
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 skupiny 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).  

 


