focused on the research of so far understudied 

groups of the phylum Parabasalia. The previous research mostly focused on the parabasalids living in the 

guts of termites or on demonstrably pathogenic species. Surprisingly, there is only a little information 

about the impact of an increased contact of non-human primates with humans on the diversity of their 

intestinal trichomonads. Similarly, free-living trichomonads have been neglected for a long time, although 

they are likely crucial for understanding the evolution of Parabasalia as a whole. The diversity of the 

phylum Parabasalia is still poorly understood due to the brief and incomplete descriptions of many 

species, as well as a lot of missing sequence data. This doctoral project focused on the research of these 

hitherto understudied research areas. In the first subproject, a complete revision of the genus 

Hypotrichomonas was carried out, including the descriptions of six new species, some of which were 

found in previously well studied vertebrate hosts; these species must have been overlooked by the 

previous authors and the real diversity of intestinal trichomonads is certainly much higher than currently 

known. Because the most newly described species of Hypotrichomonas are readily cultivable, common, 

and host-specific, we consider this genus a valuable model for studying the host specificity of 

trichomonads. The second subproject focused on the diversity of intestinal trichomonads in free-ranging 

gorillas and chimpanzees, and humans cohabiting the forest ecosystem of Dzanga-Sangha Protected Area 

in Central African Republic. Our results showed that intestinal trichomonads are common in the 

gastrointestinal tract of African great apes. Moreover, both species were found to host different 

genotypes of Tetratrichomonas. Our results indicated that the level of contact among the examined 

hominids in the studied tropical ecosystem does not allow an easy exchange of intestinal trichomonads 

between different host species, unlike in zoological gardens. We also reported the first known intestinal 

tetratrichomonads from apparently healthy humans. In the third subproject, an unexpectedly large 

diversity of free-living trichomonads was discovered. We studied 45 new strains from various geographical 

areas and habitats, which represented fifteen species. We described seven new species, three new 

genera, three new families, and a new order (i.e., 9th order of Parabasalia), whose representatives may 

have retained certain excavate features. Our submitted manuscript also contains the first more 

comprehensive information about the ecology of free-living trichomonads. According to the results of the 

project, Honigbergiella ruminantium and possibly also Tetratrichomonas prowazeki are the first known 

species of amphizoic parabasalids.   
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1 Úvod a cíle práce 

Parabasalia (parabasalidi) představují monofyletickou skupinu na úrovni kmene, patřící do skupiny 

Metamonada a superskupiny Excavata1. Přestože jsou Parabasalia součástí superskupiny Excavata, 

u žádného dosud popsaného zástupce kmene Parabasalia nebyl spolehlivě nalezen jakýkoli exkavátní 

znak. Typický exkavátní organismus má na své buňce ventrální rýhu podloženou specifickým cytoskeletem 

a ploutvičku na zpětném bičíku, který prochází ventrální rýhou a zefektivňuje příjem potravy. U řady 

skupin exkavát však došlo k menším či větším redukcím těchto znaků a konkrétně u skupiny Parabasalia 

dosud nebyl nalezen žádný exkavátní znak. U parabasalidů se oproti tomu druhotně rozvinul rozsáhlý 

mikrotubulární skelet, který se však zatím ani z části nepodařilo spolehlivě homologizovat s cytoskeletem 

typických exkavátů.  

Do současnosti bylo popsáno přibližně 450 druhů parabasalidů a stejně jako v případě ostatních 

metamonád se ve všech případech jedná o anaerobní či mikroaerofilní organismy. Většina z nich žije 

endobioticky, zejména v trávicím traktu bezobratlých a obratlovců, přičemž existují velké rozdíly 

v hostitelské specifitě jednotlivých druhů. Kolem 80 % známé diverzity parabasalidů žije v termitech, nebo 

dřevožravých švábech rodu Cryptocercus. Popsáno bylo také několik volně žijících druhů, většina z nich až 

ve 21. století. Současný taxonomický systém kmene Parabasalia obsahuje osm řádů s přibližně 100 rody, 

ovšem řada popisů byla provedena nedostatečně, což spolu s chybějícími sekvenčními daty od mnoha 

druhů nebo i rodů či naopak publikovanými environmentálními sekvencemi bez morfologického popisu 

výrazně komplikuje představy o skutečné diverzitě této skupiny.  

Parabasalia bývají na základě své buněčné komplexity rozdělována na dvě skupiny, a sice 

trichomonády s typicky menšími, strukturně jednoduššími a evolučně původnějšími buňkami s maximálně 

šesti bičíky a hypermastigidy, se strukturně složitějšími buňkami s mnoha bičíky, kteří žijí výhradně 

v termitech či dřevožravých švábech rodu Cryptocercus. Ačkoli nejde o monofyletické skupiny, je používání 

těchto pojmů stále velmi praktické a využívané i v této disertační práci, která se zaměřuje výhradně na 

trichomonády.  

Základ dnes přijímaného taxonomického systému parabasalidů byl vytvořen v roce 2010 Čepičkou 

a kolektivem. Pod vedením I. Čepičky, který je vedoucím Laboratoře diverzity a evoluce anaerobních 

protist na Katedře zoologie PřF UK, byla vypracována i tato disertační práce. Uvedený taxonomický systém 

byl aktualizován v roce 2017 Čepičkou a kolektivem a byl použit v rámci aktualizací širší klasifikace 

eukaryot v letech 2012 a 2019. Fylogenetické vztahy mezi hlavními liniemi však dosud nebyly dořešeny 

a stejně tak není definitivně potvrzena pozice kořene kmene Parabasalia. 

 
1 Všechny faktografické údaje uvedené v úvodu jsou rozvedeny a citovány v kapitolách 2.1–2.9, z toho 
důvodu nejsou v úvodní kapitole uváděny citace.  
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Parabasalidi jsou sice dlouhodobě poměrně intenzivně studováni, ovšem většina dosavadní 

pozornosti byla soustředěna na druhy žijící v termitech a na druhy patogenní pro člověka, zejména 

Trichomonas vaginalis parazitující v urogenitálním traktu, a významné patogeny hospodářských zvířat, 

jakými jsou Tritrichomonas foetus, Histomonas meleagridis a Trichomonas gallinae. Přestože se po mnoho 

let vědělo o významných onemocněních způsobovaných trichomonádami, překvapivě málo pozornosti 

bylo dosud věnováno studiu diverzity trichomonád u ostatních obratlovců včetně primátů, u kterých by 

teoreticky mohlo docházet k přenosu střevních a dalších parazitů na člověka. Stejně tak chyběl dostatek 

relevantních informací o míře vzájemného ovlivnění složení střevních trichomonád mezi hominidy (mimo 

člověka) a lidmi, zejména ve volné přírodě. Podobně nedostatečně bylo prozkoumáno složení střevních 

trichomonád u původních obyvatel žijících v tropech, díky čemuž nebylo možné provést srovnání 

s výskytech trichomonád u lidí z vyspělých zemí a naznačit tak možné trendy ve vývoji složení střevních 

trichomonád mezi původními obyvateli a moderní západní civilizací. Dlouhodobě bylo taktéž zásadně 

podceňováno studium volně žijících trichomonád, přestože se u nich dala předpokládat větší reálná 

diverzita i významný přínos k pochopení evoluce celé skupiny Parabasalia (ať už z pohledu očekávatelné 

pomalejší molekulární evoluce dané jejich způsobem života, tak i z pohledu potenciální existence 

primárně volně žijících trichomonád se zachovalými exkavátními znaky; případné sekundárně žijící druhy 

by mohly přispět k pochopení zajímavého a vzácného ekologického fenoménu reverze parazitismu). 

K výraznějšímu posunu znalostí v této problematice přispěly již výsledky našeho prvního článku týkajícího 

se volně žijících trichomonád (Yubuki et al. 2010), který byl prezentován v příloze mé diplomové práce 

z roku 2011. Uvedený článek není přímo součástí této disertační práce, ale je uveden v její příloze, aby byl 

zřejmý můj celkový přínos k poznání této významné ekologické skupiny trichomonád.  

 Tato disertační práce reaguje na výše uvedené nedostatky v poznání skupiny Parabasalia 

a obsahuje výsledky tří dílčích projektů. První (Céza et al. 2015) se zaměřil na molekulární a morfologickou 

diverzitu linie nedostatečně studovaného, ale zjevně značně diverzifikovaného rodu Hypotrichomonas, 

v rámci druhého (Petrželková et al. 2020) byla studována diverzita střevních trichomonád u sympatricky 

se vyskytujících šimpanzů, goril a lidí ve Středoafrické republice. Třetí projekt, jehož výstupem je rukopis 

zaslaný do tisku (Céza et al., submitted), se zabýval diverzitou, ekologií a fylogenezí volně žijících 

trichomonád. Výsledky dílčích projektů zásadním způsobem přispívají k pochopení diverzity, evoluce 

a hostitelské specifity trichomonád.  

V průběhu studia jsem se také zabýval diverzitou trichomonád rodů Trichomitus 

a Tetratrichomonas u žab a pijavek, ovšem výsledky dosud nebyly zpracovány do podoby rukopisu, a proto 

jsou v této disertační práci na několika místech pouze krátce zmíněny (Céza et al., nepublikováno).  
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Cíle disertační práce: 

→  Prozkoumat diverzitu rodu Hypotrichomonas u opomíjených i dlouhodobě zkoumaných hostitelů, 

popsat novou diverzitu, odhadnout hostitelskou specifitu jednotlivých druhů a provést 

taxonomickou revizi rodu. 

→ Analyzovat vzorky trichomonád z trusu západních nížinných goril, šimpanzů a lidí společně 

obývajících rezervaci Dzanga-Sangha ve Středoafrické republice s cílem zjistit, zda existuje bariéra 

přenosu střevních trichomonád u sympatricky žijících blízce příbuzných hostitelů.  

→   Prověřit, jak ovlivňuje míra kontaktu s lidmi složení střevních trichomonád studovaných hominidů. 

→   Zjistit, zda jsou původní lovci-sběrači hostiteli střevních trichomonád.    

→ Získat laboratorní kultury co nejvíce nových kmenů volně žijících trichomonád z různých lokalit 

a habitatů.  

→ Prozkoumat diverzitu volně žijících trichomonád na morfologické i molekulární úrovni.   
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2 Vývoj a současný stav poznání  

2.1 Charakteristika kmene Parabasalia a hlavní studované znaky 

Parabasalia představují monofyletický kmen, který je již dlouhodobě zařazen do eukaryotické 

superskupiny Excavata (podrobněji v kapitole 2.3). Na základě své buněčné komplexity bývají Parabasalia 

rozdělována na dvě skupiny, a sice trichomonády a hypermastigidy. Trichomonády jsou evolučně 

původnější a mají menší a strukturně jednodušší buňky s maximálně šesti bičíky. Hypermastigidi žijí 

výhradně v termitech a dřevožravých švábech rodu Cryptocercus a mají velmi složité buňky s mnoha 

(nejméně 20) bičíky. Jejich buněčná struktura je výsledkem adaptací jednotlivých skupin na fagocytózu 

částeček dřeva, ze kterých termitům pomáhají trávit celulózu. Existují však i trichomonády z termitů 

(deveskoviny, kalonymfy), které mají velké buňky a komplikovanou morfologii. Trichomonády jsou v rámci 

poslední aktualizace taxonomického systému kmene Parabasalia (Čepička et al. 2017) klasifikovány 

v řádech Cristamonadida, Honigbergiellida, Hypotrichomonadida, Trichomonadida a Tritrichomonadida 

(podrobněji v kapitole 2.2), a nově jsou navrženy také v řádu Pimpavickida (Céza et al., submitted). Oproti 

tomu hypermastigidi patří zejména do řádů Cristamonadida, Lophomonadida, Spirotrichonymphida 

a Trichonymphida, přičemž poslední objevený hypermastigid Cthulhu macrofasciculumque patří 

překvapivě mezi Honigbergiellida (James et al. 2013; Čepička et al. 2017).  

Tato kapitola se bude s ohledem na zaměření mé disertační práce zabývat zejména 

charakteristikou typických trichomonád, které nežijí ve střevech termitů. Morfologie a ultrastruktura 

hypermastigidů bude na příslušných místech naznačena pouze okrajově, detailní informace viz Čepička et 

al. (2017). Podobně nebude věnována velká pozornost ani trichomonádám z termitů (deveskoviny, 

kalonymfy), které mají velké buňky a komplikovanou morfologii. Přestože trichomonády 

ani hypermastigidi nepředstavují monofyletické skupiny, je používání obou těchto pojmů velmi praktické. 

Oba pojmy jsou tak využívány i v této disertační práci, která se zabývá výhradně strukturou plesiomorfních 

trichomonád.  

Adl et al. (2007) uvádí přibližně 450 popsaných druhů a 100 rodů parabasalidů z mnoha různých 

živočišných hostitelů2. Volně žijící trichomonády byly objeveny v celé řadě různých typů slaných, 

brakických a sladkovodních nezamrzajících habitatů (Céza et al., submitted). Kmen Parabasalia sice 

neobsahuje velký počet popsaných druhů, ale je unikátní obrovskou variabilitou v buněčných strukturách 

a také mimořádnou variabilitou v počtu bičíků, která se pohybuje mezi nulou u druhu Dientamoeba fragilis 

a několika tisíci u některých druhů z termitů. U zástupců skupiny Parabasalia se vyvinulo několik 

typických znaků (obr. 1), o kterých bude podrobněji pojednáno níže a které jsou klíčové pro vnímání 

 
2 Od té doby došlo k řadě nových popisů – aktualizovaný seznam rodů v rámci jednotlivých řádů je součástí 
systému kmene Parabasalia dle Čepička et al. (2017) uvedeného v kapitole 2.2.  
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druhovosti a pro popis nových druhů a vyšších taxonomických jednotek v rámci skupiny Parabasalia, což 

je i důležitou součástí obsahu tohoto disertačního projektu. Skupina Parabasalia je díky těmto unikátním 

morfologickým znakům velmi dobře odlišitelná od všech ostatních eukaryotických linií už na úrovni 

světelněmikroskopické morfologie.  

Pro kmen Parabasalia je typická přítomnost charakteristického cytoskeletu, parabazálního 

aparátu, hydrogenosomů a specifického typu mitózy. Parabazální aparát je apomorfním znakem celého 

kmene. Jde o mohutně vyvinutý Golgiho komplex asociovaný s cytoskeletárními žíhanými fibrilami. 

Parabazální fibrily u trichomonád jsou obvykle dvě či jedna, přičemž vycházejí z bazálních tělísek bičíků 

a směřují do buňky. Tvar a velikost parabazálního aparátu (viz Honigberg 1963; Céza et al., submitted) je 

jedním z důležitých diagnostických znaků jednotlivých druhů nebo i druhů (viz např. rozdíl u dvou blízce 

příbuzných druhů rodu Simplicimonas; Čepička et al. 2010). Např. pro rody Trichomonas, Trichomitus 

a Hypotrichomonas je typický dvouramenný typ ve tvaru písmene V. U rodů Tritrichomonas a 

Monocercomonas je parabazální aparát tyčovitý, u Tetratrichomonas a Pseudotrichomonas je diskovitý. 

Kromě toho existují u trichomonád i komplikovanější tvary parabazálního aparátu, např. rozvětvený 

parabazální aparát u rodu Pseudotrypanosoma a parabazální aparát ve tvaru dvou kroužků u druhu 

Pimpavicka limacoides z nově navržené čeledi Pimpavickidae (Céza et al., submitted). Podobnou 

morfologii jako klasické trichomonády mají i mnohem větší buňky deveskovin, přičemž u nich se 

parabazální tělísko obtáčí kolem axostylu a počet těchto otáček je jedním z taxonomických znaků 

jednotlivých druhů (Kirby 1942). Charakteristickými organelami trichomonád jsou hydrogenosomy, 

organely s dvojitou membránou, které jsou zapojeny do energetického metabolismu trichomonád (např. 

Lindmark a Müller 1973). Tyto organely jsou homologické mitochondriím (Germot et al. 1996; Hrdý et al. 

2004) a nemají vlastní genom (Turner a Müller 1983). Jádra trichomonád a vůbec všech parabasalidů se 

dělí pomocí unikátní kryptopleuromitózy (Brugerolle 1975), při níž zůstává zachována jaderná membrána 

a dělicí vřeténko se vytváří mimo jádro. Kinetochorové mikrotubuly se tak při dělení váží zvnějšku na 

jadernou obálku a chromosomy se naopak váží na jadernou membránu zevnitř (např. Honigberg a 

Brugerolle 1990). Ačkoli jsou fáze buněčného cyklu a způsob dělení u většiny trichomonád neznámé, je 

evidentní, že existují mezidruhové rozdíly v relativním načasování cytokineze a obnovení mastigontů 

u dceřiných buněk (Honigberg 1951, 1963; Céza et al., submitted).  

U skupiny Parabasalia došlo ke ztrátě ventrální rýhy a nevyskytuje se u nich ani cytostom. 

Fagocytóza tak obvykle probíhá kdekoli na buněčném povrchu. Oproti tomu rod Tritrichomonas přijímá 

potravu pomocí pinocytózy (Sutak et al. 2004). U nově navrženého řádu Pimpavickida (Céza et al., 

submitted) byla nalezena kapsa v přední části ventrální strany buňky, která by mohla (avšak nemusela) 

být homologem ventrální rýhy u exkavát, detailní informace o způsobu příjmu potravy však nejsou známy. 

Tvar buněk trichomonád je nejčastěji vřetenovitý, elipsoidní či pyriformní, ale je mezi nimi známa i pravá 

améba (Dientamoeba fragilis) a měňavkovité formy u druhů Histomonas meleagridis či Parahistomonas 
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wenrichi. Podobně měňavkovitá, byť s bičíky, je i Trichomonas vaginalis po přisednutí na vaginální epitel. 

Buňky některých trichomonád mohou být velmi pleomorfní, například u nově popsaného druhu 

Pimpavicka limacoides, u kterého se v přední části buňky vyskytuje pohyblivé rostrum (Céza et al., 

submitted). Velikost buněk jednotlivých druhů trichomonád je poměrně konzervativní a slouží jako jeden 

z diagnostických znaků při popisování nových druhů. Velikost buněk klasických trichomonád s žádným až 

šesti bičíky dosahuje maximálně 30 mikrometrů, obvykle však do dvaceti mikrometrů (Brugerolle a Lee 

2000). Délka nabarvených buněk u druhů studovaných v této disertační práci obvykle dosahovala 5–10 

mikrometrů. Je zajímavé, že i druhy s malým počtem bičíků, které neřadíme mezi hypermastigidy, mají 

v prostředí zadního střeva termitů a dřevožravých švábů tendenci k výraznému zvětšování svých buněk. 

Příkladem jsou 50–100 mikrometrů velké buňky druhu Trichomitopsis termopsidis (Keeling 2002) či 

některé kristamonády, jako jsou rody Devescovina a Macrotrichomonas, které mají navzdory své velikosti 

kolem 80–90 mikrometrů pouze čtyři bičíky (Brugerolle a Lee 2000; Gile et al. 2015). Trichomonádou je 

i možná vůbec největší parabasalid Mixotricha paradoxa, jenž dosahuje velikosti 500 mikrometrů 

(Cleveland a Grimstone 1964). Pro tento druh je typická pohybová symbióza se spirochétami (Brugerolle 

2004). Buňky typických hypermastigidů měří desítky až stovky mikrometrů.  

Mezi hlavní znaky odlišující od sebe jednotlivé rody trichomonád patří počet bičíků (např. 

Honigberg 1963). Bičíky trichomonád vycházejí z buňky typicky apikálně či subapikálně, přičemž jeden 

bičík je obvykle zpětný a směřuje dozadu podél buňky, zatímco ostatní bičíky jsou přední a směřují 

anterolaterálně. Zpětný bičík je akronematický, zatímco přední bičíky obvykle končí strukturami zvanými 

„knobs“. Ačkoli se zdá, že jsou „knoby“ ve skutečnosti artefakty vzniklé během fixace buňky (Céza et al. 

2015), jsou stále považovány za diagnostické struktury uznávané v rámci popisů nových druhů (viz např. 

jejich absence u Tetratrichomonas undula; Čepička et al. 2010). Při morfologické determinaci trichomonád 

je důležitý i vlastní charakter předních bičíků, jako je jejich vzájemná délka či relativní délka vzhledem 

k buňce (např. Lacusteria reducta vs. L. cypriaca, nebo Honigbergiellopsis adhaerens vs. Honigbergiella 

ruminantium; Céza et al., submitted). Počet bičíků u trichomonád (uvádí se celkový počet bičíků, včetně 

zpětného bičíku) varíruje od nula bičíků u zcela měňavkovitého druhu Dientamoeba fragilis až k šesti 

bičíkům u rodů Cochlosoma, Cthylla, Hexamastix, Pentatrichomonas a Pentatrichomonoides. Původně 

měla Parabasalia nejspíše čtyři bičíky vycházející ze čtyř bazálních tělísek, jako je tomu dosud např. u rodů 

Honigbergiella, Hypotrichomonas, Monocercomonas, Parahistomonas, Simplicimonas, Trichomitus, 

Tritrichomonas a obecně u deveskovin. Pět bičíků je typických pro rody řádu Trichomonadida 

(Trichomonas, Tetratrichomonas, Pseudotrypanosoma a Trichomitopsis), a také pro rod Tetratrichomastix 
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(Honigbergiellida). Kromě toho jsou známé i rody s jedním (Histomonas), dvěma (Monotrichomonas) 

a třemi bičíky (Ditrichomonoides3).  

Počty předních bičíků u trichomonád se typicky zjišťují u „zralých“ a nedělících se buněk. Některé 

druhy mají fixní počet předních bičíků, zatímco u jiných byla zaznamenána variabilita počtu předních bičíků 

i v rámci jedné populace (souhrnně v Honigberg 1951; Céza et al., submitted). Vnitrodruhová variabilita 

v počtu bičíků nejspíše odpovídá fázi buněčného cyklu, neboť struktura a zejména počet bazálních tělísek 

se zdají být velmi konzervativními znaky. U některých druhů (Tritrichomonas foetus a Tetratrichomonas 

prowazeki) mají dceřiné buňky plný počet bičíků ještě před cytokinezí, u jiných (Hexamastix, 

Pentatrichomonas hominis) se zdá, že původní počet bičíků ještě není v době vlastní cytokineze zdvojen 

a zbývající bičíky tak musí být syntetizovány až po cytokinezi (invariabilita v počtu předních bičíků 

v kultuře).  

Bičíky trichomonád vyrůstají z bazálních tělísek, přičemž bičíkový aparát trichomonád je postaven 

podle jednotného schématu, s výjimkou bezbičíkatého rodu Dientamoeba (Camp et al. 1974). Typický 

bičíkový aparát sestává ze tří paralelních bazálních tělísek předních bičíků a k nim kolmo umístěného 

bazálního tělíska zpětného bičíku (Brugerolle 1991b). Ve většině starší literatury je bazální tělísko nesoucí 

zpětný bičík označováno písmenem R a přední bičíky písmeny B1–B3, v některých případech je používáno 

označení B1 pro bazální tělísko zpětného bičíku a B2–B4 pro bazální tělíska předních bičíků z důvodu 

lepšího srovnání s bičíkovým aparátem dalších eukaryotických skupin (např. Moestrup 2000; Čepička et 

al. 2017). U druhů se čtyřmi předními bičíky je další bazální tělísko umístěno paralelně k bazálním tělískům 

ostatních tří předních bičíků. U rodů Hexamastix a Pentatrichomonoides s pěti předními bičíky je bazální 

tělísko dalšího bičíku taktéž přilehlé a paralelní s ostatními předními bičíky (Hampl et al. 2007), ovšem u 

rodů Cochlosoma a Pentatrichomonas je toto bazální tělísko s bičíkem samostatné a s ostatními není 

paralelní (Honigberg et al. 1968; Pecka et al. 1996). U druhů, které mají méně než čtyři bičíky, zůstávají 

obvykle zachována všechna čtyři bazální tělíska. Výjimku představuje Dientamoeba fragilis, která má 

bazální tělíska zachována jen v cystách (Stark et al. 2016). Ditrichomonoides tetraflagellatus má sice 

zachována všechna čtyři bazální tělíska, ale jejich postavení je netypické, a sice ve formě dvou párů na 

sebe kolmých bazálních tělísek (Farmer et al. 1993). Bazální tělíska jsou vůči sobě i vůči ostatním 

buněčným strukturám fixována pomocí charakteristických žíhaných fibril vybíhajících posteriorně do 

cytoplazmy (viz Brugerolle 1976 – obr. 1). Zatímco většina fibril vybíhajících z bazálních tělísek bičíků je 

krátká, bazální tělísko B2 nese několik dlouhých fibril, zvaných sigmoidální lamely, které se stáčejí 

 
3Ditrichomonas honigbergii byl popsán v článku Farmer (1993) jako volně žijící trichomonáda se dvěma 
předními bičíky a krátkou undulující membránou, nicméně název Ditrichomonas je mladší homonymum 
jiného rodu parabasalidů Ditrichomonas Cutler, 1919 (Cutler 1919). Z toho důvodu jsme v našem článku 
(Céza et al., submitted) navrhli nové jméno Ditrichomonoides pro Ditrichomonas Farmer, 1993.  
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k dorzální straně buňky a napojují se na pelto-axostylární spojení (pelta a axostyl tvoří základní 

mikrotubulární kostru buňky trichomonád, viz dále). Kromě toho se v mastigontu trichomonád vyskytuje 

i několik nemikrotubulárních a liniově specifických struktur, jejichž složení a funkce je neznámá. Patří mezi 

ně infrakinetosomální a suprakinetosomální tělísko, které je typické pro některé zástupce řádů 

Tritrichomonadida a Cristamonadida, a také hřebenovitá struktura, která byla nalezena v mastigontu 

trichomonád z řádů Tritrichomonadida, Cristamonadida a Hypotrichomonadida (Čepička et al. 2010). U 

druhů z termitů má bičíkový aparát jinou strukturu. Mezi zástupci řádu Cristamonadida (s výjimkou 

deveskovin) je přítomen jeden či více tzv. karyomastigontů, z nichž každý nese až několik set bičíků 

(Čepička et al. 2010). U řádu Spirotrichonymphida jsou bazální tělíska uspořádána do spirální řad (např. 

Brugerolle 2001) a pro řád Trichonymphida je typické bilaterálně či tetraradiálně symetrické rostrum 

nesoucí bičíky (např. Brugerolle a Bordereau 2004).   

Pro některé druhy trichomonád je typická undulující membrána, jež usnadňuje pohyb ve vazkém 

prostředí. Stranu buňky s undulující membránou je správné považovat za ventrální (břišní), neboť se v ní 

pravděpodobně původně (ještě předtím, než zanikla) vyskytovala ventrální potravní rýha exkavát (Čepička 

et al. 2017). Undulující membrána trichomonád může být různě dlouhá a strukturovaná, přičemž její délka 

a celkový charakter jsou konzervativní a patří mezi důležité diagnostické znaky používané při popisech 

nových druhů. Undulující membrána je vyvinutá u některých zástupců řádů Cristamonadida, 

Honigbergiellida, Hypotrichomonadida, Trichomonadida a Tritrichomonadida, přičemž stále nebylo 

rozřešeno, zda byla undulující membrána přítomná již u společného předka trichomonád a poté se 

několikrát ztratila, nebo zda se vyvinula konvergentně v několika liniích (Čepička et al. 2010, 2017). 

Vyvinutá undulující membrána dosahující zadního konce buňky je typická pro rody Pentatrichomonas, 

Tetratrichomonas, Trichomitus a Tritrichomonas. Kratší undulující membránu nacházíme u druhů rodů 

Ditrichomonoides, Pseudotrichomonas a Trichomonas. U rodu Hypotrichomonas je undulující membrána 

typicky vyvinuta, ovšem u druhu H. imitans byla ztracena (pravděpodobně druhotně), díky čemuž tento 

druh morfologicky připomíná druh Honigbergiella ruminantium (Céza et al. 2015). Undulující membrány 

většiny trichomonád patří mezi tzv. lameliformní typ, jenž je tvořen tenkým cytoplazmatickým výběžkem, 

který je příčně podepřen zpětným bičíkem. Pro rod Tritrichomonas je typická „rail-type“ undulující 

membrána, ve které je zpětný bičík, nesoucí paraxonemální tyč, přimknut přímo k distální části 

cytoplazmatického výběžku (Honigberg et al. 1971). Dalším důležitým znakem souvisejícím se zpětným 

bičíkem a undulující membránou je tzv. volný konec zpětného bičíku, který u některých rodů typicky 

pokračuje za undulující membránu (např. Pentatrichomonas, Tetratrichomonas, Hypotrichomonas, 

Trichomitus), u některých rodů nikoli (Trichomonas, Pseudotrichomonas).  
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Obr. 1: Charakteristické znaky trichomonád. A: Schematický nákres vystihující polohu taxonomicky 
významných struktur. Převzato z Brugerolle 1976. B: Hlavní diagnostické znaky u protargolem 
nabarveného druhu Hypotrichomonas acosta. Preparát zapůjčen prof. Kuldou. C: Kryptopleuromitóza na 
transmisním elektronovém mikroskopu. Převzato z Brugerolle 1976. D, E: Pohled na některé významné 
znaky trichomonád zachycené transmisním elektronovým mikroskopem. Převzato z Hampl et al. 2007. 1, 
2, 3, R – bazální tělíska; Ax – axostyl; F1, F2, F3 – kořenové fibrily bazálních tělísek; FP1, FP2 – parabazální 
fibrily; FR – zpětný bičík; G – Golgiho komplex; LM1 – marginální lamela, UM – undulující membrána, N – 
jádro, Pe – pelta, X – struktura X, Rfl – adherující část zpětného bičíku, H – hydrogenosom. 
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Undulující membrána je v řadě případů podepřena žíhanou fibrilou různé tloušťky, tzv. kostou, která je 

specifická pro trichomonády. Podobně se u řádu Cristamonadida vyvinula podpůrná struktura zvaná 

kresta (např. Brugerolle a Lee 2000). Přítomnost či nepřítomnost kosty u trichomonád byla historicky 

významným taxonomickým znakem (např. již Kirby 1947) a hrála významnou roli i v taxonomickém 

systému založeném výhradně na morfologických znacích (např. Honigberg 1963; Brugerolle 1976). 

Podobně jako u undulující membrány není stále možné rozhodnout, zda byla kosta přítomna již u 

společného předka všech trichomonád, nebo zda se vyvinula později (Čepička et al. 2010). Některé rody 

trichomonád mají vyvinutou undulující membránu, která není podepřená kostou – Ditrichomonoides, 

Monotrichomonas, Pseudotrichomonas, Hypotrichomonas (Lee 1960; Yubuki et al. 2010; Céza et al., 

submitted). V posledním případě však byla v mastigontu nalezena struktura připomínající bázi kosty typu 

A, tzv. rudimentární kosta (Lee 1960), pouze u druhu H. mariae byla objevena vyvinutá fibrila připomínající 

kostu (Céza et al. 2015). Pokud by šlo o její homolog, muselo by u rodu Hypotrichomonas dojít minimálně 

ke dvěma nezávislým ztrátám takto zásadní struktury. Jsou rozlišovány dva typy kosty složené 

z podobných proteinů (Brugerolle a Viscogliosi 1994) s odlišným žíháním, přičemž typ A (sestává 

z opakujících se čtyř příčných pásem) je typický pro rody Trichomitus (Hypotrichomonadida) a 

Tritrichomonas (Tritrichomonadida) (Brugerolle 1976) a typ B (skládá se z opakující se jedné základní řady 

hustých vláken) se vyskytuje u většiny rodů řádu Trichomonadida (Cochlosoma, Pentatrichomonas, 

Pentatrichomonoides, Pseudotrypanosoma, Tetratrichomonas, Trichomitopsis a Trichomonas) (Mattern 

et al. 1967; Honigberg et al. 1968; Brugerolle 1976, 1999; Amos et al. 1979; Brugerolle a Viscogliosi 1994; 

Pecka et al. 1996). Ač je kosta většiny trichomonád rigidní struktura, u vzájemně příbuzných rodů 

Trichomitopsis a Pseudotrypanosoma je kontraktilní a přispívá k pohybu celé buňky (Mattern a Honigberg 

1971; Amos et al. 1979).   

Buňky trichomonád bývají jednojaderné. Výjimkou je druh Dientamoeba fragilis, jehož buňky 

mají často dvě jádra, neboť bývají zastaveny v části buněčného cyklu před cytokinezí (Camp et al. 1974). 

Mnohojaderné buňky se pak vyskytují u řady mnohobičíkatých druhů řádu Cristamonadida, tzv. kalonymf 

(např. Čepička et al. 2010; Gile et al. 2011). Jádro klasických malých trichomonád se typicky nachází v těsné 

asociaci s bazálními tělísky bičíků a společně vytváří tzv. karyomastigont, který je dále asociovaný 

s charakteristickými cytoskeletárními elementy, jako jsou již zmíněná kosta či kresta, parabazální fibrily a, 

zejména, pelto-axostylární komplex, což je struktura sestávající z paralelních mikrotubulárních pásů, 

které spolu tvoří dominantní opornou strukturu buněk trichomonád (Brugerolle 1986). Pelto-axostylární 

komplex chybí u měňavkovité trichomonády Dientamoeba fragilis (Camp et al. 1974). Tento komplex se 

skládá ze dvou částí, pelty a axostylu, jejichž mikrotubuly se vzájemně překrývají v místě tzv. pelto-

axostylárního spojení. Pelta má tvar půlměsíce a zakřivuje se před přední část jádra. Zároveň obklopuje 

oblast, kde jsou lokalizována bazální tělíska bičíků. U parazitického rodu Cochlosoma se pelta modifikovala 

do struktury podpírající adhezivní disk (Pecka et al. 1996). Axostyl se skládá z předního rozšířeného 
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kapitula axostylu, jež laterálně kryje jádro, a z distálně umístěného kmene axostylu, který obvykle vyčnívá 

z posteriorního konce buňky. Jsou rozlišovány dva hlavní typy axostylů (Čepička et al. 2010), a sice 

Trichomonas typ, který se zužuje postupně směrem k posteriornímu konci (například u rodů Trichomonas, 

Trichomitus, Hypotrichomonas, Monocercomonas a řady dalších) a Tritrichomonas typ, který je relativně 

silný, po celé délce má stejný průměr a prudce se zužuje na svém konci (mj. u rodů Tritrichomonas 

a Simplicimonas, a také u řady rodů z řádu Cristamonadida). U rodu Pentatrichomonoides byl kmen 

axostylu modifikován v mikrotubulární korzet, který se nachází pod většinou buněčného povrchu 

(Brugerolle a Viscogliosi 1994). 
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2.2 Taxonomický systém kmene Parabasalia  

Taxonomický systém kmene Parabasalia byl po celá desetiletí téměř neměnný a založený výhradně na 

morfologických znacích. Vůbec první klasifikační systém zahrnující zástupce této skupiny vznikl před více 

než sto lety (Grassi a Foà 1911). Základ „moderního“ klasifikačního systému kmene Parabasalia, 

založeného výhradně na morfologických znacích, byl položen v 60. a 70. letech minulého století (např. 

Honigberg 1963; Brugerolle 1976). Parabasalia byla v tomto morfologickém systému 60.–90. let minulého 

století tvořena dvěma hlavními skupinami (Hypermastigida a Trichomonadida). Formálně byla Parabasalia 

jako taxon ustavena v roce 1973, kdy došlo k oficiálnímu sdružení trichomonád a hypermastigidů do jedné 

společné skupiny (Honigberg 1973). V tomto systému (obr. 2) byla za bazální (ve smyslu původnější) 

považována čeleď Monocercomonadidae, do níž patřily trichomonády bez vyvinuté undulující membrány.  

 

Obr. 2: Představa evoluce skupiny Parabasalia podle morfologických znaků. Převzato z Brugerolle 1986. 
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Rod Hypotrichomonas s undulující membránou bez kosty byl v uvedeném morfologickém systému 

považován za přechodové stádium vedoucí k pravým trichomonádám (Trichomonadidae) s undulující 

membránou podloženou kostou, z nichž postupným zesložiťováním vznikly skupiny trichomonád se 

složitými buňkami Devescovinidae a Calonymphidae. Vývojovým vrcholem byla mnohobičíkatá 

Hypermastigida.  

Tento taxonomický systém založený výhradně na morfologických znacích překvapivě vydržel bez 

jakékoli zásadní revize až do 21. století, kdy Brugerolle a Patterson (2001) poukázali na to, že někteří 

hypermastigidi zjevně nejsou příbuzní ostatním hypermastigidům, ale deveskovinám a kalonymfám, které 

původně tvořily samostatné čeledi. Brugerolle a Patterson proto v roce 2001 vytvořili řád Cristamonadea, 

do kterého vedle některých linií hypermastigidů zařadily i deveskoviny a kalonymfy. Přestože se po 

nástupu metod molekulární fylogenetiky představy o evoluci skupiny Parabasalia zcela změnily a ukázalo 

se, že hypermastigidi jsou sběrná skupina zahrnující řadu nepříbuzných linií s konvergentní morfologií 

(např. Dacks a Redfield 1998; Delgado-Viscogliosi et al. 2000; Hampl et al. 2004; Čepička et al. 2010), 

používání pojmů hypermastigidi a trichomonády je stále praktické a dodnes používané.  

 Revoluci v pojetí taxonomického systému skupiny Parabasalia přinesla publikace Čepička et al. 

(2010), v jejímž rámci byla podrobně zrevidována vyšší taxonomie celé skupiny s cílem ji přizpůsobit 

výsledkům molekulárně fylogenetických studií. Nový systém počítal s existencí šesti tříd, sedmi řádů a 16 

čeledí (obr. 3). Aktuálně přijímaný systém (Čepička et al. 2017) vychází z původního systému Čepička et 

al. (2010) a stále rozděluje Parabasalia na šest tříd. Zároveň došlo k objevům a doplnění nových organismů 

do tohoto systému, mj. nové linie hypermastigidů Cthulhu macrofasciculumque zařazeného mezi 

Honigbergiellida (nezařazen do čeledi). Také byl v rámci systému vyčleněn řád Lophomonadida sensu 

Cavalier-Smith (2013) s jediným rodem Lophomonas. Systém podle Čepička et al. (2017) tak v době vydání 

obsahoval šest tříd, osm řádů a 17 čeledí. Tento systém byl většinově přijat i v rámci aktualizace systému 

eukaryot z roku 2019 (Adl et al. 2019), který zachovává osm řádů definovaných Čepičkou et al. (2017) 

(Trichomonadida, Honigbergiellida, Tritrichomonadida, Hypotrichomonadida, Cristamonadida, 

Spirotrichonymphida, Trichonymphida a Lophomonadida). Nejpočetnější třídou jsou Cristamonadea, 

které obsahují přibližně 30 popsaných rodů a více než 150 druhů. Druhou nejpočetnější třídou jsou 

Trichomonadea, které obsahují přibližně 18 rodů a přes 130 popsaných druhů. Tyto dvě třídy tak obsahují 

téměř polovinu známé diverzity kmene Parabasalia. Významnou novinkou je objev nové hluboké linie 

trichomonád, sdružující výhradně volně žijící zástupce, kterou jsme v našem rukopisu Céza et al. 

(submitted) navrhli jako nový řád Pimpavickida, celkově devátý řád kmene Parabasalia, jenž navíc v rámci 

provedených fylogenetických analýz nejeví afinitu k žádnému dosud popsanému řádu parabasalidů. Níže 

se nachází detailní taxonomie kmene Parabasalia dle Čepička et al. (2017). Od její publikace bylo popsáno 

několik nových rodů – Runanympha z řádu Cristamonadida (Singh et al. 2021), Cuppa, Cononympha, 
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Fraterculus z řádu Spirotrichonymphida (Jasso-Selles et al. 2017; Taerum et al. 2020) a také nové volně 

žijící rody navržené v naší publikaci Céza et al. (2020).     

 

Obr. 3: Schématické znázornění tříd skupiny Parabasalia. Převzato z Čepička et al. (2010).  
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Třída Trichomonadea obsahovala řády Trichomonadida a Honigbergiellida, ostatní třídy vždy 

pouze jeden řád. Třídy Hypotrichomonadea (Hypotrichomonadida), Trichomonadea (Trichomonadida, 

Honigbergiellida) a Tritrichomonadea (Tritrichomonadida) obsahovaly pouze trichomonády, oproti tomu 

Trichonymphea (Trichonymphida) a Spirotrichonymphea (Holomastigotoidida) sdružovala výhradně 

hypermastigidy. Třída Cristamonadea (Cristamonadida) obsahovala jak trichomonády, tak 

hypermastigidy. Tento systém byl následně většinově přijat a převzat i v navazující aktualizované 

klasifikaci eukaryot (Adl et al. 2012). Alternativní systém vytvořil Cavalier-Smith (2013). Tento systém byl 

však poměrně komplikovaný a dnes se obecně nepoužívá.  

 

Detailní taxonomie řádu Parabasalia (dle Čepička et al. 2017): 
(Modře jsou uvedeny nové rody či nová rodová jména (viz. Ditrichomonoides) a také nově navržené vyšší 
taxonomické jednotky volně žijících trichomonád.  
 
Třída TRICHOMONADEA 
 Řád Trichomonadida 
  Čeleď Trichomonadidae 

(Cochlosoma, Pentatrichomonas, Pentatrichomonoides, Pseudotrypanosoma, 
Tetratrichomonas, Trichomitopsis, Trichomonas, Trichomonoides) 
Čeleď Lacusteriidae 
(Lacusteria) 
Trichomonadida incertae sedis 
Pseudotrichomonas 

 Řád Honigbergiellida 
Čeleď Honigbergiellidae 
(Ditrichomomonoides4, Honigbergiella, Honigbergiellopsis, Monotrichomonas) 
Čeleď Hexamastigidae 
(Hexamastix, Tetratrichomastix) 
Čeleď Tricercomitidae 
(Tricercomitus) 
Honigbergiellida incertae sedis 
Cthulhu, Cthylla 

 
Třída TRITRICHOMONADEA 

Řád Tritrichomonadida 
Čeleď Tritrichomonadidae 
(Tritrichomonas) 
Čeleď Dientamoebidae  
(Dientamoeba, Histomonas, Parahistomonas, Protrichomonas) 
Čeleď Monocercomonadidae 
(Monocercomonas) 
Čeleď Simplicimonadidae  
(Simplicimonas) 

 
Třída HYPOTRICHOMONADEA 

Řád Hypotrichomonadida 

 
4 V článku Céza et al. (submitted) navrženo jako náhradní rodové jméno místo původního Ditrichomonas. 
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Čeleď Hypotrichomonadidae 
(Hypotrichomonas, Trichomitus) 

 
Třída CRISTAMONADEA 

Řád Cristamonadida 
Čeleď Joeniidae 
(Achemon, Astronympha, Bullanympha, Caduceia, Calonympha, Coronympha, 
Criconympha, Cyclojoenia, Deltotrichonympha, Devescovina, Diplonympha, Evemonia, 
Foaina, Gigantomonas, Gyronympha, Hyperdevescovina, Joenia, Joenina, Joenoides, 
Joenopsis, Kirbyina, Kofoidia, Koruga, Macrotrichomonas, Macrotrichomonoides, 
Metadevescovina, Mixotricha, Pachyjoenia, Parajoenia, Parajoenopsis, Placojoenia, 
Polymastigotoides, Projoenia, Prosnyderella, Pseudodevescovina, Rhizonympha, 
Runanympha, Snyderella, Stephanonympha) 

 
Třída SPIROTRICHONYMPHEA 

Řád Spirotrichonymphida 
Čeleď Holomastigotoididae  

(Cuppa, Cononympha, Fraterculus, Holomastigotes, Holomastigotoides, Microjoenia, 
Micromastigotes, Rostronympha, Spiromastigotes, Spironympha, Spirotrichonympha, 
Spirotrichonymphella, Uteronympha) 

 
Třída TRICHONYMPHEA 

Řád Trichonymphida 
Čeleď Trichonymphidae  
(Trichonympha) 
Čeleď Hoplonymphidae 
(Barbulanympha, Hoplonympha, Rhynchonympha, Urinympha) 
Čeleď Staurojoeninidae  
(Idionympha, Staurojoenina) 
Čeleď Teranymphidae 
(Eucomonympha, Pseudotrichonympha, Teranympha) 
Čeleď Spirotrichosomidae 
(Apospironympha, Bispironympha, Colospironympha, Leptospironympha, 
Macrospironympha, Spirotrichosoma) 

 
Řád LOPHOMONADIDA 

Čeleď Lophomonadidae 
(Lophomonas) 

 
Řád PIMPAVICKIDA 

  Čeleď Pimpavickidae  
  (Pimpavicka) 

Čeleď Alexandriellidae  
  (Alexandriella) 
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2.3 Fylogeneze a evoluce kmene Parabasalia  

Parabasalia představují monofyletickou skupinu na úrovni kmene patřící do skupiny Metamonada 

(Cavalier-Smith 2003) a superskupiny Excavata (Cavalier-Smith 2002), která je definována tzv. exkavátními 

znaky, zejména ventrální (břišní) rýhou podloženou specifickým cytoskeletem a ploutvičkou na zpětném 

bičíku probíhajícím rýhou (Simpson 2003). Tyto znaky jsou typické pro původní exkaváta, jako jsou rody 

Carpediemonas, Jakoba a Trimastix. U řady linií exkavát došlo k částečné ztrátě exkavátních znaků, 

přičemž u skupiny Parabasalia dosud nebyl publikován žádný typický exkavátní znak. Zároveň se dosud 

nepodařilo homologizovat ani jednu součást rozsáhlého a pro parabasalidy charakteristického systému 

mikrotubulárních a nemikrotubulárních cytoskeletárních elementů s některým z typických exkavátních 

znaků (Simpson 2003). Ztráta ventrální rýhy u dosud popsaných druhů pravděpodobně souvisela 

s endobiotickým stylem života v prostředí bohatém na bakterie, které nevyžaduje aparát na zefektivnění 

příjmu potravy, ale spíše podporuje fagocytózu různě velkých bakterií celým povrchem buňky. Parabasalia 

tak byla mezi Excavata zařazena výhradně na základě výsledků molekulárně fylogenetických analýz (Hampl 

et al. 2009).  

Mezi Metamonada patří vedle parabasalidů kmeny Fornicata (organismy podobné rodu 

Carpediemonas; Diplomonadida; Retortamonadida; Caviomonadidae), Preaxostyla (Oxymonadida; 

Trimastigidae; Paratrimastigidae) a Anaeramoebae (rod Anaeramoeba) a rod Barthelona (Stairs et al. 

2021). Parabasalia jsou nejvíce příbuzná skupině Anaeramoebae (Stairs et al. 2021). Většina druhů 

metamonád je endobiotická, ale u skupin Preaxostyla (Trimastix) a Fornicata (Carpediemonas) se volně 

žijící zástupci větví parafyleticky bazálně a všechny anaeraméby jsou volně žijící (Kolisko et al. 2008; Zhang 

et al. 2015; Táborský et al. 2017), což naznačuje, že i poslední společný předek metamonád byl volně žijící. 

Výsledky analýz vnitřních vztahů kmene Parabasalia do značné míry závisí na pozici kořene 

stromu této skupiny, přičemž právě neznalost správné pozice jejího kořene přispívala k dlouhodobé 

neschopnosti rozřešit vnitřní fylogenezi hlavních linií této skupiny. Hledání kořene stromu Parabasalia na 

základě sekvencí genu pro SSU rRNA či proteinových sekvencí dlouhá léta selhávalo a žádná navržená 

pozice kořene neměla dobrou statistickou podporu. Přesto řada dřívějších studií zařadila kořen skupiny 

Parabasalia do blízkosti či přímo dovnitř skupiny Trichonymphida (např. Keeling et al 1988; Delgado-

Viscogliosi et al. 2000; Gerbod et al. 2004; Ohkuma et al. 2000, 2007). Tato pozice však byla artificiální 

a způsobená efektem přitahování dlouhých větví (Hampl et al. 2004). Potenciální pozice kořene skupiny 

Parabasalia v rámci řádu Trichonymphida navíc odporovala všem dosavadním scénářům založeným na 

morfologických znacích, v jejichž rámci byly menší buňky s malým počtem bičíků považovány za 

původnější (např. Honigberg 1963; Brugerolle 1976).  

Topologie fylogenetických stromů se postupně měnila díky zvětšujícímu se samplingu použitých 

taxonů a také díky vývoji fylogenetických metod. Po přidání sekvencí pro elongační faktor 1 alfa do 
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fylogenetických analýz byla navržena nová pozice kořene stromu Parabasalia, a to mezi řády 

Trichomonadida a Trichonymphida na jedné straně a Hypotrichomonadida, Spirotrichomonadida, 

Tritrichomonadida a Cristamonadida na straně druhé (obr. 4) (Noda et al. 2012), ovšem do této analýzy 

nebyli zařazeni žádní zástupci řádů Honigbergiellida a Lophomonadida a ani žádní volně žijící zástupci 

skupiny Trichomonadida, kteří tvoří významné evoluční linie (Yubuki et al. 2010; Céza et al., submitted).  

Tato pozice kořene kmene Parabasalia odpovídá představě o evoluci významných morfologických 

znaků navržené v Čepička et al. (2010). Podle ní byla původní morfologie parabasalidů podobná morfologii 

rodů Trichomitus a Hypotrichomonas (Hypotrichomonadida), tedy jednoduché a malé buňky se čtyřmi 

bičíky a lameliformní undulující membránou. Variace tohoto základního buněčného plánu se následně 

uplatnily v jednotlivých evolučních liniích.  

Undulující membrána byla u parabasalidů ztracena několikrát, například u rodů Honigbergiella, 

Monocercomonas a u čeledi Dientamoebidae, stejně tak u hypermastigidů, a změnila se na „rail-form“ typ 

u rodu Tritrichomonas a některých kristamonád (Brugerolle 1976; Čepička et al. 2010). Počet bičíků je 

mezi trichomonádami obzvláště proměnlivý, přičemž vyšší počet (pět nebo šest) je přítomný u řady 

zástupců řádů Trichomonadida a Honigbergiellida. Zároveň v těchto skupinách došlo i k redukcím počtu 

bičíků, a to na tři či dva u některých honigbergiellidů, u rodu Dientamoeba dokonce došlo k úplné ztrátě 

bičíků. Velká variabilita v počtu bičíků a tendence k redukcím je překvapivě častá u volně žijících 

trichomonád (Céza et al., submitted). K velmi neobvyklému zvýšení počtu bičíků v řádu Honigbergiellida, 

přibližně na 20, došlo u pozoruhodného hypermastigidního rodu Cthulhu (James et al. 2013). 

Molekulárně fylogenetické analýzy jasně prokázaly polyfylii hypermastigidů, ovšem určit počet 

nezávislých událostí týkajících se zmnožování bičíků u hypermastigidů je velice složité. Řády 

Trichonymphida a Spirotrichonymphida nejspíš představují monofyletické nepříbuzné skupiny, a jejich 

vzdáleně podobné morfologie vznikly nezávisle na sobě. Podobně rod Cthulhu (Honigbergiellida) není 

příbuzný ostatním hypermastigidům. Rod Lophomonas je dle Gile a Slamovits (2012) příbuzný řádu 

Trichonymphida. Celková fylogeneze řádu Cristamonadida je velmi složitá a dosud ne zcela pochopená. 

Hypermastigidní rod Kofoidia je blízce příbuzný rodům Devescovina a Metadevescovina (Cristamonadida), 

které mají jednodušší buněčnou organizaci odpovídající klasickým trichomonádám (Tai et al. 2014). Zbytek 

rodů jako Joenia, Joenina, Joenoides a Deltotrichonypha se větví separátně poblíž báze skupiny 

Cristamonadida (Noda et al. 2009). K neschopnosti určit počet nezávislých událostí týkajících se zmnožení 

bičíků u hypermastigidů přispívají nedořešené vztahy mezi liniemi řádu Cristamonadida, jejíž diverzita je i 

přes velký počet popsaných druhů stále nedostatečně prozkoumána a v analýzách dosud chybí skutečně 

reprezentativní zastoupení dobře charakterizovaných druhů (souhrnně Singh et al. 2021), což připomíná 

stav u celé řady trichomonád, kterým se věnoval i tento disertační projekt.  

Vztahy mezi jednotlivými hlavními liniemi (řády) v rámci skupiny Parabasalia dosud nebyly 

uspokojivě dořešeny. Nejpřehlednější a nejkomplexnější schéma fylogenetických vztahů jednotlivých linií 
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parabasalidů, které je zároveň stále aktuální syntézou všech nejpodstatnějších publikovaných 

fylogenetických analýz, je uvedeno v publikaci Čepička et al. (2017) (obr. 4).  

 
Obr. 4: Schématický fylogenetický strom skupiny Parabasalia, shrnující výsledky mnoha fylogenetických 
analýz. Jednotlivé řády podle Čepička et al. (2010) a Cavalier-Smith (2013) jsou uvedeny po pravé straně. 
Barevné kroužky před jmény rodů označují typy habitatů: bílé kruhy patří výhradně druhům z termitů či 
dřevožravých švábů, černé kruhy obsahují rody s volně žijícími zástupci. Barevné kruhy označují velké 
rozpětí hostitelů u jednotlivých popsaných druhů daného rodu, žluté pro obratlovce a zelené pro 
obratlovce a bezobratlé. Hvězdičky označují rody, u kterých byl jeden či více druhů nalezen i u lidí. Tučně 
jsou označené rody hypermastigidů, tj. parabasalidů s mnoha bičíky.   
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Některé analýzy, ze kterých vychází tato syntéza, byly založeny na sekvencích několika protein 

kódujících genů (Gerbod et al. 2004; Ohkuma et al. 2007; Čepička et al. 2010; Noda et al. 2012). Většina 

analýz, z nichž vzniklo uvedené schéma, však vycházela ze sekvencí genu pro SSU rRNA (Hampl et al. 

2004,2006; Noda et al. 2009; Čepička et al. 2010; Yubuki et al. 2010; Gile et al. 2011; Gile a Slamovits 2012; 

Tai et al. 2014; Gile et al. 2015), které trpí fylogenetickými artefakty způsobenými efektem přitahování 

dlouhých větví (Hampl et al. 2004). Na základě analýz vycházejících ze sekvencí genu pro SSU rRNA sice 

není možné spolehlivě určit vztahy mezi většinou hlavních linií skupiny Parabasalia (s výjimkou blízkého 

vztahu řádů Trichonymphida a Lophomonadida; Gile a Slamovits 2012), ovšem na druhou stranu je na 

základě těchto sekvencí možné dobře rozlišovat diverzitu jednotlivých linií trichomonád. Celkovým 

problémem pro fylogenetické analýzy v rámci kmene Parabasalia je dlouhodobý nedostatek sekvencí 

z dalších markerů pro reprezentativní zástupce jednotlivých dílčích linií, případně byly získány sekvence 

z příliš variabilních markerů (ITS regionu), nehodících se na studium vztahů mezi vyšší taxonomickými 

jednotkami (Čepička et al. 2006).  
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2.4 Fylogenetická pozice volně žijících trichomonád a jejich role 

v evoluci kmene Parabasalia 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této disertační práce, studium volně žijících trichomonád bylo dlouhodobě 

zásadně podceňováno, ačkoli se u nich dal předpokládat významný přínos k pochopení evoluce celého 

kmene Parabasalia, ať už z pohledu očekávatelné pomalejší molekulární evoluce dané jejich způsobem 

života, tak i z pohledu potenciální existence primárně volně žijících trichomonád se zachovalými 

exkavátními znaky. Přesto byly do roku 2010 popsány pouze čtyři druhy volně žijících trichomonád, 

Pseudotrichomonas keilini, Ditrichomonas honigbergii, Monotrichomonas carabina a Honigbergiella sp. 

(Bishop 1935; Farmer 1993; Bernard et al. 2000; Hampl et al. 2007), přičemž Honigbergiella sp. jsme 

v našem článku Céza et al. (submitted) navrhli sjednotit s druhem Honigbergiella ruminantium, který je 

dle našich výsledků, jako vůbec první známá trichomonáda5, schopen žít endobiotickým i volným 

způsobem života, a to navíc v prostředích s velmi rozdílnými viskozitami.   

Výzkum volně žijících trichomonád zaznamenal výraznější posun až v poslední dekádě. Na jejím 

začátku byl nejprve popsán první druh volně žijící tetratrichomonády, Tetratrichomonas undula (Čepička 

et al. 2010). Nedlouho poté jsme publikovali nový volně žijící rod Lacusteria, a také jsme publikovali vůbec 

první sekvence patřící druhu Pseudotrichomonas keilini, jenž byl na základě morfologických znaků, 

připomínajících typické honigbergiellidy (mj. třech předních bičíků a undulující membrány bez kosty), 

zařazen v rámci nového taxonomického systému dle Čepička et al. (2010) do řádu Honigbergiellida. Na 

základě získaných sekvencí jsme tento rod přesunuli z řádu Honigbergiellida (čeleď Honigbergiellidae) do 

řádu Trichomonadida (čeleď Trichomonadidae) (Yubuki et al. 2010). Podobně i nový druh Lacusteria 

cypriaca fylogeneticky spadal do řádu Trichomonadida Yubuki et al. (2010), navzdory tomu, že 

morfologicky taktéž připomínal typického honigbergiellida definovaného dle Čepička et al. (2010). Naše 

analýza odhalila, že se volně žijící druhy fylogeneticky rozpadají do čtyř linií v rámci řádů Honigbergiellida 

a Trichomonadida (Honigbergiellidae; Tetratrichomonas undula; Lacusteria cypriaca; Pseudotrichomonas 

keilini) (obr. 5). Naše výsledky zároveň ukázaly, že řády Trichomonadida a Honigbergiellida již od sebe 

nemohou být nadále rozlišovány výhradně na základě hrubé morfologie či ultrastruktury. 

Dosud popsané druhy volně žijících trichomonád byly považovány za sekundárně volně žijící 

(Delgado-Viscogliosi et al. 2000; Yubuki et al. 2010), tj. za druhy vyvinuté z endobiotických předků 

a následně adaptované k životu mimo hostitele. Tyto druhy však nebyly zařazeny do multigenových analýz 

(Hampl et al. 2007; Noda et al. 2012), k čemuž je třeba doplnit, že celkové poznání volně žijících 

trichomonád bylo dlouhodobě velmi podhodnoceno, a tudíž ani neexistoval dostatek kultur dobře 

charakterizovaných druhů. Jedinými reprezentativně zastoupenými sekvencemi u volně žijících 

 
5 Pravděpodobně s druhem Tetratrichomonas prowazeki.  
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trichomonád jsou sekvence genu pro SSU rRNA. Další vhodné sekvence k dispozici nejsou, výjimku 

představují sekvence RbpI z druhů Pseudotrichomonas keilini a Monotrichomonas carabina (Malik et al. 

2011). Monofylie řádu Honigbergiellida ani její fylogenetická pozice dosud nebyla dostatečně potvrzena 

(Čepička et al. 2017; Céza et al., submitted). Oproti tomu Trichomonadida (v pojetí Yubuki et al. 2010) 

tvoří robustní monofyletickou skupinu (Yubuki et al. 2010; Céza et al., submitted). Naše nejnovější 

publikace (Céza et al., submitted) předkládá návrh taxonomické revize volně žijících trichomonád 

s popisem nových druhů a vyšších taxonomických skupin v řádech Trichomonadida a Honigbergiellida, 

a také předkládá návrh nového řádu Pimpavickida, který na stromu založeném na sekvencích genu pro 

SSU rRNA nejeví afinitu k žádnému dosud ustavenému řádu kmene Parabasalia (viz podkapitola 6.3).  

  

Obr. 5: Fylogenetické postavení dosud popsaných volně žijících trichomonád (Yubuki et al. 2010). 
Fylogenetický strom sestrojený z 56 sekvencí genu pro SSU rRNA metodou ML. Tučně jsou zvýrazněny 
volně žijící trichomonády, v rámečcích jsou nově popsané sekvence.  
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2.5 Definice druhu u parabasalidů 

Popisování nových druhů trichomonád a hypermastigidů probíhá již téměř 200 let. Vůbec prvním 

popsaným parabasalidem je Trichomonas vaginalis z lidského urogenitálního traktu (Donné 1836). Do 

současnosti bylo popsáno kolem 450 druhů parabasalidů (Adl et al. 2007). Řada druhů byla popsána 

nedostatečně, případně popisy neobsahovaly nebo téměř neobsahovaly morfologii a k dispozici jsou 

pouze sekvenční data (diskuse o tomto viz např. Čepička et al. 2017; Céza et al. 2015; Singh et al. 2021). 

V jiných případech došlo k opakovanému přehlédnutí nových a dosud nepopsaných druhů, a to i u do té 

doby opakovaně zkoumaných hostitelů (např. Céza et al. 2015). K řadě validních popisů nebyla k dispozici 

sekvenční data, což v některých případech vedlo k chybnému zařazení daného druhu do přirozeného 

systému skupiny Parabasalia či to znemožnilo využití daného výsledku pro budoucí studie (např. Yubuki et 

al. 2010; Céza et al. 2015; Smejkalová et al. 2012). Všechny tyto nedostatky komplikují poznání 

reálné diverzity kmene Parabasalia.  

Samotná definice druhu u kmene Parabasalia je poměrně problematická, neboť dosud není známo 

pohlavní rozmnožování u převážné většiny druhů. U některých druhů hypermastigidů byly pozorovány 

pohlavní cykly již před mnoha desítkami let (např. Cleveland 1947), ovšem u klasických „malých 

trichomonád“, na které je tato disertační práce prioritně zaměřena, dosud nebylo pohlavní rozmnožování 

zaznamenáno vůbec, byť jeho možnou existenci naznačuje nález genetické rekombinace u Trichomonas 

vaginalis (Conrad et al. 2012). U trichomonád se tak používá koncept morfologického druhu, za který je 

považována nejmenší monofyletická skupina organismů sdílejících unikátní kombinaci morfologických 

znaků. V rámci disertačního projektu byly preparáty barveny protargolem podle Bodiana (1937), pomocí 

kterého je možné obarvit všechny hlavní morfologické znaky kmene Parabasalia, jako je jádro, kosta, 

axostyl, pelta, parabasální aparát a bičíky. Za účelem co nejkvalitnějšího obarvení jednotlivých struktur 

v rámci popisů provedených v tomto disertačním projektu muselo být barvení u některých kultur i vícekrát 

zopakováno. Přes svou celkovou náročnost se však tento způsob barvení v naší laboratoři dlouhodobě 

osvědčil, a byl tak používán i v tomto disertačním projektu. Bohužel v případě řady historických popisů 

nových druhů trichomonád6 nebylo použito kvalitního barvení a tyto popisy jsou tak v mnoha případech 

nedostatečné a nepoužitelné pro relevantní srovnání7 s nově objevenými druhy (Céza et al. 2015; Céza et 

al., submitted). Přestože aplikace morfologického druhu přináší problémy při interpretaci 

vnitrodruhového polymorfismu (Čepička et al. 2005), neboť v některých případech neexistuje předem 

stanovená hranice rozdílů mezi jednotlivými druhy a u některých linií trichomonád je navíc patrný spíše 

gradient morfologických změn než existence identifikovatelných morfospecies (typicky u rodu Trichomitus 

 
6 U hypermastigidů převažuje focení živých buněk. 
7 Platí zejména pro trichomonády. Při popisech nových druhů hypermastigidů hraje velkou roli i samotná 
hostitelská specifita 
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– Céza et al., nepublikováno8), je používání konceptu morfologického druhu v případě většiny linií 

trichomonád vhodné a nezbytné. Vedle kvalitního morfologického popisu je taktéž důležité jednotlivé 

kultury dlouhodobě zamražovat, aby byly uchovány pro budoucí navazující studie, což se v rámci tohoto 

disertačního projektu podařilo ve většině případů.  

 

  

 
8 Rod Trichomitus dle našich dosud nepublikovaných výsledků obsahuje dvě hlavní linie, vodní 
a suchozemskou, z nichž každá představuje bohaté druhové komplexy, které se liší pouze svými 
genetickými vzdálenostmi, jimž neodpovídají morfologicky definovatelné rozdíly.  



 33/193 

2.6 Šíření parabasalidů skrze cysty a pseudocysty 

Skupina Parabasalia je rozšířena téměř kosmopolitně, ovšem existují obrovské druhové rozdíly v rozšíření 

a ve vlastním způsobu šíření mezi jednotlivými druhy a liniemi (viz dále v textu). Většina druhů 

parabasalidů se šíří přímým kontaktem svých hostitelů. Přenosy řady trichomonád mezi hostiteli i ve 

volném prostředí však dosud nejsou objasněny. U většiny druhů parabasalidů dosud nebyla prokázána 

tvorba pravých cyst s buněčnou stěnou. V rámci hypermastigidů tvoří cysty mj. rody Lophomonas, 

Macrospironympha, Staurojoenina a Trichonympha (Kudo 1926a, b; Cleveland et al. 1934; Dolan et al. 

2004) a zřejmě také všichni hypermastigidi žijící v zástupcích švábího rodu Cryptocercus, u kterého se na 

rozdíl od nižších termitů nevyskytuje tzv. anální trofalaxe9. Kromě zástupců žijících v termitech byly pravé 

cysty pozorovány u několika endobiotických druhů trichomonád – Dientamoeba fragilis, 

Monocercomonas tipulae, Trichomitus batrachorum a T. saunguisugae (Brugerolle 1973; Hampl et al. 

2007; Stark et al. 2016). U rodu Trichomitus zřejmě dochází k přenosům těchto trichomonád mezi žábami 

a pijavkami, přičemž cysty by v těchto přenosech mohly hrát významnou roli (Céza et al., nepublikováno).  

V rámci volně žijících trichomonád byla tvorba pravých cyst prokázána u rodu Honigbergiella 

(Hampl et al. 2007) a u druhu Ditrichomonoides honigbergii (Farmer 1993). Pravé cysty jsme objevili také 

u nově popsaných volně žijících druhů Monotrichomonas transatlantica, Honigbergiellopsis adhaerens 

a u nově objeveného kmene honigbergiellidů IPSALAN (Céza et al., submitted). Všechny cysty produkující 

druhy volně žijících trichomonád patří do skupiny Honigbergiellida – tato schopnost by tak mohla být 

sekundárně vzniklou adaptací unikátní pro tento řád (Céza et al., submitted).  

Běžnější je u trichomonád tvorba pseudocyst, kulovitých buněk s internalizovanými bičíky 

a axostylem, které na rozdíl od cyst nemají buněčnou stěnu a jsou primárně tvořeny za stresových 

podmínek (Mattern et al. 1973; Pereira-Neves et al. 2003). Dobře charakterizované jsou pseudocysty 

u patogenních druhů Trichomonas vaginalis a Tritrichomonas foetus (např. Pereira-Neves et al. 2003; 

Pereira-Neves a Benchimol 2009).  

  

 
9 Vzájemné krmení natrávenou potravou, které termitům umožňuje doplnit střevní symbionty po každém 

svléknutí. 
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2.7 Hostitelská specifita parabasalidů 

Jednotlivé druhy kmene Parabasalia se mohou i v rámci jednoho rodu výrazně lišit svým hostitelským 

spektrem. Samotnou hostitelskou specifitu je možné studovat buď skrze infekční studie, nebo pomocí 

zjišťování přítomnosti daného druhu v potenciálních hostitelích. Infekční studie se však v praxi příliš 

neosvědčily (např. Amin et al. 2011; Feng et al. 2021). Dlouhodobě nejpoužívanější metoda studia 

hostitelské specifity parabasalidů spočívá ve zjišťování přítomnosti daného druhu v potenciálních 

hostitelských druzích získaných z přírody či z prostředí zoologických zahrad (např. Moskowitz 1951; Kulda 

1961; Čepička et al. 2006; Smejkalová et al. 2012; Céza et al. 2015; Petrželková et al. 2020).  

Ve střevě termitů a dřevožravých švábů rodu Cryptocercus žije kolem 80 % známé diverzity 

skupiny Parabasalia. V případě termitů je většina diverzity parabasalidů soustředěna do zástupců celé řady 

čeledí z infrařádu Isoptera, které jsou souhrnně označovány jako nižší termiti (Krishna et al. 2013). Oproti 

tomu termiti z čeledi Termitidae (vyšší termiti) jsou obýváni spíše sporadicky a výhradně „malými 

trichomonádami“, typicky patřícími formálně do rodů Monocercomonas a Trichomonas (Kirby 1937) – je 

zjevné, že v budoucnu budou tyto trichomonády překlasifikovány do jiných rodů. Hypermastigidi pomáhají 

v kooperaci s dalšími střevními mikroorganismy svému hostiteli trávit celulózu. Tyto symbiózy jsou 

vertikálně děděné a striktní, kdy termit po experimentálním odstranění svých symbiontů vyhladoví 

a zemře (např. již Cleveland 1925). Parabasalidi patřící do tří z celkových osmi (možná devíti – viz Céza et 

al., submitted) v současné době rozpoznávaných řádů trichomonád (Trichonymphida, 

Spirotrichonymphida a Cristamonadida) se prokazatelně nacházejí pouze v termitech a ve švábím rodu 

Cryptocercus. Hypermastigidi jsou pro své hostitele životně důležití a přispívají k významné ekologické roli 

termitů, která spočívá v redistribuci půdních částic, zejména v savanách, a taktéž i v produkci methanu 

(např. Brugerolle a Radek 2006; Li et al. 2006). Přes 10 % žijících druhů termitů je považováno za škůdce 

působící ohromné škody na technickém dříví včetně destrukce budov (Krishna et al. 2013). Jednotliví 

termiti či dřevožraví švábi jsou obýváni více druhy hypermastigidů (např. Brugerolle a Bordereau 2004), 

přičemž v drtivé většině jsou hypermastigidi striktně hostitelsky specifičtí (např. Yamin 1979) a koevolvují 

a speciují se svým hostitelem (např. Taerum et al. 2018). Dosud bylo prokázáno pouze několik 

horizontálních přeskoků hypermastigidů mezi termitími hostiteli (Kirby 1947; Kitade 2004; Noda et al. 

2007; Tai et al. 2015; Chouvenc et al. 2021). Přestože jsou hypermastigidi dlouhodobě studováni, i zde lze 

očekávat objevy řady dalších druhů a rodů, například v aktuálně nejpočetnější a zároveň morfologicky 

nesmírně diverzifikované linii hypermastigidů – třídě Cristamonadea (Singh et al. 2021). Evoluce 

hypermastigidů obecně vedla k rozsáhlým morfologickým adaptacím, zahrnujícím výrazné zvětšení 

velikosti buňky a multiplikaci bičíků u některých linií. Zatímco nižší termiti obývají teplé oblasti v rámci 

všech kontinentů, s výjimkou Antarktidy, rod Cryptocercus byl nalezen zejména v horských oblastech Číny, 

Ruska a USA (Nalepa a Bandi 1999).  
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Kromě hypermastigidů byla popsána celá řada druhů trichomonád z různých hmyzích řádů, jako 

jsou brouci, ploštice, dvoukřídlí či švábi, a také z některých jiných bezobratlých, mezi které patří např. 

pijavky koňské či slimáci (Alexeieff 1911; Mackinnon 1913; Grassé 1926; Bishop 1932; Kozloff 1945; 

Brugerolle et al. 2003; Zhang 2003; Smejkalová et al. 2014; Céza et al. 2015). Reálný vliv jednotlivých druhů 

trichomonád na své bezobratlé hostitele však není znám. Tyto popsané druhy jsou obvykle výrazně 

hostitelsky specifické či omezené na jednu hostitelskou linii (např. Čepička et al. 2006; Céza et al. 2015). 

Zástupci rodu Hypotrichomonas byli objeveni v celé řadě hostitelů, jako jsou švábi, žáby, želvy, ještěři, 

hadi, vačnatci, prasata, hlodavci a primáti. S ohledem na pozorovanou hostitelskou specifitu, početnost 

hypotrichomonád a jejich snadnou kultivovatelnost byl tento rod navržen jako další vhodný kandidát na 

zkoumání hostitelské specifity trichomonád (Céza et al. 2015), vedle rodů Tetratrichomonas 

a Trichomonas.  

Trichomonády z obratlovců byly nalezeny u různých druhů ryb, obojživelníků, plazů, ptáků 

a savců (např. Alexeieff 1910; Honigberg 1953, 1963, 1978a, b; Čepička et al. 2005, 2006; Smejkalová et 

al. 2012; Petrželková et al. 2020). Samotná hostitelská specifita se liší druh od druhu (např. Čepička et al. 

2006), přičemž některé druhy jsou pravděpodobně omezeny na málo blízce příbuzných druhů obratlovců 

(Nie 1950; Čepička et al. 2006; Céza et al. 2015). Oproti tomu jiné druhy trichomonád mohou napadnout 

řadu druhů reprezentujících jednu či více tříd obratlovců. Například druh Pentatrichomonas hominis byl 

izolován ze zástupců celé řady řádů savců, Tetratrichomonas gallinarum byl izolován z mnoha druhů 

ptáků a primátů a Tetratrichomonas sp. „linie 10“ z želv, dobytka a primátů (Honigberg a Burgess 1994; 

Čepička et al. 2006; Dufernez et al. 2007; Smejkalová et al. 2012; Bailey et al. 2021). Podobně široké 

hostitelské spektrum (množství hostitelů mezi plazy a obojživelníky) bylo předpokládáno u druhu 

Trichomitus batrachorum (Honigberg 1953). V případě tohoto druhu však nejspíše půjde o rozsáhlý 

druhový komplex, v jehož rámci není možné morfologicky rozlišit jednotlivé druhy (Céza et al., 

nepublikováno).  

Významným rodem z pohledu studia molekulárního polymorfismu a hostitelské specifity je rod 

Tetratrichomonas, který byl nalezen v širokém spektru obratlovců i bezobratlých (např. Čepička et al. 

2006; Smejkalová et al. 2012; Ibañez-Escribano et al. 2013; Petrželková et al. 2020; Feng et al. 2021) 

a několik druhů rodu Tetratrichomonas bylo nalezeno v respiračním traktu lidí (např. Čepička et al. 2005; 

Kutisova et al. 2005; Mantini et al. 2009; Lopez-Escamilla et al. 2013). Významný milník ve studiu 

hostitelské specifity tetratrichomonád představovala publikace Čepička et al. (2006), v jejímž rámci bylo 

publikováno mnoho kmenů tetratrichomonád z velkého množství různých hostitelů. Tyto kmeny byly na 

základě fylogenetické pozice a hostitelských taxonů rozděleny do šestnácti skupin (viz obr. 6) a dle autorů 

článku představovaly samostatné morfospecies. Jednotlivé skupiny (linie 1–16, viz obr. 6) navíc dle 

předpokladu autorů byly více méně omezeny na jednu taxonomickou (slimákovití; tuři; prasatovití; rod 

suchozemských žel Testudo) či ekologickou (vodní suchozemští čtyřnožci; suchozemští býložravci) skupinu 
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hostitelů, i když zástupci linie 10 žily v želvách i skotu. Druh Tetratrichomonas brumpti byl dle výsledků 

článku vázán pouze na želvy čeledi Testudinidae (Honigberg 1951), ovšem v těchto želvách se ve 

skutečnosti vyskytovalo více druhů, z nichž nejméně dva druhy nežily v jiných plazech (Čepička et al. 2006). 

Publikace Čepička et al. (2006) se stala výchozí pro celou řadu budoucích studií věnujících se různých 

aspektů tetratrichomonád a jejich hostitelů (např. Mantini et al. 2009; Walden et al. 2013; Smejkalová et 

al. 2012; Lopez-Escamilla et al. 2013; Kamaruddin et al. 2014; Maritz et al. 2014; Dos Santos et al. 2017; 

Petrželková et al. 2020; Carreiro et al. 2020; Bailey et al. 2021; Bueno de Mesquita et al. 2021; Feng et al. 

2021). Řada linií definovaných v Čepička et al. (2006) byla doplněna nálezy nových kmenů v nových 

hostitelích. Např. Carreiro et al (2020) izoloval tetratrichomonády z brazilských ovcí a koz, které na základě 

sekvencí ITS regionu spadaly do linie 10 definované v článku Čepička et al. (2006) a byly téměř identické 

s tetratrichomonádami izolovanými z předkožkové dutiny10 skotu v USA a Brazílii (Walker et al. 2003; 

Kleina et al. 2004, což ještě rozšířilo do té doby známé hostitelské spektrum tetratrichomonád (např. 

Čepička et al. 2006; Dimasuay a Rivera 2013; Dos Santos et al. 2015) a ukazuje schopnost těchto organismů 

existovat na velmi odlišných místech v hostiteli, což je znak, který sdílí i někteří další parabasalidi, jako je 

T. foetus (např. Yao a Köster 2015). 

Tritrichomonas foetus je typickým urogenitálním patogenem skotu (více v kapitole 2.8), ale 

osidluje také gastrointestinální trakt koček a psů, a také střevo a nosní dutinu prasat. Pro tritrichomonádu 

vyskytující se v kočkách byl navržen nový název T. blagburni (Walden et al. 2013), ovšem tento název nebyl 

většinově přijat. Kromě toho existoval samostatný druh T. suis z prasat, který byl synonymizován s T. 

foetus (Tachezy et al. 2002). T. foetus byl příležitostně nalezen také v lidech (Yao 2012; Suzuki et al. 2016; 

Yao a Ketzis 2018). Multigenové analýzy potvrdily, že je T. suis identický s T. foetus a kravské, kočičí a 

prasečí izoláty by měly patřit k jednomu druhu T. foetus (Slapeta et al. 2012). Výskyt T. foetus u domácích 

psů byl prokázán v USA, Číně a Itálii, ale jeho prevalence byla velmi nízká (Tolbert MK et al. 2012; Li WC et 

al. 2016; latta et al. 2019). Fylogenetické analýzy založené na genu pro SSU rRNA a sekvencích genu pro 

cysteinovou proteázu 2 u reprezentativního zastoupení izolátů z celého světa ukázaly na existenci dvou 

velmi blízce příbuzných kládů druhu T. foetus (Jin et al. 2020). Klád I zahrnoval izoláty ze skotu, včetně 

dvou nových ze Severní Dakoty a státu Wyoming, dále prasečí izoláty a také lidské. Klád II zahrnoval kočičí 

a psí izoláty. Pozice kmenů tritrichomonád z bolivijských kotulů (Saimiri boliviensis) (Midlej et al. 2011) 

byla v rámci analýzy nekonzistentní. Autoři článku Jin et al. (2020) přesto považují všechny linie 

tritrichomonád v kravách, kočkách, prasatech, psech, lidech a kotulech za jeden druh, a to Tritrichomonas 

foetus.  

 Rod Trichomonas se vyskytuje u řady linií a druhů z ptáků, přičemž centrum jejich diverzity se 

nachází v měkkozobých ptácích (Columbiformes) (podrobněji níže viz T. gallinae v podkapitole 2.8). 

 
10 O trichomonádách ve skotu více v kapitole 2.8.  
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Několik linií přeskočilo nezávisle na sobě na různé savce, jako jsou lidi, psi a koně (např. Dybicz et al. 2018). 

Vedle T. tenax vyskytující se v lidské ústní dutině (podrobněji níže) byli zástupci rodu Trichomonas 

izolováni i z ústní dutiny psů a koček, a to včetně lidské Trichomonas tenax. Zároveň byl z prostředí ústní 

dutiny psů a koček popsán druh Trichomonas brixi (Kellerová a Tachezy 2017).  

 

 

Obr. 6: A) Fylogenetický strom tetratrichomonád založený na sekvencích ITS1-5.8S rRNA-ITS2. Strom byl 
konstruován metodou maximum likelihood s využitím modelu GTR + a zakořeněn byl druhem Trichomitus 
batrachorum. Čísla v uzlech znamenají hodnotu bootstrapu z analýzy maximum likelihood/posteriorní 
pravděpodobnosti z Bayesovské analýzy. B) Fylogenetický strom tetratrichomonád založený na 
sekvencích ITS1-5.8S rRNA-ITS2. Strom byl konstruován metodou maximum likelihood. Barevně jsou 
označeny skupiny hostitelů: zeleně tuři (Bovinae), modře prasata a pekari (Suoidea), červeně želvy 
(Testudinidae), žlutě africký slon (Loxodonta africana), šedě koně (kůň domácí). 
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2.8 Patogenita trichomonád 

Většina trichomonád jsou střevní komenzálové, kteří obvykle nepoškozují svého hostitele, pouze 

v některých případech způsobují menší gastrointestinální problémy (např. BonDurant a Honigberg 1994). 

Ovšem existuje několik druhů trichomonád, které unikly ze zadní části trávicího traktu do jiných částí těla 

hostitele (urogenitální trakt; horní část trávicí soustavy; respirační trakt) a zde jsou pro svého hostitele 

patogenní (Honigberg 1963).  

Významnou parazitickou trichomonádou je Histomonas meleagridis, způsobující histomonózu 

krůt, kuřat, křepelek a pávů. Tato měňavkovitá trichomonáda invaduje primárně slepé střevo, případně 

játra svých hostitelů. Je schopna tvořit měňavkovité formy, které napadají další orgány. Mezi ptáky se 

často přenáší přes vajíčka hlístic Heterakis gallinarum, která obsahující trofozoity H. meleagridis 

(McDougald a Reid 1978). Jako rezervoároví hostitelé mohou fungovat mj. žížaly (Lund et al. 1966). 

Celkově je tento druh schopen interagovat s rozmanitou intestinální faunou (AbdulRahman a Hafez 2009). 

Velice zajímavý způsob přenosu H. meleagridis byl objeven u krocanů. Tento způsob se nazývá „cloacal 

drinking“, při kterém krocani nasávají histomonády spolu s tekutými výkaly z povrchu půdy pomocí 

retrográdního pohybu moči z kloaky (Hu et al. 2004). Druhým prokazatelně patogenním druhem 

trichomonády napadající ptáky je Trichomonas gallinae, jenž způsobuje onemocnění v horní části 

zažívacího traktu ptáků, především měkkozobých a dravců (např. Stabler 1954; Bunbury et al. 2007), ale 

může napadat i další ptačí skupiny, například pěvce (Lawson et al. 2011). Primárními hostiteli T. gallinae 

jsou domácí holubi, u nichž se přenáší z volete napadaného dospělého ptáka k jeho potomkům. Virulentní 

kmeny způsobují vředy v ústech, hltanu, jícnu a voleti, z nichž vstupují do krevního systému a do jater 

(BonDurant a Honigberg 1994). Velké ohnisko nákazy T. gallinae vedlo mj. k poklesu populace dvou druhů 

pěnkav ve Spojeném království (Lawson et al. 2011). Dientamoeba fragilis žije v lidském tlustém střevě 

a již po mnoho let se spekuluje o tom, že způsobuje různé střevní poruchy (Johnson et al. 2004); Barratt 

et al. 2011; Wong et al. 2018). V gorile byl nalezen zástupce rodu Dientamoeba, který byl pro svého 

hostitele patogenní (Lankester et al. 2010). Druh Pentatrichomonas hominis byl dlouhodobě považován 

za nepatogenní trichomonádu (např. Honigberg a Burgess 1994) s obrovským hostitelským spektrem 

(např. Honigberg, 1978a, b), byť pravděpodobně i tento druh může způsobovat zhoršení zažívacích potíží 

(Hashemi et al. 2021). Podobně bylo zjištěno i možné negativní působení druhu Trichomonas tenax, který 

je obvykle neškodný, ale u pacientů se zhoršenou ústní hygienou může způsobovat parodontózu (Bisson 

et al. 2019). Trichomonas vaginalis je původcem lidské urogenitální trichomonózy. Vyskytuje se 

v močopohlavním traktu mužů a žen. Při nasedání na epitel poševní sliznice se z klasické buňky T. vaginalis 

stává měňavkovitá forma se zachovalými bičíky. Urogenitální trichomonóza je nejčastější sexuálně 

přenosná nevirová choroba na světě (Petrin et al. 1998), která každý rok napadá celosvětově přes 170 

miliónů lidí, především v rozvojových zemích (Sharif et. al. 2009). Kromě vlastní urogenitální trichomonózy 
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T. vaginalis usnadňuje nákazu hostitele virem HIV, a to specificky i nespecificky (např. Draper et al. 1998). 

Zároveň může být trichomonóza asociována s řadou zdravotních komplikací, jako jsou různá zánětlivá 

onemocnění pánve či karcinom děložního hrdla. S trichomonózou jsou spojeny i předčasné porody, nízké 

porodní hmotnosti či úmrtí novorozenců (např. Hirt et al. 2011). 

Významnou patogenní trichomonádou je Tritrichomonas foetus, který má celosvětové rozšíření 

v populaci skotu a stále se vyskytuje i v některých ohniscích v Evropě (souhrnně v Jin et al. 2020). 

Tritrichomonas foetus napadá převážně skot, mezi kterým se přenáší pohlavním stykem, a způsobuje 

reprodukční problémy zahrnující spontánní potraty, hnisavý zánět dělohy a neplodnost Dąbrowska et al. 

2019). Kromě skotu T. foetus infikuje i domácí kočky (zjištěno z více než dvaceti států na několika 

kontinentech), u kterých však nenapadá urogenitální, ale gastrointestinální trakt a způsobuje v něm 

průjmy, a to často i chronické (např. Yao a Köster 2015; Yao et al. 2018). Taktéž se vyskytuje ve střevě 

a nosní dutině prasat (BonDurant a Honigberg 1994), u kterých však nebyly zjištěny žádné klinické příznaky 

(Mueller et al. 2015). Druhou patogenní tritrichomonádou je T. mobiliensis v tanách (např. Babál a Russell 

1999).  

V urogenitálním traktu skotu byly nalezeny i další druhy trichomonád, které se do něj 

pravděpodobně dostaly z gastrointestinálního traktu, ovšem jejich vliv na hostitele je zatím nejasný. Bailey 

et al. (2021) publikoval vůbec první nález trichomonád (mimo druh T. foetus) izolovaných z urogenitálního 

traktu skotu v Evropě. V souladu s předchozími nálezy urogenitálních trichomonád u skotu (Walker et al. 

2003; Kleina et al. 2004; Dufernez et al. 2007) šlo o zástupce rodu Tetratrichomonas, konkrétně linie 4, 

která většinově obsahovala izoláty z výkalů želv (Čepička et al. 2006). Tetratrichomonády z linie 4 byly 

taktéž nalezeny ve výkalech nebo střevu savců, ovšem kromě izolátů ze skotu šlo o hostitele ze 

zoologických zahrad – slon (Čepička et al. 2006) a mravenečník (Ibañez-Escribano et al. 2013). 

V urogenitálním traktu skotu byli taktéž nalezeni zástupci tetratrichomonád patřících do linie 10 

definované v Čepička et al. (2006), přičemž na základě morfologických dat byly tyto izoláty považovány za 

již dříve popsaný „gastrointestinální“ druh ze skotu Tetratrichomonas buttreyi (Dufernez et al. 2007). 

Kromě uvedených zástupců obou zmíněných linií tetratrichomonád byly z urogenitálního traktu skotu 

izolovány druhy Pentatrichomonas hominis a Honigbergiella sp. (Walker et al. 2003; Dufernez et al. 2007). 

Je však pravděpodobné, že se tyto trichomonády (s výjimkou T. foetus) v urogenitálním traktu vyskytují 

pouze dočasně a výjimečně (např. Cobo et al. 2004). Přestože nebyl zaznamenán žádný důkaz o patologii 

způsobené jiným druhem než T. foetus (Cobo et al. 2004), úspěšný přenos trichomonád mezi 

gastrointestinálním a urogenitálním traktem zvyšuje riziko vzniku nových patogenů, jak již bylo 

zdokumentováno u jiných trichomonád (např. Maritz et al. 2014).  

Patogenita druhu Tetratrichomonas gallinarum, známého svým širokým hostitelským spektrem 

(Čepička et al. 2005), byla po dlouhou dobu sporná, přestože byly čas od času hlášeny léze způsobené 

tímto druhem u celé řady ptáků, mj. u koroptví, drozdů, ibisů či bílých pelikánů ze Spojených států 
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amerických, koroptví z Velké Británie a německých kachen (souhrnně Feng et al. 2021). Ačkoli byla T. 

gallinarum běžně izolována z hrabavých a vrubozobých ptáků, jen zřídka se u těchto hostitelů projevovaly 

potíže (Dimasuay a Rivera 2013; Amin et al. 2014). Autorům Feng et al. (2021) se podařil zdokumentovat 

vůbec první smrtelných případ u černých labutí způsobený T. gallinarum v Číně, což naznačuje nejen 

potenciální novou hrozbu pro labutě, ale také velkou heterogenitu jednotlivých kmenů T. gallinarum 

s existencí kmenů schopných usmrtit svého hostitele.  

V respiračním traktu lidí bylo nalezeno několik druhů trichomonád, například Trichomonas 

tenax, Trichomonas vaginalis, Tritrichomonas foetus, Pentatrichomonas hominis, Tetratrichomonas 

empyemagena, zástupci celého složitého druhového komplexu představovaného Tetratrichomonas 

gallinarum a možná i Lophomonas blattarum (např. Jongwutiwes et al. 2000; Lewis et al. 2003; Čepička et 

al. 2005; Kutisova et al. 2005; Duboucher et al. 2003, 2006, 2007; Bellanger et al. 2008; Carter a Whithaus 

2008; Mantini et al. 2009; Leterrier et al. 2012; Li a Gao 2016; Dong et al. 2019; Lin et al. 2019). Lze 

očekávat, že se bude v řadě případů jednat o oportunistické druhy.  

Je překvapivé, že ač se již mnoho let ví o tom, že trichomonády způsobují významná onemocnění 

u hospodářských zvířat a lidí, včetně tak významných projevů, jako je usnadňování přenosu virionů HIV 

mezi lidmi, byl dlouhodobě zcela nedostatečně podchycen výzkum trichomonád primátů, ale i u celé řady 

dalších významných skupin savců, zejména volně žijících. Přitom někteří autoři již upozorňovali na to, že 

lidské patogenní trichomonády Trichomonas tenax a Trichomonas vaginalis vznikly z mezidruhových 

přenosů nezávislých linií ptačích ústních parazitů do lidských úst a urogenitálního traktu (Maritz et al. 

2014; Peters et al. 2020), a tudíž že existuje velké riziko existence různých skrytých „trichomonádích 

zoonóz“, které by se mohly šířit na člověka, zejména od jeho fylogeneticky nejbližších příbuzných. 

Podobně nedostatečné byly informace o střevních trichomonádách u domorodých lidí žijících v oblastech 

výskytu primátů a dalších velkých savců. Taktéž chyběly studie zabývající se střevními trichomonády u lidí 

v tropických zemích. To dlouhodobě limitovalo znalosti o diverzitě a zoonotickém potenciálu střevních 

trichomonád, zejména u lidem nejbližších příbuzných, tedy primátů. Přitom existovaly studie poukazující 

na to, že blízký evoluční vztah mezi velkými lidoopi a lidmi představuje nebezpečný potenciál pro 

vzájemnou výměnu některých patogenů (např. Calvignac-Spencer et al. 2012). 

Historické záznamy o trichomonádách u primátů bohužel obsahují nedostatečné popisy a zcela 

k nim chybí sekvenční data (viz Smejkalová et al. 2012). Smejkalová et al. (2012) zkoumala střevní 

trichomonády u primátů v českých zoologických zahradách, mezi nimiž na základě analýzy sekvencí genu 

pro SSU rRNA objevila 8–9 druhů tetratrichomonád.  

Mezi důvody nedostatečných znalostí o střevních trichomonádách u volně žijících lidoopů patří 

mj. absence cyst u střevních trichomonád, což znemožňuje využití klasických koproskopických metod. 

Detailní morfologické studie jsou s ohledem na místa výskytu volně žijících primátů a dalších savců téměř 

vyloučeny. Podobně metodicky obtížné je i získávání sekvenčních dat z lihových vzorků odebraných 
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v původní domovině zkoumaných hostitelů, což výrazně komplikovalo a časově prodlužovalo i získávání 

dat v rámci tohoto disertačního projektu. Konkrétní druhy trichomonád z volně žijících primátů mohou 

být nejlépe studovány pomocí analýzy sekvencí genů pro SSU rRNA, a zejména sekvencí ITS regionu 

(Čepička et al. 2006, 2010), které však byly dosud použity pouze v několika málo studiích (např. Smejkalová 

et al. 2012; Rushmore et al. 2015; Dos Santos et al. 2017; Petrželková et al. 2020; Bueno de Mesquita et 

al. 2021).  

Přítomnost běžného druhu Pentatrichomonas hominis byla potvrzena u mnoha druhů savců, 

včetně lidí, primátů, koček, psů a turovitých (Wenrich 1944; Flick 1954; Reardon a Rininger 1968; Myers a 

Kuntz 1972; Smejkalová et al. 2012; Li et al. 2016, 2020; Bastos et al. 2018), ovšem v rámci naší studie 

Petrželková et al. (2020), která se zabývala neinvazivním monitoringem trichomonád v rezervaci Dzanga-

Sangha ve Středoafrické republice, překvapivě nebyla přítomnost P. hominis detekována ani v jednom ze 

zkoumaných vzorků ze šimpanzů, goril a lidí. Přitom zvolená metodika by měla tento druh zachytit.  

Ve střevních traktu lidoopů dosud byli nalezeni převážně zástupci rodu Tetratrichomonas. 

Výjimkou je několik nálezů patogenního druhu Dientamoeba fragilis, který byl izolován z gorily žijící v zajetí 

(Stark et al. 2008) a také byl tento druh v nedávné době izolován ze šimpanzů (Bueno de Mesquita et al. 

2021; Menu et al. 2021).  

Studie zaměřené na střevní trichomonády u divokých šimpanzů a dalších primátů potvrdily 

vysokou prevalenci střevních tetratrichomonád u těchto hostitelů (Rushmore et al. 2015; dos Santos et al. 

2017; Petrželková et al. 2020; Bueno de Mesquita et al. 2021). Přítomnost tetratrichomonád se nám 

(Petrželková et al. 2020) na základě získaných sekvencí ITS regionu podařilo detekovat ve 23 % lihových 

vzorků z trusu, a ve 37 % získaných kultur byli pozorováni živí trofozoiti. S ohledem na již zmíněné 

technické problémy se získáváním dat předpokládáme, že skutečná prevalence bude ještě výrazně vyšší, 

než jakou ukázala naše studie (Petrželková et al. 2020), což potvrzuje i navazující studie (Bueno de 

Mesquita et al. 2021) (podrobněji v kapitole 3.2). Naše výsledky zároveň naznačily vysokou hostitelskou 

specifitu tetratrichomonád u šimpanzů a goril. Tyto výsledky bude nezbytné potvrdit dalšími studiemi.  

Velmi málo informací je známo o diverzitě a výskytu střevních trichomonád u lidí. Kromě druhů 

Dientamoeba fragilis a oportunního druhu Pentatrichomonas hominis byl z člověka (Cleveland 1928) 

i z opic chovaných v zajetí (Smejkalová et al. 2012) izolován druh Trichomitus fecalis. Jeho vliv na hostitele 

je však nejasný. Střevní tetratrichomonády byly u lidí nalezeny pouze dvakrát. V jednom případě z lidské 

pacientky trpící závažnou formou mentální anorexie (Gouba et al. 2014), tento izolát byl příbuzný méně 

početnému gorilímu genotypu (viz Petrželková et al. 2020). Kromě toho se nám podařilo izolovat 4 vzorky 

tetratrichomonád ze zdravých lidí (Petrželková et al. 2020), které fylogeneticky spadají do linie 7, v jejímž 

rámci byly sekvence našich vzorků blízce příbuzné tetratrichomonádám z evropských divokých prasat. Do 

linie 7 spadají také izoláty z langurů, slonů a koní chovaných v zajetí (Čepička et al. 2006; Smejkalová et al. 

2012). 
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2.9 Rozšíření a ekologie volně žijících trichomonád 

Vůbec nejzanedbanější ekologickou skupinou parabasalidů byly volně žijící trichomonády, kterých bylo 

do roku 2020 popsáno pouze šest druhů a z toho polovina až v tomto tisíciletí. S výjimkou druhů 

Pseudotrichomonas keilini (Bishop 1935), Monotrichomonas carabina (Bernard et al. 2000) 

a Honigbergiella ruminantium (Hampl et al. 2007) nebyl žádný jiný druh volně žijící trichomonády 

opětovně detekován. Podrobný text o jednotlivých nálezech volně žijících trichomonád je uveden v našem 

článku Céza et al. (submitted), která zároveň představuje výsledky celosvětově vůbec prvního cíleného 

výzkumu zaměřeného na odhalování skutečné diverzity a rozšíření volně žijících trichomonád, v jehož 

rámci bylo izolováno a kultivováno 46 kmenů trichomonád z rozmanitých anoxických habitatů v Evropě, 

severní Americe, Asii a Africe. V publikaci Céza et al. (submitted) jsme se podrobně zabývali otázkou, zda 

volně žijící trichomonády vůbec existují, což jsme na základě několika nepřímých, ale validních důkazů 

potvrdili minimálně v případě rodů Monotrichomonas, Ditrichomonas, Pseudotrichomonas, Lacusteria, 

Pimpavicka a Alexandriella. Ze získaných výsledků vyplývá, že diverzita volně žijících trichomonád stoupá 

od severu k jihu a jejich nejbližší centrum diverzity je v Mediteránu (Céza et al., submitted).   

Druh Honigbergiella ruminantium byl v minulosti opakovaně izolován ze střeva, předkožky 

a stolice skotu (Jensen and Hammond 1964; Hampl et al. 2007; Čepička et al. 2010) a byl považován za 

striktně hostitelsky specifický. Mimo něj byl získán z anoxického sladkovodního sedimentu kmen ATCC-

50321, který byl fylogeneticky blízce příbuzný, ale s ohledem na místo izolace byl označen za separátní 

druh (Hampl et al. 2007). V rámci naší publikace Céza et al. (submitted) je představeno několik kmenů, 

které tvoří tři dílčí větve, jež fylogeneticky korespondují ke dvěma druhům rodu Honigbergiella 

rozpoznaných v publikaci Hampl et al. (2007). Tyto linie však nejsou vymezeny svým životním stylem 

(endobiotický versus volně žijící), neboť kmen 2003-5005 izolovaný ze skotu (Dufernez et al. 2007) se 

v rámci fylogenetické analýzy zařadil mezi volně žijící kmeny. Z toho jsme usoudili, že jde ve skutečnosti 

o jeden jediný druh, Honigbergiella ruminantium, se širokou ekologickou valencí, a zároveň jde tak o první 

známý druh parabasalida (možná ještě s druhem Tetratrichomonas prowazeki) schopný endobiotického 

i volně žijícího způsobu života (Céza et al., submitted). Ve vzorcích získaných z nepoužívané latríny 

a čističek odpadních vod byly v publikaci Céza et al. (submitted) nalezeni zástupci rodu Tetratrichomonas, 

morfologicky i fylogeneticky patřící do druhu Tetratrichomonas prowazeki, který je dlouhodobě 

považován za běžného střevního komenzála obojživelníků a plazů (Honigberg 1951; Čepička et al. 2006). 

Tento objev je velmi překvapivý a vyžaduje navazující výzkum. V tomtéž typu habitatu byli nalezeni 

i zástupci rodu Tetratrichomastix, který byl dosud považován za zcela endobiotický. Uvedené objevy 

vyzdvihly zajímavý potenciál tohoto typu prostředí coby možného přechodového prostředí mezi 

endobiotickým a volným způsobem života, kde vznikající adaptace na ten či onen životní styl.  
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3 Shrnutí výsledků disertační práce 

Tato disertační práce se skládá ze tří dílčích projektů, zaměřených na výzkum dosud málo studovaných 

skupin parabasalidů. Konkrétně se jedná o projekty 1) Molekulární a morfologická diverzita rodu 

Hypotrichomonas, 2) Trichomonády u sympatricky se vyskytujících šimpanzů, goril a lidí ve Středoafrické 

republice a 3) Diverzita, rozšíření a fylogeneze volně žijících trichomonád. Výsledky prvních dvou dílčích 

projektů jsou opublikovány, článek Céza et al. (submitted), shrnující výsledky výzkumu volně žijících 

trichomonád, byl před odevzdáním této disertační práce odeslán do redakce časopisu Protist (jednotlivé 

články ve formě PDF jsou uvedeny v podkapitolách 6.1–6.3).  

V příloze této disertační práce je taktéž uveden náš článek Yubuki et al. (2010) (podkapitola 7.1), 

který již byl uveden i v příloze mé diplomové práce. Tento článek doplnil do té doby zcela fragmentární 

znalosti o fylogenezi volně žijících trichomonád a naznačil jejich významný výzkumný potenciál. Článek 

Yubuki et al. (2010) tak není přímou součástí této disertační práce, ale je zde uveden z toho důvodu, aby 

byl zřejmý můj celkový přínos k poznání volně žijících trichomonád.  

Níže jsou uvedeny hlavní výsledky všech 3 dílčích projektů, přičemž v podkapitolách 3.1–3.3 jsou 

tyto výsledky podrobněji rozvedeny.  

 

  



 44/193 

Hlavní výsledky disertační práce: 

1. Provedli jsme kompletní taxonomickou revizi skupiny Hypotrichomonas a popsali šest nových 

a morfologicky jasně odlišitelných druhů z mnoha různých hostitelů. Ze všech druhů se nám 

podařilo získat sekvenční data. Rod Hypotrichomonas je na základě našich výsledků ve skutečnosti 

velmi běžný, druhově i morfologicky bohatý a s výjimkou typového druhu H. acosta i hostitelsky 

specifický. 

→ Tři druhy vykazují neobvyklé morfologické znaky (redukovaná undulující membrána; absence 

volného konce zpětného bičíku; fibrila připomínající kostu).   

→ Některé nové druhy byly objeveny v již opakovaně zkoumaných hostitelích – musely tak být 

dlouhodobě přehlíženy, což naznačuje další skrytou diverzitu rodu Hypotrichomonas (a podobně 

i dalších linií trichomonád), zejména v hmyzu. 

→ Na základě hostitelské specifity, nově objevených druhů, jejich početnosti a snadné 

kultivovatelnosti jsme rod Hypotrichomonas navrhli coby vhodného kandidáta ke zkoumání 

hostitelské specifity trichomonád. 

 

2.  Západní nížinné gorily, šimpanzi a lidé, kteří se společně vyskytují v rezervaci Dzanga-Sangha ve 

Středoafrické republice mají odlišné trichomonády, což naznačuje, že k přenosu těchto 

trichomonád je pravděpodobně zapotřebí mnohem těsnějšího kontaktu, než kolik je ho v prostředí 

tropického lesa. Výsledky byly získány se vzorků odebraných v několika po sobě jdoucích sezónách, 

což zvyšuje jejich věrohodnost.   

→ Střevní trichomonády jsou relativně běžnou součástí gastrointestinální fauny divoce žijících 

středoafrických šimpanzů a západních nížinných goril (pozitivní vzorky ve 23 % lihových vzorků 

a 37 % vzorků z čerstvého trusu). S ohledem na obtížné podmínky výzkumu (sběr vzorků a jejich 

analýza) bude skutečná prevalence střevních trichomonád nejspíše ještě výrazně vyšší.  

→  Všechny sekvence získané ze šimpanzů byly totožné a spadaly do „nové linie 2“ (Smejkalová et al. 

2012), která většinově obsahuje izolátů z divokých i v zoologických zahradách žijících šimpanzů, 

což podporuje hostitelskou specifitu trichomonád ze šimpanzů. 

→ Gorilí genotyp CAR1 reprezentovaný 41 sekvencemi je pravděpodobně taktéž hostitelsky 

specifický, gorilí genotyp CAR II překvapivě sdílel 99 % podobnost se sekvencí získané z Francouzky 

trpící závažnou formou mentální anorexie, což volá po výzkumu zoonóz. 

 → Jako prvním na světě se nám podařilo získat vzorky ze zdravých lidí (výhradně stopařů z primátího 

habituačního programu), které byly identické sekvenci získané z divočáka v České republice.  

→  Naše výsledky naznačují, že klasické střevní trichomonády vždy patřily k běžné mikrobiotě 

lidského střeva a postupně byly eliminovány až s prudkým rozvojem lidské civilizace, přičemž 
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zůstaly přítomny u původních domorodých obyvatel. Oproti tomu mohlo dojít během uvedeného 

vývoje k získání druhu Pentatrichomonas hominis z rezervoárových hostitelů.  

 

3. Volně žijící trichomonády existují, jsou velmi diverzifikované a evolučně zajímavé 

→ Na základě celé řady získaných poznatků (mj. přítomnost vitálních bičíkovců v původních vzorcích; 

prosperující růst v řadě médií specificky používaných pro volně žijící prvoky; druhotné redukce 

počtu bičíků ve všech studovaných skupinách volně žijících trichomonád; absence nálezů 

studovaných kmenů v hostitelích) jsme potvrdili, že volně žijící trichomonády skutečně existují. 

→ Jako vůbec první na světě jsme se systematicky zabývali vyhledáváním volně žijících trichomonád 

v celé řadě různých lokalit a typů anoxických habitatů (viz Tabule 1 v článku).  

→ Podařilo se nám získat 46 kmenů trichomonád z volného prostředí, mezi kterými se vyskytovalo 

patnáct druhů, z nichž deset bylo dosud nepopsaných.  

→ Provedli jsme podrobnou a komplexní taxonomickou revizi volně žijících trichomonád a popsali 

jsme sedm nových druhů, tři nové rody, tři nové čeledi a také nový řád Pimpavickida (devátý řád 

skupiny Parabasalia).  

→ Řád Pimpavickida má unikátní fylogenetickou pozici a je možné, že sdružuje primárně volně žijící 

trichomonády. Pro oba druhy tohoto řádu Alexandriella bishopae i Pimpavicka limacoides jsme na 

základě morfologie a fylogenetické pozice vytvořili samostatné čeledi. P. limacoides má unikátní 

pohyblivé rostrum.   

→ Kromě zástupců řádu Pimpavickida tvoří ostatní volně žijící trichomonády řadu linií na různých 

místech fylogenetického stromu řádů Honigbergiellida a Trichomonadida, přičemž tyto 

trichomonády jsou pravděpodobně sekundárně volně žijící.   

→ Byly představeny první komplexnější informace o ekologii volně žijících trichomonád. Organicky 

bohaté prostředí čističek odpadních vod a latríny v České republice představuje unikátní typ 

prostředí, ve kterém se stýkají endobiotické i volně žijící druhy.  

→ Honigbergiella ruminantium je (zřejmě spolu s druhem Tetratrichomonas prowazeki) dle výsledků 

projektu prvním známým druhem trichomonády schopným žít endobiotickým i volným způsobem 

života.  
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3.1 Molekulární a morfologická diverzita rodu Hypotrichomonas 

V rámci tohoto dílčího projektu byla provedena kompletní taxonomická a morfologická revize rodu 

Hypotrichomonas. Před zahájením našeho výzkumu bylo popsáno pět druhů hypotrichomonád (H. acosta, 

H. hemidactyli, H. osmaniae, H. venkataramiahii ze střev plazů a H. avium z ptáků), z toho ovšem pouze 

typový druh H. acosta byl opakovaně izolován z různých hostitelů. Kompletní výsledky tohoto dílčího 

projektu jsou shrnuty v publikaci Céza et al. (2015).  

V rámci projektu se nám podařilo získat celkem 23 kultur hypotrichomonád z různých hostitelů 

(hadi, hlodavci, ještěři, prasata, primáti, švábi, vačnatci, žáby, želvy), mezi kterými jsme odlišili celkem pět 

jasně rozpoznatelných morfospecies. Pět našich kultur jsme přiřadili k typovému druhu H. acosta, 

tři kultury jsme po důkladné revizi přiřadili k druhu H. osmaniae, jehož existenci považujeme za 

oprávněnou, a zbývající organismy jsme popsali jako tři nové druhy (H. blattarum, H. hampli a H. 

sanderai). Dále jsme v rámci podrobných revizí synonymizovali již dříve popsaný druh H. venkataramiahii 

s H. acosta. Morfologii druhu H. hemidactyli považujeme za dostatečnou k tvrzení, že jde o samostatný 

druh a u druhu H. avium z ptáků jsme doporučili budoucí revizi popisu.  

Fylogenetická analýza sekvencí genu pro SSU rRNA odhalila existenci tří dalších druhů rodu 

Hypotrichomonas, které vykazují neobvyklé morfologické znaky a do rodu Hypotrichomonas jsme je 

zařadili až po získání sekvenčních dat a provedení fylogenetické analýzy. Tyto druhy jsme taktéž popsali. 

H. imitans z prasete domácího je unikátní v rámci celého řádu Hypotrichomonadida tím, že nemá 

undulující membránu usnadňující pohyb ve vazkém prostředí a díky tomu morfologicky připomíná druh 

Honigbergiella ruminantium (řád Honigbergiellida). Vzhledem k fylogenetické pozici H. imitans 

předpokládáme, že undulující membránu ztratil druhotně. Dalším morfologicky zajímavým druhem je H. 

mariae izolovaný z komby Garnettovy, u něhož je přítomna fibrila připomínající kostu, jež u trichomonád 

standardně podepírá undulující membránu, ovšem v případě rodu Hypotrichomonas patří její absence 

mezi hlavní diagnostické znaky. Tudíž pokud skutečně jde o homolog kosty, muselo by u rodu 

Hypotrichomonas dojít minimálně ke dvěma nezávislým ztrátám takto zásadní struktury. H. carbonariae 

izolovaný z želvy uhlířské se odlišuje absencí volného konce zpětného bičíku, což je u trichomonád vzácný 

stav známý u rodů Trichomonas a Pseudotrichomonas.  

S ohledem na jednoduché morfologické odlišení hypotrichomonád v kulturách pomocí světelné 

mikroskopie a zároveň jejich vysokou početnost, musely být hypotrichomonády přehlédnuty autory celé 

řady předchozích studií, což naznačuje další skrytou diverzitu rodu Hypotrichomonas (a podobně i dalších 

linií trichomonád), zejména v hmyzu. Na základě hostitelské specifity, nově objevených druhů, jejich 

početnosti a snadné kultivovatelnosti jsme rod Hypotrichomonas navrhli coby vhodného kandidáta ke 

zkoumání hostitelské specifity trichomonád. 
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3.2 Trichomonády u sympatricky se vyskytujících šimpanzů, goril a lidí 

v SAR 

V rámci tohoto projektu jsme se zabývali výzkumem dosud málo prozkoumaných střevních trichomonád 

vyskytujících se u západních nížinných goril, šimpanzů a lidí, kteří společně obývají rezervaci Dzanga-

Sangha ve Středoafrické republice. Projekt byl navázán na dlouhodobý neinvazivní monitoring probíhající 

v této oblasti, prioritně zaměřený na přenos patogenů mezi gorilami a lidmi v prostředí tropického lesa. 

Naše výsledky jsou shrnuty v publikaci Petrželková et al. (2020). V rámci tohoto článku jsme publikovali 

výsledky vycházející z celkem 201 podrobně prozkoumaných vzorků odebraných ze stolice zkoumaných 

hominidů žijících společně v rezervaci Dzanga-Sangha. 151 těchto vzorků bylo odebráno z trusu západních 

nížinných goril (Gorilla gorilla gorilla), 37 vzorků bylo získáno z lidí a dvanáct vzorků ze šimpanzů (šimpanz 

čego, Pan troglodytes troglodytes). Jeden vzorek byl získán z kozy. Výzkum byl výrazně komplikován 

stavem trusu, tudíž musela být v průběhu projektu optimalizována metodika izolace DNA. Po její 

optimalizaci se nám podařilo ve 23 % vzorků detekovat přítomnost trichomonád patřících do rodu 

Tetratrichomonas. Vedle toho jsme prozkoumali 63 kultur získaných z čerstvého trusu (43 gorilích, 

osmnáct lidských a dvě šimpanzí) a ve 37 % z nich jsme nalezli aktivní trofozoity. Dále jsme 

prozkoumali vzorky z některých dalších savců (slon, prase, buvol, koza), přičemž se nám jako prvním na 

světě podařilo získat sekvenci ITS regionu (ITS1 – 5.8S rDNA – ITS2) z kozy domácí. Tato sekvence sdílí 99% 

podobnost s izolátem Tetratrichomonas sp. „2000-0017“ získaného z předkožky domácího býka (Walker 

et al. 2003) a fylogeneticky spadá do tetratrichomonádí linie 10 definované v článku Čepička et al. (2006), 

obsahující trichomonády ze skotu, želv a v zajetí žijících gibonů. Celkem byly získány sekvence ITS regionu 

ze 45 goril, deseti šimpanzů a čtyř lidí. Analýza získaných sekvencí genu pro SSU rRNA (tří z goril, dvou 

ze šimpanzů a jedné z člověka) byla v souladu s analýzou sekvencí z ITS regionu. Moje role spočívala 

v laboratorní práci a analýzách v České republice. Ve Středoafrické republice byly Klára Petrželková a Pavla 

Smejkalová.   

 Všechny sekvence ITS regionu získané ze šimpanzů byly identické sekvenci z izolátu PAN6 

z šimpanze chovaného v zajetí (Smejkalová et al. 2012) a spadaly do „nové linie 2“ definované v článku 

Smejkalová et al. (2012), která většinově obsahuje izoláty ze šimpanzů (Uganda, zoologické zahrady) 

(Smejkalová et al 2012; Rushmore et al. 2014) a podporuje dosavadní publikované informace o tom, že 

jsou trichomonády ze šimpanzů hostitelsky specifické a jsou schopné přežívat po několik generací 

i v zoologických zahradách.  

 Studované gorily byly infikovány dvěma rozdílnými genotypy rodu Tetratrichomonas. Sekvence 

ITS regionu u obou těchto genotypů jsou relativně příbuzné šimpanzí „nové linii 2“ a zároveň linii 10, která 

sdružuje herbivorní hostitele jako je skot, želvy či v zajetí žijící giboni, a stejně tak sem patří trichomonády 

nově objevené v koze domácí. Mnohem běžnější genotyp označený gorilí genotyp CAR I je reprezentován 
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41 sekvencemi, které byly téměř identické sekvenci JX159965 v GenBank, získané ze vzorku trusu z divoké 

západní gorily nížinné z Kamerunu (Hamad et al. 2014). Je tak možné, že jsou trichomonády s tímto 

genotypem hostitelsky specifické. Druhý, mnohem méně rozšířený genotyp, označený jako gorilí genotyp 

CAR II, byl zastoupen čtyřmi sekvencemi, které překvapivě sdílely 99 % podobnost se sekvencí JX132891 

získané z Francouzky trpící závažnou formou mentální anorexie (Gouba et al. 2014). Jedna habituovaná 

gorila byla infikována oběma genotypy. Fylogenetická analýza ukázala, že si tyto dva gorilí genotypy nejsou 

blízce příbuzné, ale spadají do dvou nepodpořených kládů bazálních k nové linii 2 složené většinou ze 

sekvencí z šimpanzů.  

Jako vůbec prvním na světě se nám podařilo získat vzorky tetratrichomonády ze zdravých lidí. 

S výjimkou případu nakažené pacientky v článku Gouba et al. (2014) totiž do té doby neexistovaly žádné 

záchyty střevních tetratrichomonád u lidí. Všechny čtyři ITS sekvence získané z lidí (taktéž patřící k rodu 

Tetratrichomonas) byly identické sekvenci z izolátu PDOU3 z divočáka získaného v České republice 

(Čepička et al. 2006) a spadaly do linie 7, která obsahuje mj. izoláty z prasat, koní a v zajetí žijících langurů. 

První nálezy tetratrichomonád z linie 7 u lidí vyvolávají otázky ohledně možného přenosu střevních 

trichomonád mezi fylogeneticky vzdálenými hostiteli obývajícími příslušnou oblast. K pochopení 

epidemiologie těchto málo prozkoumaných organismů bude do budoucna potřeba podrobně prozkoumat 

široké spektrum hostitelů.  

Tetratrichomonády z lidí se nám podařilo detekovat pouze ve vzorcích odebraných od stopařů 

z primátího habituačního programu, kteří patří do etnické skupiny Baka, jež si až do dnešní doby uchovala 

původní formy chování coby lovců-sběračů. Zástupci této etnické skupiny žijí pouze v tropických deštných 

lesích Kamerunu, části Konga, a také v námi studované jihozápadní části Středoafrické republiky. Žádné 

trichomonády se nám nepodařilo detekovat u polních asistentů ani u ekologických strážců z početného 

kmene Bantu, kteří oproti etniku Baka žijí normálním městským životem ve městě Bayanga. Vedle těchto 

poznatků je velmi zajímavým výsledkem taktéž nepřítomnost jinak velmi běžného druhu 

Pentatrichomonas hominis, který má velmi nízkou hostitelskou specifitu a ve střevním traktu žije jako 

neškodný komenzál. Dle jednotlivých publikovaných článků se zdá, že je tento druh schopen žít v podstatě 

ve všech skupinách teplokrevných obratlovců a jeho prevalence mezi lidmi je velmi variabilní a závisí na 

hygieně (4-20 %; Honigberg 1978). Naše souhrnné výsledky naznačují, že klasické střevní 

tetratrichomonády vždy patřily k běžné mikrobiotě lidského střeva a byly potlačeny až s rozvojem lidské 

civilizace, přičemž do současnosti zůstaly přítomny pouze u původních domorodých obyvatel. Oproti 

tomu mohlo dojít během rozvoje moderní civilizace k získání druhu Pentatrichomonas hominis 

z rezervoárových hostitelů. Nedávné studie mikrobiomu lidí Baka a Bantu žijících v Dzanga-Sangha 

odhalily, že jejich odlišné střevní mikrobiomy odrážejí přechody ve způsobech tradiční obživy a srovnání 

se současnými Američany naznačuje, že zemědělství a industrializace spustilo ztrátu tradičních střevních 

mikroorganismů (Gomez et al. 2015). Clayton et al. (2016) ukázal, že život primátů v zajetí má podobný 



 49/193 

efekt na střevní mikrobiom jako přeměna na západní životní styl u lidí. Navíc industrializace je také 

v korelaci s téměř úplným zmizením střevních parazitů u lidí a nižší bakteriální diverzita v průmyslových 

zemích může být částečně nepřímým důsledkem zmizení střevních eukaryot (Chabé et al. 2017; Rowan-

Nash et al. 2019). 

Naše výsledky jasně ukázaly, že vedle sebe žijící šimpanzi, gorily a lidé nemají ve svém trávicím 

traktu stejné genotypy tetratrichomonád, což naznačuje, že k přenosu těchto trichomonád, jež netvoří 

cysty, je pravděpodobně zapotřebí mnohem těsnějšího kontaktu, než kolik je ho v prostředí tropického 

lesa. K přenosům dle našich výsledků nedochází ani v případě habituovaných skupin a dochází k nim 

pravděpodobně až v prostředí zoologických zahrad (viz Smejkalová et al. 2012), kde je kontakt mezi 

jednotlivými zvířaty mnohem těsnější než v prostředí tropického lesa. Přes velké metodické obtíže, kvůli 

kterým zřejmě nebylo možné zachytit skutečnou prevalenci trichomonád ve fekálních vzorcích, lze 

konstatovat, že střevní trichomonády jsou relativně běžnou součástí gastrointestinální fauny divoce 

žijících středoafrických šimpanzů a západních nížinných goril. Všechny detekované trichomonády patří 

do rodu Tetratrichomonas, konkrétně do velké skupiny A definované Čepička et al. (2006). Na základě 

našich výsledků a předchozích studií (Smejkalová et al. 2012; Hamad et al. 2014; Rushmore et al. 2015) 

považujeme námi detekované tetratrichomonády v šimpanzech stejně jako tetratrichomonády s gorilím 

genotypem CAR I za hostitelsky specifické. 
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3.3 Diverzita, rozšíření a fylogeneze volně žijících trichomonád 

Výsledky předkládané v této disertační práci navazují na článek Yubuki et al. (2010) (kapitola 7), který byl 

součástí mé diplomové práce a v jehož rámci jsme publikovali vůbec první dvě sekvence náležející druhu 

Pseudotrichomonas keilini, díky nimž jsme tento druh, popsaný již před 86 lety (Bishop 1935), přesunuli 

ze skupiny Honigbergiellida do čeledi Trichomonadidae (řád Trichomonadida), a zároveň jsme v tomto 

článku popsali nový rod a druh Lacusteria cypriaca. V době publikace tohoto článku již byl zahájen 

rozsáhlejší výzkum volně žijících trichomonád, o kterém jsem částečně informoval ve své diplomové práci, 

v níž bylo uvedeno sedm částečně morfologicky charakterizovaných nových kmenů volně žijících 

trichomonád. Na tato data jsme v průběhu doktorského projektu navázali, a to zejména objevem řady 

nových a zajímavých kmenů volně žijících trichomonád z mnoha různých typů habitatů. 

Na dosavadní fragmentární znalosti o geografickém rozšíření volně žijících trichomonád založené 

na ojedinělých nálezech volně žijících trichomonád, jsme v rámci doktorského projektu navázali 

systematickým screeningem mnoha různých lokalit a typů habitatů, zejména v České republice a severní 

části Mediteránu. Nové izoláty volně žijících trichomonád se nám podařilo získat i z řady dalších míst, jako 

je východní pobřeží Spojených států amerických, ale i některé tropické lokality, např. Réunion, Thajsko, 

Demokratická republika Kongo (viz Tabule 1 v článku). Díky tomu se nám podařilo získat celkem 46 kmenů 

trichomonád z volného prostředí, jež patřily na základě fylogenetické analýzy do šestnácti 

samostatných druhů, z nichž deset bylo dosud nepopsaných.  

Většinu kmenů se nám podařilo stabilizovat a mohou být využity v navazujících studiích. Ze 

šesti popsaných druhů volně žijících trichomonád se mezi našimi kmeny prezentovanými v článku Céza et 

al. (submitted) nevyskytují pouze zástupci druhu Monotrichomonas carabina a Tetratrichomonas undula. 

Ze získaných kmenů jsme v rámci článku Céza et al. (submitted) připravili popisy sedm nových druhů, 

včetně tří nových rodů, tří nových čeledí a nového řádu Pimpavickida (celkově devátého řádu skupiny 

Parabasalia). Pimpavickida mají unikátní fylogenetickou pozici a je možné, že sdružují primárně volně žijící 

trichomonády. Pro oba druhy tohoto řádu (Alexandriella bishopae i Pimpavicka limacoides) jsme na 

základě jejich morfologie a fylogenetické pozice vytvořili samostatné čeledi. P. limacoides má unikátní 

pohyblivé rostrum a parabazální aparát ve tvaru kroužků. Kromě zástupců řádu Pimpavickida tvoří ostatní 

volně žijící trichomonády řadu linií na různých místech fylogenetického stromu řádů Honigbergiellida a 

Trichomonadida (podrobně ve vlastním článku; podkapitola 6.3), přičemž tyto trichomonády jsou 

pravděpodobně sekundárně volně žijící. Níže je uveden návrh nového systému volně žijících trichomonád.  

  

Řád TRICHOMONADIDA 

Čeleď Lacusteriidae 

(Lacusteria cypriaca, Lacusteria reducta) 



 51/193 

Čeleď Trichomonadidae 

(Pseudotrichomonas keilini, Pseudotrichomonas buchari) 

Řád HONIGBERGIELLIDA 

Čeleď Honigbergiellidae Incertae sedis 

(Honigbergiella ruminantium, Honigbergiellopsis adhaerens, Ditrichomonoides 

honigbergii, Ditrichomonoides tetraflagellatus, Monotrichomonas carabina, 

Monotrichomonas transatlantica)  

Řád PIMPAVICKIDA Incertae sedis 

 Čeleď Pimpavickidae  

 (Pimpavicka limacoides) 

Čeleď Alexandriellidae  

 (Alexandriella bishopae) 

 

Důležitým úkolem tohoto dílčího disertačního projektu bylo také ověřit, zda volně žijící trichomonády 

vůbec existují a nejedná se ve skutečnosti o endobiotické zástupce se schopností dočasně přežívat ve 

volném prostředí. Ačkoli neexistuje žádný přímý důkaz, na základě kombinace několika významných 

zjištění považujeme minimálně rody Monotrichomonas, Ditrichomonas, Pseudotrichomonas, Lacusteria, 

Pimpavicka a Alexandriella za výhradně volně žijící. Hlavní důvody tohoto našeho závěru jsou následující: 

 

1) V mnoha případech jsme pozorovali vitální trofozoity plavat přímo v původních vzorcích. 

2) Ačkoli jednotlivé kmeny dobře prospívaly v médiu podle Dobell a Leidlaw (1926), které se 

používá pro kultivaci endobiotických prvoků, většina z nich bez problémů rostla i v řadě 

dalších médií používaných pro kultivaci volně žijících prvoků (např. ATCC médium 1525 

a 802).  

3) Identifikovali jsme četné a nezávislé druhotné ztráty počtu předních bičíků ve všech 

studovaných skupinách volně žijících trichomonád, což považujeme za typickou adaptaci na 

méně viskózní prostředí anoxických sedimentů. 

4) S výjimkou Honigbergiella ruminantium a Tetratrichomonas prowazeki nebyl žádný další 

druh pozorován v jakémkoli hostiteli, ačkoli již dosud bylo (a v řadě případů opakovaně) na 

přítomnost trichomonád prozkoumáno obrovské množství všemožných hostitelů z řad 

obratlovců i bezobratlých. I přes evidentní opakované přehlédnutí zástupců rodu 

Hypotrichomonas v řadě kultur si v tomto případě tak obrovský rozsah přehlédnutí 

nedokážeme představit.  
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V rámci tohoto dílčího doktorského projektu jsme se taktéž zabývali ekologií volně žijících trichomonád. 

Některé druhy se zdají být vázané na sladkovodní anoxické habitaty (Lacusteria), jiné na slané 

(Monotrichomonas spp., P. limacoides, D. honigbergii) či brakické (P. buchari). P. keilini a H. ruminantium 

se zdají být euryhalinní. H. ruminantium a pravděpodobně i T. prowazeki jsou dle našich výsledků prvními 

známými druhy schopnými žít endobiotickým i volným způsobem života. Septiky, čističky odpadních vod 

či oblasti výtoků odpadních kanalizací do vodních toků představují velice zajímavý typ prostředí, kde se 

vedle sebe mohou vyskytovat volně žijící i endobiotické druhy, případně zde mohou vznikat adaptace mezi 

oběma životními styly. Z našich výsledků dále vyplývá, že pro přežívání volně žijících trichomonád je 

pravděpodobně limitující dlouhotrvající zamrzání vodních ploch.  

 Překvapivé výsledky přineslo studium variability předních bičíků u volně žijících trichomonád. 

Zatímco u některých druhů nebyla prokázána žádná variabilita, u jiných druhů ano (viz Céza et al., 

submitted), což může souviset se stádiem buněčného cyklu. Nejpřekvapivější byl stav u Honigbergiella 

ruminantium, u kterého byly zaznamenány jeden až tři přední bičíky. Tato variabilita nebyla uvedena 

v předchozích publikacích (Hampl et al. 2007; Jensen and Hammond 1964). Vysvětlením této překvapivé 

variability by mohla být schopnost H. ruminantium žít endobiotickým i volným způsobem života. Tento 

druh je dle našich výsledků schopen žít v překvapivě širokém spektru úrovní slanosti jednotlivých habitatů. 

Uvedená variabilita v počtu předních bičíků H. ruminantium (1–3) tak může představovat adaptaci na 

různé viskozity v rámci odlišných habitatů. Zatím však není možné vyloučit ani možnost vnitrodruhové 

variability v počtu bičíků u zralých buněk H. ruminantium, což by mohlo zpochybnit hodnotu počtu 

předních bičíků jako stabilního taxonomického znaku parabasalidů.  
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5 Závěr 

Skutečná diverzita trichomonád dosud nebyla odpovídajícím způsobem prozkoumána, a to jak na úrovni 

jednotlivých druhů, tak na úrovni vyšších taxonů. Podobně nedostatečně byla prozkoumána i hostitelská 

specifita většiny druhů a linií trichomonád. Minimum informací bylo známo o diverzitě střevních 

trichomonád u primátů a také o vzájemné míře ovlivnění složení střevních trichomonád mezi lidmi 

a ostatními hominidy. Výzkum některých významných skupin trichomonád byl dlouhodobě výrazně 

podceňován. Typickým příkladem byly volně žijící trichomonády, přestože u nich byl již dříve naznačen 

velký potenciál a očekávatelný přínos k lepšímu pochopení evoluce celého kmene Parabasalia. Bylo proto 

nezbytné prozkoumat mnohem více hostitelů, zejména hostitelů v divočině a mnohem více se věnovat 

volně žijících trichomonádám. Cílem mé disertační práce bylo doplnit tato „bílá místa“ v současném 

poznání skupiny Parabasalia a připravit dostatek kvalitních podkladů pro navazující studie. Domnívám se, 

že k uvedeným tématům má disertační práce přispěla významnou měrou.   
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6.2 Petrželková et al. 2020 
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J, Modrý D, Čepička I (2020) Sympatric western lowland gorillas, central chimpanzees, and humans are 

infected with different trichomonads. Parasitology 147: 225–230 
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6.3 Céza et al., submitted 

Céza V, Kotyk M, Kubánková A, Yubuki N, Šťáhlavský F, Silberman JD, Čepička I (submitted) Free living 

trichomonads are unexpectedly diverse 

 

Rukopis byl odeslán do redakce časopisu Protist dne 21. října 2021 (viz potvrzení). V této kapitole je 

přiloženo celé PDF. Obrázky v plné kvalitě jsou uvedeny v kapitole 7.2.   

 

 
Obr. 7: Potvrzení o zaslání rukopisu do Časopisu Protist.    
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7 Přílohy 

7.1 1. článek autora disertační práce na volně žijící trichomonády 

Yubuki N, Céza V, Čepicka I, Yabuki A, Inagaki Y, Nakayama T, Inouye I, Leander BS (2010) Cryptic 

diversity of free-living parabasalids, Pseudotrichomonas keilini and Lacusteria cypriaca n. gen., n. sp., as 

inferred from small subunit rDNA sequences. Journal of Eukaryotic Microbiology 57: 554–561 

 

Článek byl uveden v příloze mé diplomové práce, a z toho důvodu není součástí vlastní disertační práce. 

Významným způsobem však rozšířil tehdejší znalosti o volně žijících trichomonádách a stal se tak 

základním stavebním kamenem navazujícího doktorského studia v oblasti volně žijících trichomonád, 

jehož výsledky jsou prezentovány v této disertační práci.  
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7.2 Obrázky z článku Céza et al. (submitted) v plném rozlišení 

Z důvodu nízké kvality rozlišení obrázků v PDF (kapitola 6.3) jsou v této příloze uvedeny obrázky v plném 

rozlišení. Z obou variant obrázků (černobílý – barevný) uvedeny obrázky v černobílém provedení.  
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Figure 1. Protargol-stained cells of Ditrichomonoides tetraflagellatus sp. nov. strain NDJOKO (A–G) and D. 
honigbergii comb. nov. strain PC2N (H–N). (M) shows a dividing cell of D. honigbergii. AX – axostyle; P – 
pelta; PB – parabasal body; RF – free part of the recurrent flagellum; UM – undulating membrane. Scale 
bar = 5 µm. 
 
(Fig01_Ditrichomonoides_grayscale) 
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Figure 2. Protargol-stained cells of Monotrichomonas transatlantica sp. nov. strains PCG13 (A–F), PC2 (G), 
FUCUS (H–N), and Honigbergiellopsis adhaerens gen. et sp. nov., strain GREGST (O–U). The undulating 
membrane of M. transatlantica cells depicted in (D, H, K) was artificially detached from the cell body. (L) 
shows a dividing cell of M. transatlantica. AX – axostyle; P – pelta; PB – parabasal body; RF – free part of 
the recurrent flagellum; UM – undulating membrane. Scale bar = 5 µm. 
 
(Fig02_Monotrichomonoides_Honigbergiellopsis_grayscale) 
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Figure 3. Protargol-stained cells of Honigbergiella ruminantium strains TEN5A (A, B), TEN5B (C–I), MAD3D 
(J), VAV1A1 (K), HER5 (L, M), and KOJ14 (N, O). H and I show dividing cells. AX – axostyle; P – pelta; PB – 
parabasal body; RF – recurrent flagellum. Scale bar = 5 µm. 
 
(Fig03_Honigbergiella_grayscale) 
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Figure 4. Protargol-stained cells of Tetratrichomastix sp. strains BREZ2C (A–C) and KRAL2 (D–G), and 
Honigbegiella gen. sp. IPSALAN (H–K). AX – axostyle; P – pelta; PB – parabasal body; RF – recurrent 
flagellum. Scale bar = 5 µm. 
 
(Fig04_Tetratrichomastix_IPSALAN_grayscale) 
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Figure 5. Protargol-stained cells of Lacusteria cypriaca strains PAMUK (A–D) and IPSALA (E, F), and L. 
reducta sp. nov. strain ERAWAN (G–J). AX – axostyle; PB – parabasal body; RF – free part of the recurrent 
flagellum; UM – undulating membrane. Scale bar = 5 µm. 
 
(Fig05_Lacusteria_grayscale) 
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Figure 6. Protargol-stained cells of Pseudotrichomonas keilini strains GR8 (A–D) and IGO1 (E–H), and P. 
buchari sp. nov. strain LAGOS2M (I–M). AX – axostyle; P – pelta; PB – parabasal body; UM – undulating 
membrane. Scale bar = 5 µm. 
 
(Fig06_Pseudotrichomonas_grayscale) 
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Figure 7. Protargol-stained cells of Tetratrichomonas prowazeki strains JL (A), BRE2 (B), KOL2 (C, D), and 
VAV (E). AX – axostyle; C – costa; P – pelta; PB – parabasal body; RF – free part of the recurrent flagellum; 
UM – undulating membrane. Scale bar = 5 µm. 
 
(Fig07_Tetratrichomonas_grayscale) 
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Figure 8. Living cells of Pimpavicka limacoides gen. et sp. nov. strain PCPARA (A–D) and protargol-stained 
cells of strains E2NT (E–H) and PCPARA (I–K). AX – axostyle; P – pelta; PB – parabasal body; R – rostrum; 
RF – recurrent flagellum. Scale bar = 5 µm. 
 
(Fig08_Pimpavicka_grayscale) 
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Figure 9. Protargol-stained cells if Alexandriella bishopae gen. et sp. nov. strain LAGOS2D (A–F). (F) shows 
a dividing cell. AX – axostyle; P – pelta; PB – parabasal body; RF – free part of the recurrent flagellum; UM 
– rudimentary undulating membrane. Scale bar = 5 µm.  
 
(Fig09_Alexandriella_grayscale) 
 

 
Figure 10. Living cells od Pimpavickida gen. sp. strain NY0218 (A – C). Scale bar = 10 µm. 
 
(Fig10_NY0218) 
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Figure 11. Protargol-stained cells of Monotrichomonas transatlantica strain PCG13 (A) and FUCUS (B), 

Honigbergiellopsis adhaerens strain GREGST (C), and Honigbergiellida gen. sp. IPSALAN (D). Scale bar = 2.5 

µm. 

 
(Fig11_cysts_grayscale) 
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Figure 12. Unrooted phylogenetic tree of Parabasalia based on SSU rRNA gene sequences, showing the 
relationships between Parabasalia orders and showing the position of Pimpavickida ord. nov. The tree 
was constructed by the maximum likelihood method in RAxML (GTRGAMMAI model). The values at 
branches represent statistical support in bootstrap values (RAxML)/posterior probabilities (MrBayes). 
Support values below 50/0.90 are not shown. New sequences in bold. 
 
(Fig12_tree1) 
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Figure 13. A part of the phylogenetic tree from Fig. 13 showing a subtree of Trichomonadida and 
Honigbergiellida. The values at branches represent statistical support in bootstrap values 
(RAxML)/posterior probabilities (MrBayes). Support values below 50/0.90 are not shown or are 
represented by an asterisk (*). New sequences in bold.    
 
(Fig13_tree2) 
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Supplemental Figure S1. Unrooted phylogenetic tree of Parabasalia based on SSU rRNA. The tree was 
constructed by the maximum likelihood method in RAxML (GTRGAMMAI model). The values at branches 
represent statistical support in bootstrap values (RAxML)/posterior probabilities (MrBayes). Support 
values below 50/0.90 are not shown or are represented by an asterisk (*). New sequences in bold. 
 
(FigS1) 


