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1. ÚVOD A CIELE PRÁCE  

1.1. Úvod 
      Poznatky o krvných parazitoch vtákov, o ich prenose ako aj o vektoroch sú i v dnešnej 

dobe pomerne malé. Z krvi vtákov bolo popísané množstvo druhov parazitov, avšak len 

u niekoľko málo z nich je známy aj ich životný cyklus. V minulosti na katedre parazitológie 

PrF UK skúmal krvné prvoky Ján Kučera. Naša skupina sa tejto tematike venuje tiež už 

niekoľko rokov. V predchádzajúcich prácach našej skupiny zaoberajúcou sa problematikou 

vtáčích trypanozóm u dravcov (Falconiformes) a ich vektorov, bolo získané množstvo 

izolátov trypanozóm. Experimentálne bolo potvrdené, že tieto izoláty náležia skupine 

Trypanosoma avium a ako vektor boli určené mušky (Simuliidae). Pri tomto výskume bolo 

zozbierané množstvo hmyzu, v ktorom boli prítomné trypanozómy. Medzi tento hmyz patrili 

okrem iných aj komáre rodu Culex. Pri experimentálnych infekciách komárov boli 

trypanozómy nájdené v prednej časti tráviacej trubice - v stomodeálnej valve. Táto lokalizácia 

bola iná než uvádzali staršie práce, kde sa prvoky vyskytovali v zadnej časti tráviaceho traktu. 

Podľa sekvencie malej ribozomálnej podjednotky sa tieto trypanozómy radili mimo druh T. 

avium, na ktorej naša skupina pracovala. Preto sme sa rozhodli tieto izoláty bližšie 

špecifikovať a zistiť ich životný cyklus v prírode. 

 

1.2. Ciele práce 

• Zistiť spôsob prenosu trypanozóm z komárov na vtáčieho hostiteľa 

• Nájsť prirodzeného vtáčieho hostiteľa týchto trypanozóm  

• Morfologicky a molekulárne charakterizovať izoláty z komárov a z voľne žijúcich 

vtákov – ich potenciálnych hostiteľov 

 

 
 
 
 
 
 

 7



2. LITERÁRNY PREHĽAD 

2.1.  Všeobecná charakteristika trypanozom 
      Rod Trypanosoma patrí do kmeňa Euglenozoa (Eukaryota; Excavata), ktorý zahrňuje tri 

rady: Diplonemida, Euglenida a Kinetoplastida (Cavalier-Smith, 1993). Trypanozómy patria 

do radu Kinetoplastida. 

      Rad Kinetoplastida sa vyznačuje nápadnou štruktúrou, ktorá sa nazýva kinetoplast a je 

tvorená mimojadrovou DNA súvisiacou s mitochondriou. Kinetoplast je tvorený krúžkovými 

molekulami (minikrúžky a maxikrúžky) prepletenými do jednej veľkej siete. Maxikrúžky sa 

nachádzajú v počte niekoľkých desiatok molekúl s veľkosťou 20 až 40 kb, kódujúcich 

mitochondriálne proteíny. Minikrúžkov je niekoľko tisíc kópií s veľkosťou 0,5 až 10 kb. Nesú 

guide RNA a ich funkciou je úprava (editing) génov na maxikrúžkoch (Hajduk a kol., 1993; 

Estévez a Simpson, (1999)). Práve u minikrúžkov  niektorých vtáčích trypanozóm ako je 

Trypanosoma avium je uvádzaná ich nezvyčajná veľkosť (Yurchenko a kol. 1999). Preto sa 

môžu použiť ako identifikačný znak (Lukeš a Votýpka, 2000). Ďalším znakom je prítomnosť 

bičíku slúžiaceho na lokomóciu a prítomnosť sub-pelikulárnych mikrotubulov. 

      Trypanozómy (rod Trypanosoma) sú digenetické parazity, ktoré sa časť svojho životného 

cyklu vyskytujú vo vektorovi, ktorý je článkonožec alebo pijavica a ten zaisťuje ich prenos na 

stavovce. Niektoré druhy sa prenášajú pohlavným stykom alebo upírmi. Viacero druhov 

trypanozóm spôsobuje choroby u ľudí alebo u dobytka. Tieto choroby (Chagasova choroba, 

spavá choroba a u dobytka ochorenie známe ako nagana) sú rozšírené najmä v tropickom 

pásme. 

   

Medzi hlavné znaky trypanozóm patrí charakteristická morfológia – forma trypomastigót 

s bohato zvlnenou undulujúcou membránou (obrázok 4.1.). Trypomastigóti sa nachádzajú 

v krvi stavovca. 

      Na základe molekulárne-biologických metód, ako je napríklad sekvenácia malej 

ribozomálnej podjednotky, alebo génov kódujúcich proteíny sa predpokladá, že tieto 

organizmy tvoria monofyletickú skupinu (Alvarez a kol., 1996; Lukeš a kol., 1997; Simpson a 

kol., 2006; Stevens a Gibson, 1999). Predkom bol pravdepodobne parazitický hmyzí 

trypanozomatid (Hamilton a kol., 2004). 

      Vtáčie trypanozómy sú bežné krvné parazity vtákov. Našli sa už v stovkách vtáčích 

druhov. Ich všeobecne vysoká prevalencia, ale na druhú stranu nízka parazitémia a nízke 

klinické prejavy indikujú, že patogenita väčšiny vtáčích trypanozóm je malá (Svobodová 
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a Votýpka, 1998). Napriek tomu prípady výrazného negatívneho účinku týchto parazitov na 

voľne žijúce vtáky, zahŕňajúce morbiditu a mortalitu, už boli dokumentované (Molyneux a 

kol., 1983). O spôsobe prenosu sa doposiaľ veľa nevie, za čo môže určite fakt, že tieto 

parazity nie su infekčné pre človeka a tým sa ich biológia a ich životný cyklus nedostáva do 

popredia výskumov. Fakt, že u vtáčích trypanozóm nebola pozorovaná výrazná patológia je 

zaujímavý, pretože väčšina ľudských trypanosom sú veľmi veľkými patogénmi. 

 

2.2. Výskyt a detekcia vtáčích trypanozóm 
      Trypanozómy boli prvýkrát uvádzané u vtákov Danilewskym, v roku 1885 (v Baker, 

1976). Ako bolo vyššie uvedené, sú to bežné krvné parazity voľne žijúcich vtákov, ktoré boli 

popísané na rôznych lokalitách sveta s rôzne veľkou prevalenciou. Napríklad Sehgal a kol. 

(2001) vyšetrili 71 afrických druhov vtákov a 59 % druhov bolo pozitívnych, prevalencia 

činila 35 %. Deviche a kol. (2001) zistili prítomnosť trypanozóm u 39 % z 11 druhov 

spevavcov na Aljaške a Garvin (1993) potvrdil v 19 druhoch vtákov v Louisiane prevalenciu 

trypanozóm 6,9%. 

      Výskytom vtáčích trypanozóm na území bývalého Československa sa zaoberal Kučera 

(1983). Prítomnosť parazitov bola zisťovaná pomocou krvných rozterov a kultivácií 

z periférnej krvi odchytených vtákov. Trypanozómy boli zistené hlavne v spevavcoch 

(Passeriformes), ktoré reprezentujú väčšinu z vyšetrených vtákov, a v jednom exemplári sovy 

(Strix aluco). U vtákov niekoľko rokov starých bol výskyt trypanozóm vyšší, než u mladších, 

čo odpovedá tomu, že čím je hostiteľ starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa behom 

svojho života nakazí. Je tu totiž dlhšia expozícia hostiteľa k prípadným vektorom (Allander a 

Bennett, 1994; Svobodová a Votýpka, 1998). Vo vtákoch sú pravdepodobne tieto infekcie 

chronické a dlhodobé. 

      Výskyt trypanozóm v periférnej krvi spevavcov podľa výsledkov Kučery (1983) klesal na 

jeseň a opakovane vzrastal v jarných mesiacoch. V období okolo mája až júna bola najvyššia 

prevalencia nakazených vtákov a to až 29 percent z celkového počtu vyšetrených v tomto 

období. Kučera tiež preukázal, že nepriaznivú zimnú periódu prežívajú tieto krvné parazity 

v kostnej dreni. 

      Migrácie vtákov do zimovíšť významne neovplyvňujú výskyt trypanozóm. Je to zrejme 

dané tým, že prenos pomocou hmyzích vektorov na neinfikované vtáky sa uskutočňuje najmä 

v lokalitách hniezdenia, keď sa zvyšujú aj populácie vektorov s príchodom teplejšieho počasia 

a keď sú individuálni jedinci s chronickými recidivujúcimi infekciami dostupní ako zdroj 
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infekcií. Za znovu prepuknutie infekcie môže pravdepodobne stres z kladenia vajíčok, alebo 

tento stres umožňuje lepšie uchytenie novej infekcie (Norris a kol., 1994). 

      Svobodová a Votýpka (1998) sa zaoberali výskytom trypanozóm v populáciách dravcov 

(Falconiformes). Rod Trypanosoma bol zaznamenaný u jastraba krahulca (Accipiter nisus), 

myšiaka lesného (Buteo buteo) a u orla krikľavého (Aquila pomarina). Prevalencia parazitov 

sa líšila v závislosti na veku. U dospelých vtákov bola vyššia. Trypanozómy sa taktiež našli 

v tráviacom trakte ornitofilného krv cicajúceho hmyzu (Eusimulium spp., Ornithomyia 

avicularia, Culex pipiens pipiens), ktorý sa odchytil pri hniezdach týchto dravcov (Votýpka a 

kol., 2002). 

      Výskyt týchto krvných parazitov u vtákov sa môže zisťovať rôznymi metódami. 

V minulosti sa najčastejšie používali krvné roztery nafarbené Giemsou. Tieto krvné roztery sú 

prevažne zhotovené z periférnej krvi či už zo stehennej tepny, alebo žily (pod kolenom), alebo 

z ramennej žily krídla (Bennett, 1970b). Doporučuje sa robiť viac krvných rozterov z každého 

hostiteľa. Ak je hostiteľ mŕtvy, je potreba urobiť preparáty z krvi čo najskôr, z dôvodu 

zrážania a hemokoncentrácie. (Godfrey a kol., 1987). 

      Taktiež sa zhotovujú preparáty z čerstvej kostnej drene (Bennett, 1962). Bol 

dokumentovaný prípad živej T. avium, ktorá bola z kostnej drene 24 hodín mŕtveho vtáka 

(Stabler a kol., 1966). Detekcia pomocou rozterov ale nie je veľmi spoľahlivá, hlavne pri 

nízkych hladinách parazitémie môžu vyjsť výsledky zdanlivo negatívne. Preto sa neskôr 

vyvinula metóda, ktorá umožňovala skoncentrovať parazity a tým ich aj lepšie detegovať a to 

centrifugácia krvi v kapilárach. Trypanozómy boli potom nachádzané v nezmenenej forme 

(na rozdiel od druhov Leucocytozoon a Haemoproteus) v prechodnej zóne medzi krvnou 

plazmou a červenými krvinkami (Bennett, 1962). Ďalšou možnosťou detekcie trypanozóm 

i pri veľmi nízkej parazitémii je kultivácia odobranej krvi in vitro (Diamond a Herman, 1954; 

Kirkpatrick a Lauer, 1985). Kultivácia trypanozóm in vitro je taktiež výhodná pre možnosť 

namnoženia trypanozóm a realizácie infekčných pokusov s prípadnými vektormi alebo bližšiu 

charakterizáciu trypanozóm pomocou molekulárne-biologických metód. 

      Veľmi nedostatočné sú tiež informácie o intenzite a lokalizácii nákazy u vtákov. Barry a 

Turner (1991 v Holmstad a kol., 2003) poukazujú na to, že sa trypanozómy môžu taktiež 

zhromažďovať v hlbšej cirkulácii krvi, než len v periférnom obehu a tým prejavovať známky 

chronickej infekcie s rôznymi intenzitami. 
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2.3. Fylogenetické analýzy a identifikácia jednotlivých druhov vtáčích 

trypanozóm 
      V roku 1885 Danilewsky našiel prvoka, ktorého označil ako T. avium (v Baker, 1976). Od 

tej doby bolo popísaných okolo 96 druhov trypanozóm, ktoré dokážu infikovať vtáky 

(Bennett a kol., 1982 v Sehgal a kol., 2001). Určite ale veľa z týchto názvov sú synonymá, 

pretože sa v minulých rokoch popisovali druhy podľa predpokladu, že každá trypanozóma je 

hostiteľsky špecifická (Bennett a kol., 1994 v Sehgal a kol., 2001). Experimentálne sa však 

dokázalo, že jeden druh vtáčej trypanozómy môže nakaziť široké spektrum vtáčích druhov 

(Bennett, 1961; Molyneux, 1973). 

      Druhové zaradenie trypanozóm v tej dobe vychádzalo taktiež prevažne z morfologických 

rozdielov krvných štádií parazita ako je napríklad veľkosť a šírka tela. Klasifikácia podľa 

týchto znakov je však sporná z toho dôvodu, že u tejto skupiny prvokov sa stretávame 

s vysokým stupňom polymorfie (Baker, 1976).  

      Preto sa v dnešnej dobe používajú v kombinácii s touto metódou aj iné metódy ako sú 

napríklad rozmery kinetoplastového disku a veľkosť kinetoplastových (k)DNA minikrúžkov 

(Yurchenko a kol., 1999; Votýpka a kol., 2004). Taktiež analýzy založené na sekvenciách 

malej ribozomálnej podjednotky (SSU) (Votýpka a kol., 2002; Votýpka a Svobodová, 2004; 

Van Dyken a kol., 2006). 

      Podľa sekvencií SSU rDNA a génu pre glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenázu (GAPDH) 

sa vtáčie trypanozómy zaraďujú medzi T. cruzi, plazie trypanozómy a trypanozómy 

z obojživelníkov (Lukeš a kol., 1997; Hamilton a kol., 2004). 

      Do dnešnej doby sú však stále neúplné informácie o počte druhov vtáčích trypanozóm 

a o ich vzájomnej príbuznosti. Vychádza to asi predovšetkým z toho, že ako typický druh je 

považovaná T. avium a pri výskyte akejkoľvek trypanozómy z vtáka je hneď priradená 

klasifikácia k tomuto druhu, alebo sú všetky vtáčie trypanozómy považované za T. avium 

(Yurchenko a kol., 1999). Toto označenie je však väčšinou neadekvátne (Votýpka a kol., 

2004). Preto taxonomické vzťahy vo vnútri skupiny T. avium sú doposiaľ nevyriešené, práve 

kvôli stále panujúcim nejasnostiam v pôvodných popisoch (Votýpka, 2004). 

      Mnoho autorov sa snažilo ujasniť tento neporiadok v systéme. Ako prvý bol Laveran 

(1903 v Baker, 1976), ktorý našiel trypanozómu v krvi sovy lesnej (Strix aluco) a vyvodil, že 

sa jedná pravdepodobne o rovnaký druh ako ten čo videl Danilewsky v roku 1885.  Navrhol 

pomenovanie T. avium Danilewsky, 1885. Autori Novy a MacNeal (1905 v Baker, 1976) 

znovu definovali Danilewského T. avium ako skupinu zahrňujúcu trypanozómy z veľkého 
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počtu vtákov (Agelaius phoeniceus, Cyanocitta cristata, Icterus galbula, Sialia sialis, Turdus 

migratorius, Zenaidura macroura). Avšak Lühe (1906 v Baker, 1976) podporil Laverana 

a pre Nového a MacNealovu T. avium navrhol pomenovanie T. confusum. Baker (1976) 

taktiež podporuje Laveranove označenie T.avium Danilewsky, 1885, avšak toto označenie 

obmedzuje len pre parazitov sov (Strigiformes) v Starom svete (kontinenty iné než Amerika). 

Pre trypanozómy zhodné s T. avium parazitujúce v Novom svete navrhol pomenovanie T. 

confusum Lühe. 

      V roku 1908 Stephens a Christhophers (v Baker, 1976) popísali novú trypanozómu T. 

corvi z krvi havrana (Corvus splendens). Táto trypanozóma však môže nakaziť aj čeľaď 

drozdovité (Turdidae) a  kanáriky - Serinus canaria (Baker, 1956 v Baker, 1976). Ako vektor 

tejto trypanozómy bola určená kuklorodka Ornithomyia avicularia (Baker, 1976; Nandi 

a Bennett, 1994). 

      Bennett a kol. (1994a) skúmali trypanozómy vo Fínsku. Okrem T. avium našli ďalšie dva 

druhy trypanozóm. Jedna z nich bola označená ako T. everetti (z krvi sýkorky veľkej – Parus 

major). Táto trypanozóma sa líšila od T. avium svojou formou. Bola menšia a „tučnejšia“. 

Druhá popísaná trypanozóma bola ešte menšia, s označením T. ontarioensis z krvi muchárika 

bielokrkého (Ficedula albicollis). Výskyt týchto druhov na území Fínska, teda v úplne 

odlišnej oblasti, než boli pôvodne popísané (T. everetti pôvodne zo západnej Afriky, T. 

ontarioensis z Kanady), autori uvádzajú ako dôkaz širokého rozšírenia týchto trypanozóm. 

      Bennett a kol. (1994b) skúmali trypanozómy taktiež u subsaharských vtákov. 

U vyšetrených vtákov patriacich do radu spevavcov zistili prítomnosť 5 druhov trypanozóm: 

T. avium, T. bouffardi, T. everetti, T. calmettei, T. hannae. U prvých troch autori uvádzajú ich 

ľahké rozlišovanie a tým pádom ich považujú ako platné morfologické druhy, zatiaľ čo 

u posledných dvoch : T. calmetei a T. hannae spochybňujú ich platnosť. 

      Na základe morfologických odlišnosti u trypanozóm z afrických vtákov stanovili Sehgal 

a kol. (2001) výskyt dvoch druhov: T. avium a T. everetti. Po následnom využití 

molekulárnych metód, ako je sekvenácia SSU rDNA, zistili prítomnosť 8 haplotypov. Vo 

vzorkách morfologicky určených ako T. avium zistili podľa sekvencií 7 rôznych haplotypov, 

z ktorých haplotypy I. – VI. sa na základe SSU rDNA najviac podobali T. bennetti 

(identifikovaná z krvi amerického sokola – Falco sparverius) a medzi sebou nevykazovali 

veľkú odlišnosť. Haplotyp VII. sa však od nich výrazne líšil. Ďalší z haplotypov (VIII.) 

predstavoval T. everetti. Z týchto výsledkov usúdili, že morfotyp označovaný ako T. avium 

vykazuje značnú genetickú variabilitu a morfologické kritériá môžu podceniť taxonomickú 

diverzitu tejto skupiny. 
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      Časť autorov sa naopak zaoberá trypanozomatídmi z hmyzu, ktoré sú identifikované 

podobnými molekulárnymi metódami ako vtáčie trypanozómy (SSU rDNA). Napríklad Van 

Dyken a kol. (2006) vo svojej práci našli trypanozomatídy v komároch Culex pipiens a Culex 

tarsalis z Colorada v USA, ktoré po vyhodnotení sekvenčnej analýzy malej ribozomálnej 

podjednotky vytvárali samostatnú skupinu. Uvádza, že nie je známa biológia tejto novej 

skupiny, ani či sú to parazity vtákov, alebo unikátne parazity samotných komárov. Očividne 

ale nepatria do skupiny monoxénnych trypanozóm, ktoré sú patogénmi dvojkrídleho a iného 

hmyzu. Je tu úvaha, že cyklus je cez hostiteľa z pomedzi stavovcov. Podľa preferencií 

kŕmenia týchto komárov sa však usudzuje, že hostiteľom bude pravdepodobne vták. Táto 

otázka však ešte nebola zodpovedaná, pretože Van Dyken nemá k dispozícii údaje o vývoji 

týchto nových trypanozóm v komároch.  

 

2.4. Vývoj a spôsob prenosu vtáčích trypanozóm 

2.4.1.Životné formy trypanozóm 

      V životných cykloch trypanozóm sa vyskytuje niekoľko rôznych foriem. Táto polymorfia 

je pre trypanozómy typická. Jednotlivé štádiá (morfy) sa od seba odlišujú napríklad dĺžkou 

bičíka, polohou kinetoplastu voči jadru alebo prítomnosťou undulujúcej membrány. Medzi 

hlavne sa vyskytujúce štádiá trypanozóm patria: 

amastigót – je to gulatá forma s veľmi krátkym bičíkom, ktorý nevyčnieva z periflagelárnej 

kapsy; 

promastigót – je to štíhla bunka s bičíkom, kinetoplast je umiestnený pred jadrom; 

epimastigót – tiež štíhla bunka, kinetoplast je umiestnený tesne pred jadrom alebo vedľa neho, 

bičík tvorí krátku undulujúcu membránu a ďalej pokračuje ako voľný bičík; 

trypomastigót – bičík tvorí dlhú undulujúcu membránu, jeho distálny koniec môže, ale nemusí 

pokračovať ako volný bičík, kinetoplast je umiestnený až za jadrom (Volf a Horák, 2007). 

U vtáčích trypanozóm boli videné len formy epimastigótne a trypomastigótne. 

Jednotlivé formy trypanozóm znázorňuje obrázok 2.1. 
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Obrázok 2.1.: Životné formy trypanozóm. A –promastigót, B – amastigót, C – epimastigót, D – 

trypomastigót (Vickerman 2000, upravené) 
 

2.4.2. Vývoj vo vtáčom hostiteľovi 

      Veľmi málo informácií je o vývoji, intenzite a lokalizácii nákazy u vtákov. Baker (1956b) 

intraperitoneálne nakazil kanárikov (Serinus canaria) s trypanozómou, ktorú označil ako 

Trypanosoma avium  a zistil, že trypanozómy (vo forme trypomastigótov) sa objavujú 

v periférnom krvnom obehu po 18. až 24. hodine. U týchto trypanozóm neobjavil žiadne 

známky delenia a táto infekcia po dvoch mesiacoch vymizla. Predpokladal, že u prirodzených 

hostiteľov (uvádzaný havran poľný - Corvus frugilegus, kavka tmavá - Corvus monedula) 

infekcia T. avium pretrváva. Taktiež uviedol, podobne ako Kučera (1983), že v priebehu 

zimného obdobia trypanozómy v prirodzenom hostiteľovi (nie v kanárikovi) perzistujú 

v kostnej dreni a na jar sa znovu objavujú v periférnej krvi. 

      U infikovaných vtákov je väčšinou uvádzaná veľmi nízka parazitémia a preto je 

pravdepodobné, že dochádza len k veľmi pomalému množeniu parazitov. Toto množenie 

prebieha hlavne v kostnej dreni nakazených vtákov obvykle v iných štádiách než sú 

trypomastigóti. Trypomastigótne štádiá boli spozorované vždy len v začiatočnej fáze delenia, 

keď boli prítomné dva kinetoplasty, bičíky a jadrá (Demaree a Marquardt, 1971). Demaree a 

Marquardt (1971) vyšetrili 76 krvných rozterov z prirodzene infikovaných strák čiernozobých 

(Pica pica) a 82 krvných rozterov z experimentálne infikovaných (intraperitoneálne 
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inokulovaných kultúrou trypanozóm zo strák) kanárikov. Na týchto rozteroch však neboli 

odhalené žiadne štádiá trypomastigotov, ktoré by mali blízko ku kompletnému rozdeleniu. 

Steinert (1965 v Demaree a Marquardt, 1971) pozoroval podobný jav u Trypanosoma mega 

z obojživeľníkov. Udáva, že 1-3 % trypomastigótov bolo evidentne v procese delenia. Ale pri 

experimentoch s tríciom označeným thymidinom odhalil, že cyklus delenia bol v týchto 

štádiách blokovaný. Predpokladal, že transformácia z epimastigótov na trypomastigótov 

pokračovala aj keď začal proces delenia, ale toto delenie sa zastavilo na začiatku 

morfogenézie. 

      Preto je tu všeobecný predpoklad, podobne ako u trypanozóm cicavcov zo skupiny 

stercoraria (Hoare 1972 v Baker, 1976), že v obehovej krvi nedochádza k pravému deleniu 

trypomastigótnych štádií (Demaree a Marquardt, 1971). Napriek tomu Molyneux (1973) 

spozoroval u T. bouffardi synchrónne delenie trypomastigótnych štádií v krvi tkáčika 

plavokrídleho (Euplectes orix franciscana), experimentálne nakazeného krvou amaranta 

červenozobého (Lagonosticta senegala). Z tohoto delenia zostala materská bunka vo forme 

trypomastigóta, pričom dcérska bunka vytvorila epimastigótnu formu, z ktorej sa postupne 

taktiež vyvinul trypomastigót. Delenie bolo viditeľné na rozteroch pätnásty deň po 

experimentálnej nákaze. Pred a po tomto čase už nebola detegovaná žiadna známka delenia. 

Synchrónne delenie bolo videné len v tejto jedinej dobe a v priebehu tohto delenia bol 

zaznamenaný vysoký stupeň rôznorodosti populácií T. bouffardi, ktorý sa týkal veľkosti 

(priemerná hodnota celkovej dĺžky tela bola nižšia než u stabilných dospelých populácií) 

a všeobecnej morfológie. 

 

2.4.3. Vývoj vo vektorovi a spôsob prenosu trypanozóm na hostiteľa 

Tráviaca sústava hmyzu je trubicová a má tri hlavné oddiely: stomodeum, mesenteron 

a proktodeum. 

Stomodeum - je ektodermálneho pôvodu, vystlané kutikulou a je schopné sekrétovať chitín. 

Je tvorené sosákom, ústnou dutinou, hltanom a pažerákom, prípadne jeho rozšíreným 

esofageálnym divertikulom. 

Mesenteron - je entodermálneho pôvodu a nie je preto vystlaný kutikulou, ale je pokrytý 

mikrovilami. Prebieha v ňom vlastné trávenie, ktoré je u hmyzu extracelulárne. 

Proktodeum - začína pylorusom, do ktorého ústia malphigické trubice a končí rektom či 

rektálnou ampulou (Volf a Horák, 2007). Schéma tráviacej sústavy na príklade komára je 

znázornená na obrázku 2.2. 
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Obrázok 2.2.: Schéma tráviacej trubice komára. ED – esofageálne divertikulum, SV –stomodeálna 

valva, SL – slinné žľazy, TM –thorakálny mesenteron, AM – abdominálny mesenteron  
(Beaty a Marquardt 1996, upravené) 

 

      Podľa umiestnenia parazitov vo vektorovi môžeme vyvodzovať rôzne závery, ako 

k danému prenosu na vtáčieho hostiteľa dochádza. 

      Keď sú parazity v neskorých štádiách infekcie lokalizované v prednej časti tráviaceho 

traktu (t.j. esofageálne divertikulum, stomodeálna valva, thorakálny mesenteron) alebo v 

slinných žľazách, je pravdepodobné, že sa parazit prenáša inokulatívne. Pri inokulatívnom 

prenose sa parazit dostáva do tela hostiteľa cez bodavo-cicavé ústrojenstvo vektora. 

U niektorých cicavčích druhov sú tryponozómy lokalizované v slinných žľazách a prenos 

metacyklických trypomastigotov na hostiteľa prebieha počas bodania a cicania krvi. Podľa 

toho dostali tieto trypanozómy pomenovanie salivárne (lat. „saliva“ = slina). Ďalšou 

možnosťou prenosu parazitov je tiež tzv. regurgitáciou. K nej dochádza následkom 

poškodenia tzv. stomodeálnej valvy, čo je úsek medzi stomodeom a mesenteronom. 

Stomodeálna valva je ektodermálneho pôvodu a skladá sa z kruhu cylindrických epiteliálnych 

buniek, ktoré vytvárajú výduť hríbového tvaru. U nematocérnych dipter, zahrňujúc komáre 

a flebotómy, hlavnou úlohou stomodeálnej valvy je zaistiť jednosmerný tok potravy počas 

kŕmenia a zabrániť regurgitácii obsahu čreva. U infikovaných samíc komárov druhu Culex 

quinquefasciatus spôsobili vtáčie trypanozómy rozšírenie tejto stomodeálnej valvy. 

Epimastigótne štádiá k nej boli pripojené pomocou bičíkov a vytvárali hemidesmosómové 

plaky (obrázok 2.3.). V dôsledku toho sa valva deštruuje. Tieto deštruktívne procesy valvy sú 

podobné ako na modele Leishmania - Phlebotomus (Volf a kol., 2004).  
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Obrázok 2.3.: Stomodeálna valva trypanozómou infikovaného komára druhu C. quinquefasciatus 

(Volf a kol., 2004) 
 

      Keď sú parazity umiestnené naopak v zadnej časti čreva (t.j. abdominálny mesenteron), 

prenášajú sa zrejme tzv. močením (diurézia) vektora pri cicaní (Sádlová a Volf, 1999) alebo 

pomocou výkalov (Bennett, 1970a; Coura, 2007). Takto vylúčené trypanozómy sa do teľa 

hostiteľa môžu dostať kontaminatívne cez poranenú pokožku alebo cez spojivku oka. Preto sa 

tejto skupine trypanozóm hovorí stercoraria (lat. „stercus“ = výkaly). 

      Ďalším možným prenosom môže byť prenos perorálny, konzumáciou celého vektora 

(Votýpka a Svobodová, 2004). 

      Molyneux (1983) si myslí, že asociácie parazitov k jednotlivým povrchom tráviaceho 

traktu prenášača sú hlavnými determinantmi špecifity vo vzťahu parazit - vektor. Črevo 

hmyzu v prednej (stomodeum) a zadnej časti (proktodeum) je lemované kutikulou, zatiaľ čo 

stredné črevo má epiteliálny povrch s typickými mikrovili. Primárna požiadavka pre úspešnú 

asociáciu je schopnosť parazita kolonizovať daný povrch čreva. Povrch stredného čreva, 

malphigických trubíc a slinných žliaz, dovoľuje nemodifikovanému bičíku zapadnúť medzi 

ich mikrovili. Naopak pripojenie trypanozóm na kutikulárny povrch predného a zadného 

čreva vyžaduje modifikáciu bičíka, ktorá je charakteristická jeho redukciou a tvorbou 

hemidesmosomov (Molyneux, 1983). 

 

2.5. Charakteristika predpokladaných vektorov 
      Doposiaľ boli ako možné vektory identifikované kuklorodky – Hippoboscidae,  (Baker, 

1956a), muškovité – Simuliidae, (Bennett, 1961; Desser, 1975; Dirie a kol., 1990; Votýpka a 

kol., 2002), komáre – Culicidae (Bennet, 1961; Baker, 1976) a pakomáriky – 

Ceratopogonidae  (Miltgen a Landau, 1982). U týchto krv cicajúcich článkonožcov bola síce 
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zistená prítomnosť vývojových štádií trypanozóm, ale často nie je známe, či sú tieto štádiá pre 

vtáky infekčné alebo akou cestou sa dostávajú z prenášača do tela hostiteľov (Bennett, 1961; 

Desser 1977; Dirie a kol., 1990). 

 

2.5.1. Komáre (Diptera: Culicidae) 

      Už Schaudinn (1904 v Baker, 1976) pozoroval delenie epimastigótov vo vnútri stredného 

a zadného čreva komárov Culex pipiens po tom, čo cicali na infikovanej sove. Jeho ilustrácie 

ukazujú na črevo naplnené parazitmi. Schaudinn si taktiež myslel, že trypanozómy napádajú 

komárie vaječníky a tak môže dôjsť ku kongenitálnemu prenosu. Pravdepodobne bol však 

zmätený komárími spermiami s bičíkmi, pretože to nebolo nikdy potvrdené. 

      Bennett (1961) praktikoval pokusy s laboratórne chovanými Aedes aegypti, ktorí cicali 

krv na sove Aegolius acadicus infikovanej trypanozómou. Bičíkovce sa v komároch ochotne 

vyvíjali a po intraperitoneálnej injekcii spôsobovali infekcie u rôznych druhov vtákov 

(Serinus canaria, Accipiter striatus). Výsledky ale boli nekonzistentné a autor usúdil, že 

komáre sú zlými vektormi vtáčích trypanozóm.  

      Bennett (1961)  tiež skúšal prikladať emulziu bičíkovcov na oči a okolo očí a na 

nepoškodenú pokožku, výsledkom nebola žiadna nákaza. V ďalšom experimente  napipetoval 

emulziu obsahujúcu bičíkovce zo zadného čreva infikovaných Aedes aegypti do krku vtáka 

druhu Lonchura oryzivora (ryžovník sivý). Druhý vták bol kŕmený celými infekčnými 

komármi. Pozitívny sa však preukázal len prvý vták. Bennettove výsledky preto 

predpokladajú, že bičíkovce musia byť uvoľnené z čreva komára, aby sa mohla infekcia 

vyvinúť. 

      Viacerým autorom (David a Nair, 1955; Grewal a kol., 1957 v Chatterjee, 1977) sa 

podarilo infikovať rôzne druhy vtákov a cicavcov trypanozómami z vrabca domového (Passer 

domesticus) pomocou komárov. David a Nair (1955) zistili infekciu v komároch kŕmených na 

rozličných druhoch vtákov a cicavcov, ktoré boli predtým inokulované trypanozómami 

z komárov.  

      Chatterjee (1977) nechal nacicať komáre Aedes albopictus na infikovaných holuboch. Po 

nacicaní boli pozorované v každom komárovi 4 až 6 trypanozóm. Po 2 hodinách po 

infekčnom cicaní, trypanozómy podstúpili rapídne morfologické zmeny v strednom čreve 

komárov. Stali sa širšími, zväčšilo sa im jadro, kinetoplast sa predĺžil a voľný bičík sa stal 

kratším. Po 4 hodinách sa typicky pozdĺžne delili. Po 18 až 20 hodinách nátery ukázali 

skupiny epimastigótov, ktoré sa po 48 až 72 hodinách transformovali na trypomastigótov. Tí 
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boli distribuovaný hlavne v strednom a zadnom čreve. Žiadny bičíkovec nebol spozorovaný 

v slinných žľazách alebo v hlavovej časti infikovaných komárov.  

      Chatterjee (1977) ďalej robil pokus, ktorý pozostával z toho, že komárom oddelil tráviaci 

trakt na 2 časti. Jednu skupinu holubov skalných (Columba livia) nakŕmil 10 abdominálnymi 

časťami a druhú skupinu nakŕmil 10 anteriórnymi  časťami tráviaceho traktu komárov. 

Nákaza sa však podarila iba u vtákov kŕmených abdominálnymi časťami. V ďalšom 

experimente dal suspenziu bičíkovcov zo stredného a zadného čreva na poškodenú 

a nepoškodenú pokožku holubom. Výsledkom bolo, že sa všetky holuby, ktorým bola 

suspenzia daná na poškodenú pokožku infikovali, zatiaľ čo 1/3 holubov s nepoškodenou 

pokožkou zostala neinfikovaná. Parazity asi horšie penetrovali nepoškodenú pokožku. Tieto 

výsledky sú teda zhodné z pozorovaní Bennetta (1961). 

      Votýpka a kol. (2002) odchytili krv cicajúci hmyz, ktorý atakoval mláďatá dravcov 

(Falconiformes). Získali 17 izolátov trypanozóm z komárov, ktoré vykazovali v porovnaní 

s trypanozómami z dravcov rozdiely vo veľkosti, pohybe a v morfológii. Preto sa predpokladá, 

že ich hostiteľ je iný druh vtákov. 

Komáre teda pravdepodobne môžu slúžiť ako vektory vtáčích trypanozóm.  

 

2.5.2. Pakomáriky (Diptera: Ceratopogonidae) 

      Z tejto čeľade napáda teplokrvné živočíchy veľmi málo druhov. Väčšinou sú bežnejší 

trápiči studenokrvných živočíchov. Z parazitologického hľadiska je najvýznamnejší rod 

Culicoides. 

      Bennett (1961) uskutočňoval pokusy, v ktorých infikoval pakomárikov vtáčími 

trypanozómami. Jeho pokusy pozostávali z toho, že sledoval vývoj trypanozóm zo štyroch 

druhov vtákov v krv cicajúcich pakomárikoch rodu Culicoides sphagnumensis, C. 

stilobezzioides a C. crepuscularis. Vývoj týchto trypanozóm bol obvykle obmedzený na tú 

periódu, počas ktorej bola krv v tráviacom trakte hmyzu. Bičíkovce väčšinou neboli 

pozorované na stene zadného čreva, ale naopak boli vyprázdnené vo výkaloch. 

      Bennett (1970a) taktiež spozoroval na rode Culicoides, že vývoj trypanozóm sa v nich líšil 

od vývoja v muškách. Boli videní jedine dlhí úzki trypomastigoti a napriek tomu, že sa 

množili, infekcia nezotrvala. Z toho usúdil, že pakomáriky nie sú vhodnými vektormi na 

vývoj týchto parazitov a teda sú nepravdepodobnými vektormi vtáčích trypanozóm. 

      Miltgen a Landau (1982) nechávali nacicať na papagájovi Psittacula roseata nakazenom 

trypanozómami laboratórne chovaných Culicoides nubeculosus. Trypanozómy sa v týchto 
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článkonožcoch veľmi dobre vyvíjali. Po inokulácii týchto zhomogenizovaných pakomárikov 

do druhého papagája P. roseata spôsobili infekciu. Autori preto predpokladajú, že 

pakomáriky môžu slúžiť ako vektory vtáčích trypanozóm. 

 

2.5.3. Muškovité (Diptera: Simuliidae) 

      Experimentálny prenos vtáčích trypanozóm muškami bol udávaný už viacerými autormi. 

Bennett (1961) infikoval vrabcov. Podal im intraperitoneálne injekciu, ktorá obsahovala 

suspenziu bičíkovcov zo zhomogenizovaných zadných čriev mušiek, ktoré cicali krv 

z infikovaných vtákov. Intraperitoneálne boli taktiež inokulované kuriatka a perličky zmesou 

zhomogenizovaných mušiek, v ktorých boli pozorované bičíkovce. Po 10 dňoch po injekcii 

boli trypanozómy preukázané v periférnej krvi (Fallis a kol., 1973).  

      Prirodzený prenos bol demonštrovaný len konzumáciou muškovitých alebo 

kontamináciou poškodenej pokožky hostiteľa (Desser a kol., 1975), i keď Bennett (1961) bol 

neúspešný pri vyvolaní infekcie u vtákov, ktorých kŕmil celými muškami a taktiež 

umiestňoval emulziu obsahujúcu trypanozómy do ich očí.  

      Na druhej strane Votýpka a Svobodová (2004) potvrdili prenos vtáčích trypanozóm 

konzumáciou mušiek a taktiež preukázali úspešný prenos cez spojivku oka. Tieto 

trypanozómy označili ako T. avium. Kontaminatívny prenos cez spojivku oka sa uvažuje 

z toho dôvodu, nakoľko hematofágny hmyz veľmi často cicia krv v okolí očí a pritom 

vylučuje moč, v ktorej môžu byť obsiahnuté kinetoplastidy (Sádlová a Volf, 1999). Nákaza 

perorálne je viac pravdepodobnejšia u menších druhov vtákov, u ktorých anti-ektoparazitické 

správanie je preukázané. V rámci hostiteľskej špecifickosti bolo demonštrované, že kanáriky 

(Serinus canaria) patriace k spevavcom (Passeriformes) používané ako modelový 

organizmus, sú vhodní hostitelia pre trypanozómy prenášané muškami, zatiaľ čo kačice 

patriace k husotvarím (Anseriformes) nie. Na druhú stranu je veľmi zaujímavé, že vtáky 

inokulované štádiami parazitov z kultúry (reizolovaných z infekčných kanárikov) neboli 

infikované. Iba štádia zo zadného čreva mušiek sú infekčné. Toto zistenie je veľmi dôležité 

pre interpretácie experimentálnych prenosov, v ktorých boli používané len štádia z kultúr. 

V muškách trypanozómy adherujú ku kutikulárnej vrstve zadného čreva, a to je asi 

predpokladom pre vývoj infekčných foriem (Votýpka a Svobodová, 2004).  

      Votýpka a Svobodová (2004) pri pitvaní odchytených mušiek spozorovali trypanozómy 

výhradne v zadnom čreve tohto hmyzu. Parazity tam vytvárali rozety, v ktorých boli spojené 

bičíkmi a polovica z nich sa tam vyskytovala aj voľne. 
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       Muškovité teda slúžia ako prenášači. Infekciu môžu vyvolať kontamináciou malých rán 

na koži, cez sliznicu (spojivku oka), alebo zožratím vektora. Pomocou mušiek bol dokázaný 

prenos trypanozóm zo skupiny Trypanosoma avium na dravce – Falconiformes ( Votýpka 

a kol., 2002). 

 

2.5.4. Kuklorodky (Diptera: Hippoboscidae) 

       Baker (1956a) ukázal, že kuklorodka Ornithomyia avicularia je vektorom trypanozómy 

označenej ako T. avium z havrana (Corvus frugilegus) v Anglicku. Prevádzal pokusy, pri 

ktorých dával drozdovi (Turdus viscivorus) skonzumovať nakazené O. avicularia. Po 40 

hodinách preparáty z krvi vtáka potvrdili nákazu. Pri pitve hmyzu jasne lokalizoval 

prítomnosť bičíkovcov v zadnom čreve. Z toho usúdil, že k prenosu dochádza konzumáciou 

týchto vektorov. Taktiež sa pokúsil zistiť, či výkaly infikovaného hmyzu spôsobia infekciu 

nákazou rán na koži. Touto cestou sa však prenos nepodaril. 

      Bennett (1961) tiež robil pokusy s týmto druhom hmyzu. Pokúšal sa zistiť, či by mohol 

slúžiť ako potenciálny vektor v Ontáriu v Kanade. V jednom prípade sa trypanozómy zo 

strnadca (Zonotrichia albicollis) vyvíjali v kuklorodke Ornithomyia fringillina a injekčne boli 

prenesené do ďalšieho strnadca. Nebol však zaznamenaný žiadny vývoj v dvanástich O. 

fringillina, ktorý na tomto vtákovi cicali. Taktiež sa nemnožili ani trypanozómy 

v kuklorodkách, ktoré cicali na iných vysoko infikovaných strnadcoch. Pozorované boli 

trypanozómy jedine v čerstvo nacicanej krvi O. fringillina, ktoré cicali na červenákovi 

(Carpodacus purpureus), sojke (Cyanocitta cristata), a na drozdovi (Turdus migratorius). 

Tieto bičíkovce neboli spozorované v žiadnej inej pozícii tráviaceho traktu tohto hmyzu. Preto 

usúdil, že kuklorodky nie sú zapojené ako medzihostitelia vtáčích trypanozóm v tejto lokalite.  

      Votýpka a kol. (2004) molekulárne potvrdili pokusy Bakera (1956a) za pomoci 

sekvenčnej analýzy malej ribozomálnej podjednotky. Izolát z kuklorodky chytenej na území 

Českej republiky sa zaradil do skupiny Trypanosoma corvi, ktorá je odlišná od T. avium. 

Odlišnosti sú  napríklad vo veľkosti kinetoplastového disku, ktorý má T. corvi tenší než T. 

avium a v sekvenciách 18S rRNA. 

Toto ukazuje že kuklorodky sú pravdepodobnými vektormi T. corvi. Prenos pravdepodobne 

prebieha konzumáciou tohto vektora. 

 

 

 

 21



2.6. Patogenita vtáčích trypanozóm 
      Navzdory množstvu literatúry o účinkoch cicavčích trypanozóm na ich hostiteľov, je iba 

pár štúdií o patogenite ne-cicavčích druhov.  

      Existujú rozsiahle záznamy o výskyte vtáčích trypanozóm z rôznych častí sveta, ale je 

veľký nedostatok informácií o efekte týchto nákaz. Väčšinou sa predpokladá, že patogenita 

vtáčích trypanozóm je veľmi malá (Molyneux a kol., 1983; Votýpka a kol., 2002).  

      Najstaršiu prácu o patologických účinkoch spojených s vtáčími trypanozómami vo vtáčích 

hostiteľoch publikoval Thiroux (1905 v Molyneux a kol., 1983), ktorý pozoroval patogénny 

efekt na Padda oryzivora. Parazit bol taký početný ako erytrocyty a veľké množstvo ťažko 

postihnutých vtákov uhynulo.  

      Molyneux a kol. (1983) skúmali efekt Trypanosoma bouffardi a spozorovali niekoľko 

makroskopických zmien v orgánoch v experimentálne nakazených kanárikoch - až 

trojnásobné zväčšenie sleziny a  v srdci zápal myokardu a epikardu. Toto zápalové 

poškodenie bolo pozorované iba u infikovaných vtákov. Poškodenia srdca sú pozoruhodné 

v tom, že myokarditída bola udávaná v trypanozomiáze cicavcov, ale nikdy predtým vo 

vtákoch alebo iných stavovcoch infikovaných trypanozómami. Je to veľmi zaujímavé, pretože 

tieto podobnosti v patológii sleziny a srdca vo vtákoch infikovaných vtáčími trypanozómami 

sú ako u kmeňov T. brucei, T. vivax, a T. congolense. Tieto zmeny sú teda zrejme spoločným 

efektom trypanozómých infekcií. 

      Zvláštne sú výsledky Bennetta (1970 v Baker, 1976). Reinokuloval chronicky nakazených 

Padda oryzivora. Po tomto zásahu parazitémia klesla u 5 z 10 vtákov a nebolo zaznamenané 

zvýšenie u žiadneho z nich. Bennett z týchto údajov odvodil, že sa môže jednať o určitý 

stupeň imunity proti reinfekcii tým istým parazitom. 

      Sanz (2001) vo svojej štúdii uvádza vplyv krvných parazitov ako je Haemoproteus 

a Trypanosoma na muchárika čiernohlavého (Ficedula hypoleuca) a jeho reprodukčný výkon. 

Uvádza, že krvné parazity boli ľahšie detegovateľné v období hniezdenia. Môže za to 

pravdepodobne fakt zmienený už vyššie, že v období hniezdenia sú vtáky pod väčším stresom 

a taktiež u nich prebiehajú hormonálne zmeny. To môže viesť k návratu chronických infekcií, 

ktoré boli získané v minulosti (Zuk, 1990 v Norris a kol.,1994). U starších infikovaných 

vtákov sa pravdepodobne tieto chronické a latentné infekcie vyvinuli vďaka imunitnému 

systému, ktorým hostiteľ parazita kontroluje. Tieto infekcie však môžu recidivovať 

v závislosti od fyziologického alebo environmentálneho stresu. Doposiaľ je ale stále nejasné, 

či je naozaj produkovaná pravá imunita, alebo ako dlho táto ochrana trvá (Nordling a 

 22



kol.,1998 v Sanz, 2001). Zaujímavý je ale dopad na hniezdenie. U týchto infikovaných vtákov 

bola totiž zistená vyššia reprodukcia, ktorá bola daná i tým, že vajíčka kládli skôr a hniezda 

stavali väčšie než vtáky neinfikované (Gustafsson, 1994; Sanz, 2001). 

Presne opačné výsledky zaznamenali Allander a Bennett (1995). Pri výskume sýkoriek 

veľkých (Parus major) zistili, že jedinci bez krvných parazitov začínajú kladenie vajíčok 

podstatne skôr, než parazitovaní jedinci. V tejto práci však nerozlišovali infekcie spôsobené 

trypanozómami od ostatných spôsobených inými krvnými parazitmi. Preto otázka vplyvu 

trypanozóm na hniezdenie zostáva nevyriešená. 
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3. MATERIÁL A METÓDY 

3.1. Médiá použité ku kultivácií trypanozóm 
      Pre kultiváciu trypanozóm bolo použité dvojzložkové médium, ktoré sa skladalo z tuhej 

a tekutej zložky. Kultivácie trypanozóm prebiehali pri teplote 23 °C. 

 

DVOJZLOŽKOVÉ MÉDIUM SNB-9 

Chemikálie: 

• Agar (Difco) 

• Neopepton (Difco) 

• Destilovaná voda 

• Defibrinovaná králičia krv (Bioveta a.s.) 

Na laboratórnych predvážkach boli odmerané jednotlivé zložky média SNB-9 (Diamond a 

Herman, 1954) v množstve, ktoré je uvedené v tabuľke 3.1. 

 

Tab. 3.1.: Zloženie pevnej zložky SNB-9 média 
 
agar 2 g 

neopepton 2 g 

NaCl 0,6 g 

destilovaná voda doplniť do 100 ml 

 

      Po pridaní všetkých zložiek sa médium vyautoklávovalo. Po miernom vychladnutí 

(nádoba sa dá udržať v ruke) sa sterilne pridalo 25 ml defibrinovanej králičej krvi. Po 

zamiešaní bolo médium rozpipetované po 0,5 ml do sklenených 3 ml fľaštičiek s gumovým 

viečkom tzv. „PENiek“ (Kučera, 1979). Po 1 ml sa médium pridávalo do kultivačných 

skúmaviek tzv. „flat tubes“ (Nunc) tak, aby nepokrývalo celé dno a skúmavka sa dala 

prehliadať pod inverzným mikroskopom. Médium sa nechalo v kultivačných nádobách 

stuhnúť a skladovalo sa pri teplote 4 °C. 

 

TEKUTÉ MÉDIUM OVERLAY 

Chemikálie: 

• Neopepton 

• NaCl 
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• Destilovaná voda 

• Amikacin, (Bristol-Myers Squibb) 

      Po pridaní 2 g neopeptonu a 0,6 g NaCl sa doplnila destilovaná voda do 100 ml a médium 

sa vyautoklávovalo. Po vychladnutí sa do média pridalo 50-100 µg/ml Amikacinu, prípadne 

Gentamicinu. 

 

TEKUTÉ MÉDIUM R+S 100 ml 

Chemikálie: 

• Médium RPMI-1640 (Sigma Co.) 44 ml 

• Schneiderovo Drosophila médium (Lonza) 44 ml 

• Inaktivované bovinné fetálne sérum (FCS) (Sigma Co.) 10 objemových %  

• Sterilná moč 2 ml 

• Amikacin 100-200 µg/ml 

 

IZOLAČNÉ RPMI MÉDIUM 

Chemikálie: 

• Médium RPMI-1640  

• FCS, 10 objemových % 

• Penicilin (Biotika a.s.), 1000 U/ml 

• Amikacin 100 μg/ml 

• 5-fluorocytosin (Sigma Co.) 1.5 mg/ml 

 

3.2. Izolácie trypanozóm z vtákov 
Chemikálie: 

• 96 % ethanol 

• izolačné RPMI médium 

• SNB-9 médium 

      Izoláty sme získavali zo spevavcov (Passeriformes) odchytených v teréne v sezónach 

2006, 2007 v okrese Břeclav. Odchyty prebiehali priamo z vtáčích búdok v lokalite 

Milovického lesa, v ktorom bolo v roku 2005 vyvesených dokopy 100 očíslovaných vtáčích 

búdok, ktoré boli umiestené za účelom štúdia bĺch a boli vopred kontrolované na druhový 

výskyt hniezdiacich vtákov, pričom sa zameralo na adultné mucháriky bielokrké - Ficedula 

albicollis (Obrázok 3.1.). 
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Obrázok 3.1.: Vtáčie búdky umiestnené za účelom štúdia bĺch. 

 

      Ďalšie odchyty prebiehali taktiež pomocou hlasových nástrah do nárazových sietí za 

použitia Mp3 zariadenia (Creative Zen nano plus) a reproduktorov (Creative Travel Sound 

400). Na hlas boli chytané následujúce druhy: kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), 

kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) a penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla). Z vtákov 

bola odoberaná krv pomocou inzulínovej injekčnej striekačky z vopred ethanolom vyčistenej 

nohy. Striekačka bola naplnená 150 µl izolačného média, v ktorom sa krv riedila. Potom bola 

vzorka prenesená do PENky s krvným agarom. 

      Odchyty a manipulácie s vtákmi prebiehali pod dozorom držiteľa krúžkovacej licencie 

Národného múzea Praha. 

 

3.3. Kultivácie a zmrazovanie izolátov trypanozóm z terénu 
Chemikálie: 

• SNB-9 médium 

• Kultivačné RPMI médium 

• Dimethylsulfoxid (DMSO) (Sigma Co.) 

• Tekutý dusík 

      Kultivácie získaných vzoriek z terénu prebiehali v termostate pri teplote 23 °C. Kontrola 

izolátov prebiehala odberom pomocou inzulínovej injekčnej striekačky na podložné sklíčko 

a následným pozorovaním pod inverzným mikroskopom. Vzorky boli kontrolované na 

prítomnosť trypanozóm v sedemdňových intervaloch po dobu jedného mesiaca. Pokiaľ sa 

trypanozómy nevyskytli do tejto doby, vzorka bola označená ako negatívna. Pozitívne vzorky 

sa preočkovávali do kultivačných skúmaviek s krvným agarom a tekutým kultivačným RPMI 
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médiom.  Pokiaľ trypanozómy horšie a pomalšie rástli použilo sa nutrične bohatšie RPMI 

médium so Schneiderovým Drosophila médiom a eventuálne i s vyššou koncentráciou 

bovinného fetálneho séra (20 objemových %). 

      Približne na konci exponencionálnej fázy rastu, keď bola koncentrácia buniek najvyššia 

boli vzorky zamrazené. Z kultivačných skúmaviek boli prepipetované do sterilných 

skúmaviek, do ktorých bola pridaná kryoprezervačná látka dimethylsulfoxid (DMSO). Potom 

sa kultúra rozpipetovala do zmrazovacích ampuliek (CryoTubeTMVials, NUNC) a vložila do 

nádoby, ktorá bola ponechaná cez noc v teplote – 70 °C. Na druhý deň sa ampulky vložili do 

zmrazovacej krabičky a následne do tekutého dusíku. 

      Získané izoláty zo spevavcov, ako aj hmyzie izoláty z našej kryobanky, s ktorými sa 

pracovalo sú uvedené v tabuľke 4.10. 

 

3.4. Príprava a farbenie tenkých náterov 
Chemikálie: 

• Fyziologický roztok 

• Methanol (Lachema a.s.) 

• Giemsa stain (Sigma Co.) 

      Z dôvodu dosiahnutia lepšej kvality boli kultúry prepipetované do skúmaviek 

a scentrifugované centrifúgou Jouan BR4i (Trigon-plus) (8 min., 1125 g). Odobrala sa 

tekutina tak aby zostal len pelet buniek. Následne sa bunky premyli fyziologickým roztokom 

a tým sa očistili od zvyškového média a krvného agaru. Znovu boli scentrifugované a vo 

fyziologickom roztoku v objeme 2 ml boli bunky rozvoľnené. Niekoľko kvapiek suspenzie 

bolo prenesených na podložné sklíčka. Druhým podložným sklíčkom bola kultúra rozotrená 

po celej dĺžke podložného sklíčka a nechala sa zaschnúť. 

      Po zaschnutí boli nátery 5 min. fixované v methanole, po opätovnom zaschnutí boli 25-30 

min. farbené roztokom Giemsy-Romanovského, riedeným 1:20 destilovanou vodou a potom 

opláchnuté vodou. Po osušení boli pripravené na prehliadanie pod mikroskopom. 

 

3.5. Meranie buniek 
Programy: 

• PD Controller (OLYMPUS) 

• GrMeasure (Zídek) 

• Microsoft Office Excel 2003 
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      U náterov nafarbených roztokom Giemsy-Romanovského bolo pri zväčšení 1000× a 

použitia imerzného oleja fotených 25 buniek z každého kmeňa, u niektorých pri výskyte 

rôznych typov buniek, z každého typu 25 buniek. 

      U týchto vyfotografovaných buniek bola za použitia programu GrMeasure zmeraná dĺžka 

bičíka a dĺžka tela a údaje boli zaznamenané v programe Microsoft Office Excel. 

 
3.6. Chov komárov 
      Na katedre parazitológie sú chované komáre druhu Culex quinquefasciatus (pôvod: 

Hyderabad, India), ktoré sú príbuzné komárom druhu Culex pipiens. 

      Kolónia komárov bola udržovaná v miestnosti s 60 % vlhkosťou a teplotou 25 – 26 °C. 

Dospelé komáre boli uchovávané v nylonovej sieti o rozmeroch 40x40x40 cm, ktorá bola 

natiahnutá na kovovej konštrukcii. Ako potrava bol komárom podávaný 10 % roztok glukózy 

v destilovanej vode, ktorý bol nasatý vo filtračnom papieri umiestenom v sklenenej liekovke. 

Samice sali krv 1 až 2x týždenne na uspaných laboratórnych myšiach. V sieti mali 

k dispozícii nádobu s vodou, do ktorej kládli vajíčka. Následovne boli vajíčka premiesťované 

do nádoby s vodou, do ktorej po vyliahnutí larvičiek bol vhodený kúsok chleba ako zdroj 

potravy. Larvám sa voda menila 1x týždenne. Po zakuklení sa všetky kukly zozbierali 

plastikovou pipetou a premiestnili  do nádoby, ktorá bola uložená do siete. Vyletovanie 

dospelých komárov z kukiel nastalo do 48 hodín.  

 

3.7. Nákazy a pitvy komárov 

3.7.1. Nákazy komárov 

Chemikálie: 

• Sterilný fyziologický roztok (0,86 % NaCl) 

• Defibrinovaná králičia krv (Bioveta a.s.) 

• Riediaci roztok: 0,85 % vodný roztok NaCl, 1 objemové % formaldehydu 

      K nákaze komárov boli použité izoláty: CUL 1, CUL 15, CUL 30 (tabuľka 3.2.). 

Pri nákazách komárov sa používala metóda tzv. membránového cicania. 

      Sterilná králičia krv sa scentrifugovala (8 min., 1125 g). Odobralo sa sérum, ktoré sa dalo 

inaktivovať do vody s teplotou 56 °C na 30-45 min. Krvinky sa 3 krát premyli sterilným 

fyziologickým roztokom. Premyté krvinky sa potom zmiešali s inaktivovaným sérom. 
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K stanoveniu koncentrácie trypanozóm v ml sa použila kvantitatívna metóda počítania v 

Bürkerovej komôrke pri riedení 100×. Po premiešaní bolo z kultúry trypanozóm odobratých 

10 µl, ku ktorým sa pridalo 990 µl riediaceho roztoku. Po premiešaní sa odobralo 2 × 10 µl 

suspenzie pod krycie sklíčko do oboch strán Bürkerovej komôrky. Trypanozómy boli 

počítané v 5 veľkých štvorcoch z každej strany komôrky a počet bol vynásobený riedením. 

Tým sa získala koncentrácia trypanozóm v 1 µl. 

      Po vypočítaní požadovanej koncentrácie sa kultúra s parazitmi zamiešala do pripravenej 

krvi a napipetovala do skleneného kŕmidla, ktoré sa z jednej strany pokrylo sterilnou kožou 

(trikrát opláchnutá liehom a následovne fyziologickým roztokom, sterilne uchovávaná v -20 

°C) z približne týždenného mláďaťa kury domácej (Gallus domesticus), ktoré bolo zbavené 

peria. Zo strán kŕmidla prúdila voda, ktorá udržovala krv pri teplote 35 °C. Sieťka s komármi 

sa priložila ku kŕmidlu tak aby komáre mohli cicať krv cez kuraciu kožu. 

      Cicanie 7-14 dní starých samíc komárov vyliahnutých z dopredu oddelených kukiel 

prebiehalo v tme po dobu 2-3 hodín. Následne sa v ten istý deň vytriedili nacicané samice od 

nenacicaných. Nacicané samice boli ďalej uchovávané v nylonovej sieti v termostate 

s teplotou 18-23 °C a bola im ako zdroj potravy podávaná vata napustená 50 % roztokom 

cukru a taktiež ako zdroj vody navlhčená vata. 

 

3.7.2. Pitvy komárov 

      Komáre boli imobilizované na lade, potom boli pitvané na podložnom sklíčku v kvapke 

fyziologického roztoku pod binokulárnou lupou (SZH-ILLD, Olympus Optica, Inc.). Črevo sa 

vypitvalo pomocou ostrých pinziet, ktorými sa komárovi najprv odtrhla hlava a následne sa 

ťahom za koniec zadku uvolnilo črevo z tela. Vypitvané črevo bolo prenesené do čistej 

kvapky fyziologického roztoku a prikryté krycím sklíčkom a tým pripravené na prehliadanie 

pod mikroskopom na prítomnosť parazitov. 

      Podľa množstva parazitov v čreve bola infekcia určovaná ako slabá (1-100 trypanozóm), 

stredná (100-1000 trypanozóm) alebo silná (viac než 1000 trypanozóm).  

 

3.8. Nákazy kanárikov 
Chemikálie: 

• Fyziologický roztok 

K nákaze kanárikov boli použité izoláty CUL 1 a CUL 30. 
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Kanáriky (Serinus canaria) chované na našej katedre (pôvodom z chovu Jana Votýpky) sme 

sa snažili nakaziť rôznymi spôsobmi. Následovne bol fakt, či sa nakazili alebo nenakazili 

daným spôsobom zisťovaný 3× odberom a kultiváciou krvi, ktorá bola kontrolovaná na 

prítomnosť parazitov po dobu jedného mesiaca. 

 

3.8.1. Nákaza cicaním komárov na kanárikovi 

      K nákaze kanárika boli použité experimentálne infikované komáre (10 až 35 dní 

infikované), ktoré sa umiestnili do nylonovej siete a vložili do termostatu. Kanárik sa vložil 

do kovovej klietky, s ktorou sa umiestnil do siete s komármi. Kanárik bol vystavený komárom 

v tme približne 2 hodiny pri teplote 23 °C. 

 

3.8.2. Perorálna nákaza kanárika 

Tento typ nákazy prebiehal dvoma spôsobmi. 

      Kanárikovi bola perorálne podaná kultúra trypanozóm, ktoré boli pre dosiahnutie vyššej 

koncentrácie predtým scentrifugované. Celková dávka použitá k nákaze bola 106-107 

trypanozóm. 

      Druhý spôsob nákazy prebiehal za použitia experimentálne infikovaných komárov. Pre 

potvrdenie infekcie boli komáre vypitvané a ich pozitívne črevá zhomogenizované vo 

fyziologickom roztoku. Tento homogenát bol následne nakvapkaný kanárikovi do zobáka. 

V pokusoch bol taktiež používaný homogenát z infikovaných celých komárov, ktorý bol 

podaný kanárikovi do zobáka.  

  

3.8.3. Nákaza kontamináciou spojivky oka kanárika 

      K nákaze bol použitý experimentálne infikovaný komár, u ktorého bola po vypitvaní 

potvrdená prítomnosť parazitov. Homogenát z čreva zmiešaný s malým množstvom 

fyziologického roztoku bol nakvapkaný kanárikovi do spojivky oka. 

 

3.9. Príprava preparátov pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu 

a meranie veľkosti kinetoplastov 
Chemikálie: 

• Fyziologický roztok 
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• Karnovského fixáž 

• 0,1 M kakodylátový tlmivý roztok 

• 2 % OsO4  

• 35 %, 50 %, 70 %, 80 %, 96 %, 100 % ethanol 

• aceton 

• živica Poly/Bed 812/Araldite 502 (Polyscieces, Inc.) 

Programy: 

• GrMeasure 

• Microsoft Office Excel 2003 

      Zloženie živice Poly/Bed 812/Araldite 502 zobrazuje tabuľka 3.2. 

 

Tab. 3.2.: Zloženie živice Poly/Bed 812/Araldite 502 
 
Poly/Bed 812 8 g 

Araldite 502 4 g 

DDSA 18 g 

DMP 30 (katalyzátor) 0,4 g 

 

      Kultúra trypanozóm bola prepipetovaná do skúmavky, scentrifugovaná (8 min., 1125 g) 

a následne bola 3× premytá fyziologickým roztokom, aby sa odstránili zvyšky kultivačného 

média. Takto upravené bunky boli prenesené do Karnovského fixáže a uchované v teplote 4 

°C po dobu 24 hodín. Potom boli premyté 0,1 M kakodylátovým tlmivým roztokom, v ktorom 

boli ponechané pri 4 °C po dobu 12 hodín. Následne boli bunky postfixované v 2 % OsO4 

zmiešaným s kakodylátovým tlmivým roztokom v pomere 1:1 a nechali sa v 4 °C po dobu 2 

hodín. Po postfixácii sa bunky 3× premyli kakodylátovým tlmivým roztokom, pričom medzi 

jednotlivými premývaniami boli dodržované 10 minútové intervaly, v ktorých sa bunky 

premiešali a nechali stáť pri izbovej teplote. 

Potom nasledovalo odvodňovanie ethanolovou radou: 35 % ethanol – 15 minút 

                                                                                       50 % ethanol – 15 minút 

                                                                                       70 % ethanol – 30 minút 

                                                                                       80 % ethanol – 15 minút 

                                                                                       96 % ethanol – 15 minút 

                                                                                       100 % ethanol – 15 minút 
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      Ďalšia dehydratácia prebiehala v 100 % acetóne 3× po dobu 15 minút. Po dehydratácii sa 

vzorky presycovali zalievanou živicou, ktorá bola riedená so 100 % acetónom a to 

v nasledovnom pomere: 

Objemové diely acetón : živica 

3 : 1 – vzorky boli ponechané v tomto roztoku 2 hodiny 

1 : 1 - 4 hodiny 

1 : 3 – 12 hodín 

      Následovne sa vzorky preložili 3× do čistej živice po dobu 12 hodín. Potom sa nechali 

tuhnúť v termostate pri 65 °C po dobu 48 hodín. Rezy vzoriek na ultramikrotómu a príprava 

preparátov na prehliadanie v transmisnom elektrónovom mikroskope (TEM JEOL 1011) bola 

realizovaná v laboratóriu elektrónovej mikroskopie PrF UK v Prahe. 

U kinetoplastov trypanozóm bola meraná ich šírka v strednej časti pomocou programu 

GrMeasure. Získané hodnoty boli zaznamenané do tabuľky v programe Microsoft Office 

Excel. 

 

3.10. Štatistické spracovanie získaných dát 

3.10.1. Analýza morfológie buniek trypanozóm a veľkosti kinetoplastov 

Programy: 

• Microsoft Office Excel 2003 

• STATISTICA 6.0, Statsoft, Inc. 

      Pre štatistické vyhodnotenie výsledkov z merania buniek bola použitá metóda ANOVA 

post hoc porovnávacie testy. 

 

3.11. Molekulárne a fylogenetické analýzy 

3.11.1. Izolácia DNA trypanozóm z vtákov 

Chemikálie: 

• fyziologický roztok 

• High pure PCR template preparation kit (Roche diagnostics GmbH) 

• Isopropanol (Lachema a.s.) 

      Bunky z kultúry v exponenciálnej fázy rastu boli premyté 2× fyziologickým roztokom 

a scentrifugované. Izolácia DNA prebiehala podľa pokynov uvedených v priloženej príručke 

kitu High pure PCR template preparation kit. 
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3.11.2. Amplifikácia génov pre SSU rDNA u trypanozóm a ich následné prečistenie 

Chemikálie: 

• Sterilná destilovaná voda 

• Combi PPP Master mix (Top-Bio s.r.o.)  

                                              zloženie: 75 mM Tris-Hcl  

                                                              pH 8,8  

                                                                                20mM (NH4)2SO4 

                                                                                                                        0,01 % Tween 20 

                                                                                2,5 mM MgCl2 

                                                                                200 µM dATP 

                                                                                200 µM dTTP 

                                                                                200 µM dGTP 

                                                                                200 µM dCTP 

                                                                                50 U/ml Taq Purple DNA polymeráza 

                                                                                monoklonálna protilátka anti-Taq (19 nM) 

                                                                                stabilizátory a aditíva 

• Primery: Medlin A (5’→3’: CTG GTT GAT CCT GCC AG) 

                     Medlin B (5’→3’: TGA TCC TTC TGC AGG TTC ACC TAC) 

• Vzorky DNA 

• Quiaquick® PCR Purification Kit, (Quiagen GmbH) 

      Prehľad použitých izolátov pre amplifikáciu génov pre SSU rDNA je znázornený 

v tabuľke 3.2. 

      Amplifikácia a následne aj sekvenčná analýza génu pre malú ribozomálnu podjednotku 

SSU rDNA bola spravená pre izoláty z vtákov a vybrané izoláty z komárov. 

Zloženie amplifikačnej zmesi je znázornené v tabuľke 3.3. 

 

Tab. 3.3.: Zloženie amplifikačnej zmesi 
 
 Master mix 25 µl 
 Primer Medlin A+Medlin B 2 µl 
 Vzorka DNA 4 µl 
 Voda doplniť do 50 µl 
 

Priebeh amplifikačnej reakcie je znázornený v tabuľke 3.4. 
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Tab. 3.4.: Nastavenie teplotného cyklu termocykléru pre amplifikáciu SSU rDNA 
 
Počet opakovaní Teplota Čas 

1× 94 °C 4 min 

94 °C 1 min 

50 °C 1 min 

 

35× 

72 °C 2,5 min 

1× 72 °C 10 min 

 

      Po amplifikačnej reakcii boli vzorky prečistené pomocou komerčného kitu Quiaquick® 

PCR Purification Kit podľa pokynov výrobcu. DNA bola eluovaná do 25 µl elučného pufru. 

 

3.11.3. Elektroforéza 

Chemikálie: 

• TAE tlmivý roztok (BIO-RAD) 

• Agaróza (GIBCO BRL.) 

• Ethidiumbromid (BDH chemicals Ltd.) 

• GeneRulerTM 100bp DNA Leader Plus (Fermentas life science) 

      Pre zobrazenie výsledku z amplifikačnej reakcie bola použitá horizontálna elektroforéza  

spravená na 1,5 % agarózovom geli, do ktorého bol pridaný ethidiumbromid na zviditeľnenie 

vzoriek DNA pod UV svetlom. Pre zistenie veľkosti amplifikovaných úsekov DNA bol 

použitý GeneRulerTM 100bp DNA Leader Plus, s pomocou ktorého sa veľkosť dala určiť. 

 

3.11.4. Sekvenčné reakcie a prezrážanie 

Chemikálie: 

• Primery (prehľad v tabuľke 3.8.) 

• Sterilná destilovaná voda 

• Vzorka DNA 

• Sekvenčný tlmivý roztok 

• Sekvenčný mix  

• 96 % ethanol 

• octan sodný 3M  
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• 70 % ethanol 

 
Tab. 3.5.: Zloženie reakčnej zmesi pre sekvenčnú PCR SSU rDNA 
 
Sterilná destilovaná voda 11,7 µl 
primer 0,32 µl 
Sekvenčný tlmivý roztok 4 µl 
Sekvenčný mix 2 µl 
Vzorka DNA 2 µl 

  

Tab. 3.6.: Nastavenie teplotného cyklu sekvenčnej reakcie 
 
Počet opakovaní Teplota Čas 

1× 96 °C 30 s 

96 °C 10 s 

50 °C 10 s 

 

25× 

60 °C 4 min 

 

Tab. 3.7.: Zoznam používaných primerov 
 
Názov primeru Orientácia 

primeru 
Sekvence 5’→3’ 

Medlin A F (Forward) CTG GTT GAT CCT GCC AG 

Medlin B R (Reverse) TGA TCC TTC TGC AGG TTC ACC TAC 

1510R R GGG CAT CAC AGA CCT G 

1510F F CAG GTC TGT GAT GCC C 

577R R ACC GCG GGT GCT GGC 

577F F GCC AGC MGC CGC GGT 

 

      Po sekvenčnej reakcii bol použitý ethanol a octan sodný k odstráneniu 

dideoxynukleotidov. Do mikroskúmavky s 20 µl sekvenčnej reakcie bolo pridaných 50 µl 96 

% ethanolu a 2 µl 3M octanu sodného a mikroskúmavka bola ponechaná stáť po dobu 20 min. 

v izbovej teplote. Potom sa scentrifugovala pri 12100 g 15 min. v stolnej centrifúge 

(Eppendorf, miniSpin). Po scentrifugovaní bol odobratý supernatant a pridalo sa 180 µl 70 % 

ethanolu pre odstránenie solí. Skúmavka bola opäť scentrifugovaná pri 12100 g 5 min. a po 

odobratí supernatantu sa pelet nechal po dobu približne 30 min. sušiť pri izbovej teplote. Po 

osušení sa takto pripravené vzorky odoslali do Laboratória pre sekvenčnú analýzu DNA PrF 

UK Praha na sekvenátor 3100 – Avant Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 
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3.11.5. Vyhodnocovanie sekvencií 

Použité programy: 

• Seqman v. 3.61, DNASTAR Inc. 

      Pomocou programu Seqman bol výsledok sekvenčnej reakcie vo forme fluorescenčných 

kriviek vizuálne skontrolovaný, boli odstránené sekvencie  primerov a chyby a bol prevedený 

na výslednú sekvenciu. Potom bola sekvencia uložená do FASTA formátu pre ďalšie 

spracovanie. 

 

3.11.6. Tvorba alignmentov 

Použité programy: 

• ClustalX 1.81 (Thompson a kol., 1997) 

• BioEdit 7.0.4.1 (Hall, 1999) 

• Blast na serveru www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

      V aplikácii Blast boli vyhľadané sekvencie najpodobnejšie našim (tabuľka 4.9.). Tieto 

sekvencie boli spolu s nami získanými sekvenciami použité k vytvoreniu alignmentu v 

programe ClustalX  (parametre alignmentu: Gap Opening: 15; Gap Extension: 6,66). Vzniklý 

alignment bol ďalej upravovaný v programe BioEdit. Sekvencie boli upravené tak aby mali 

rovnakú dĺžku a boli vyradené hypervariabilné oblasti, v ktorých sme si neboli istý, či je 

alignment správny. 

 

3.11.7. Tvorba fylogenetických stromov a ich úprava 

Programy: 

• PAUP* 4.0b10 (Swofford, 2002) 

• Modeltest 3.06 (Posada a Crandall, 1998) 

• MrBayes 3.1.1 (Ronquist a Huelsenbeck, 2003) 

• TreeView 3.0.111.0 

• CorelDraw 13, Corel Corp. 

      Pre konštrukciu fylogenetických stromov boli použité nasledujúce metódy: metóda 

maximálnej parsimónie (MP), maximum likelihood (ML) a distančná metóda najmenších 

štvorcov Fitch-Margoliash s maximum likelihood dištanciami (MLdist.) a bayesovská metóda. 

Metódami MP, ML MLdist. boli stromy skonštruované v programe PAUP* desiatimi 
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replikátmi heuristického hľadania. Počiatočný strom bol konštruovaný postupným pridávaním 

sekvencií v náhodnom poradí, a potom bol „svapovaný“ algoritmom TBR. U metódy MP boli 

použité prednastavené parametre a pre metódy ML a MLdist. bol vybratý evolučný model  

s parametrami (TrN + I + Γ) pomocou programu Modeltest. Podpora topológií vytvorených 

fylogenetických stromov pre 1000 replikátov u každej metódy bola vyjadrená pomocou 

bootstrapovania.  

      K nastaveniu programu MrBayes bol použitý evolučný model GTR + Γ + I s kovarionom 

s 106 generáciami a 4 reťazcami (2x nezávisle na sebe). Stromy sa zaznamenávali každú 100. 

generáciu. Burn-in bol 25000 generácií. 

Získané fylogenetické stromy boli zobrazené v programe TreeView. Úpravy výsledného 

stromu (obrázok 4.12.) prebiehali v programe Corel Draw. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Pokusy s komárími vektormi 

4.1.1. Nákaza komárov izolátom CUL 1 

      Komárom bola podaná v kŕmitku infekčná dávka 9 x 106 trypanozóm (3. pasáž). Komáre 

boli pitvané druhý deň po infekčnom cicaní. Z 5 vypitvaných jedincov bola infekcia 

detegovaná vo všetkých. Tým sa overila úspešnosť metódy. Trypanozómy boli v tom čase 

lokalizované v čreve spolu s nacicanou krvou, takže infekcia sa podarila. Ďalšie pitvy 

nasledovali 10. a 22. deň po infekcii. V tom čase bola už väčšina komárov po defekácii 

a neobsahovali krv. U všetkých nakazených komárov boli parazity prítomné na stomodeálnej 

valve. Intenzita infekcie bola klasifikovaná 3 stupňami: slabá (1-100 trypanozóm), stredná 

(100-1000 trypanozóm) alebo silná (viac než 1000 trypanozóm). Bolo vyšetrených 32 

komárov, z ktorých bolo 90 % (29 jedincov) pozitívnych; 34 % malo silnú infekciu, 28 % 

strednú a 28 % jedincov malo slabú infekciu (tabuľka 4.1. a  graf 4.1.). 

 

Tabuľka 4.1.: Výsledky nákazy komárov druhu C. quinquefasciatus (N = počet vyšetrených komárov, 
− = počet negatívnych jedincov, + = slabo infikovaní jedinci, ++ = stredne infikovaní, +++ = silne 
infikovaní jedinci) 
 

kmeň N − (%) + (%) + + (%) + + + (%) 

CUL 1 32 3 (10) 9 (28) 9 (28) 11 (34) 

CUL 15 31 30 (97) 1 (3) 0 0 

CUL 30 101 64 (63) 6 (6) 6 (6) 25 (25) 
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Graf 4.1.: Výsledky nákazy C. quinquefasciatus rôznymi izolátmi trypanozóm z komárov (+ = slabo 
infikovaní jedinci, ++ = stredne infikovaní, +++ = silne infikovaní jedinci, neg= negatívny jedinci ) 
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4.1.2. Nákaza komárov izolátom CUL 15 

      Pri prvej experimentálnej infekcii komárov izolátom CUL 15 (3. pasáž) tvorila infekčná 

dávka 1 x 106 trypanozóm. Po pitve 30 komárov v 6. deň po infekcii boli všetky výsledky 

negatívne. Na základe týchto výsledkov bola komárom podaná vyššia koncentrácia 

trypanozóm (4. a 5. pasáž) a to 1 x 107. Pitvy komárov prebiehali 11. deň po infekcii. Bolo 

pitvaných 31 komárov, pričom parazity boli videné len v jednom jedinci vo forme drobných 

epimastigótov v zbytku krvi v čreve. Táto infekcia bola veľmi slabá. 

 

4.1.3. Nákaza komárov izolátom CUL 30 

      Komárom bola podaná infekčná dávka 1 x 106 trypanozóm (6. pasáž). V 2. a 4. deň po 

infekcii sa vypitvalo 12 komárov. Trypanozómy boli u každého jedinca prítomné v nacicanej 

krvi, čo značilo úspešnosť membránového cicania. Po defekácii v 11. a 19. deň bolo 

vyšetrených 39 komárov. Ani v jednom z nich nebola zistená prítomnosť parazitov. 

V druhej experimentálnej nákaze bola komárom podaná infekčná dávka 1 x 107 trypanozóm 

(pasáž 6, 7, 8). 
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      Nacicané komáre boli rozdelené na dve skupiny a ponechané v rôznych teplotách za 

účelom zistenia vplyvu teploty na vývoj trypanozóm. Jedna skupina komárov sa uchovávala 

v teplote 18 °C a druhá skupina v teplote 21 °C. Po defekácii komárov (komáre vo vyššej 

teplote defekovali o 3 dni skôr) pitvy nepreukázali žiadny rozdiel vo vývoji parazitov 

v rôznych teplotách – sila infekcie a pozitivita komárov bola rovnaká. Preto sa teplota 

v ďalších pitvách komárov nebrala na zreteľ.  

      Bolo vyšetrených 101 jedincov, u ktorých bolo 37 % (37 jedincov) pozitívnych; 25 % 

jedincov bolo s neobvykle silnou infekciou, 6 % so strednou a 6 % so slabou infekciou 

(tabuľka 4.1. a graf 4.1.). 

 

4.2. Pokusy s kanárikmi 
      CUL 1 - na kanárikovi K1 sa nechávali nacicať nakazené komáre. Kanárikovi K2 bolo 

perorálne podaných 10-15 zhomogenizovaných nakazených komárov. O nákaze komárov sme 

sa presvedčili pitvou 5 jedincov, z ktorých boli všetci silne pozitívny na trypanozómy. 

Niektoré však kanárik nezhltol, preto je udávaný len približný počet. Na kanárikovi K3 cicali 

nakazené komáre. V ďalšom pokuse bolo kanárikovi K4 perorálne podaných 0,5 ml média 

trypanozóm. 

      CUL 30 - kanárikovi K5 bolo perorálne podaných 11 čriev komárov (silne infikovaných). 

Na kanárikovi K6 sa nechali nacicať komáre. Kanárikovi K7 bolo perorálne podaných 50 µl 

kultúry trypanozóm. Kanárikovi K8 bolo perorálne podaných 8 čriev komárov (3 črevá slabej 

infekcie, 1 črevo so strednou a 4 črevá so silnou infekciou). 

Experimentálne nákazy kanárikov vyjadruje tabuľka 4.2. 

 

Tabuľka 4.2.: Výsledky infekčných pokusov s kanárikmi (PO = perorálny spôsob nákazy) 
 

kanárik kmeň spôsob infekcie infekčná dávka úspešnosť 

K1 CUL 1 p3 cicanie komárov 40 komárov negatívny 

K2 CUL 1 p3 PO 10-15 komárov pozitívny 

K3 CUL 1 p3 cicanie komárov 40 komárov negatívny 

K4 CUL 1 p2 PO 500 µl negatívny 

K5 CUL 30 p6 PO 11 čriev negatívny 

K6 CUL 30 p6 cicanie komárov 12 komárov negatívny 

K7 CUL 30 p13 PO 50 µl negatívny 

K8 CUL 30 p13 PO 8 čriev negatívny 
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      Na pozitívnom kanárikovi K2 sa nechali nacicať nenakazené komáre (pre overenie spätnej 

infekcie vektora z nakazeného hostiteľa). Nacicalo sa 28 komárov, z ktorých bolo po 

defekácii 23 pozitívnych (82 %); 57 % (13 jedincov) malo silnú infekciu, 35 % (8 jedincov) 

vykazovalo strednú infekciu a 8 % (2 jedinci) so slabou infekciou (graf 4.2.). 

      Z krvi pozitívneho kanárika K2 boli urobené krvné roztery, na ktorých bola po 

prehliadnutí zistená prítomnosť trypanozóm (obrázok 4.1.). Po 8 mesiacoch po nákaze boli 

spravené ďalšie 3 odbery krvi na ich kultiváciu, boli však negatívne. 

 

 

Obrázok 4.1.: Trypomastigót z krvi experimentálne nakazeného kanárika 

 

      Na základe tohto pozitívneho výsledku v prípade kanárika K2 a na ňom nacicaných 

komárov bol vyjadrený predpoklad, že nákaza bude v prírode prebiehať perorálnou cestou 

a to konzumáciou hmyzu. Preto bola snaha získať čo najviac izolátov z hmyzožravých vtákov 

z voľnej prírody. 
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Graf 4.2.: Výsledky nákazy komárov druhu C. quinquefasciatus izolátom CUL 1 pomocou 
membránového cicania v porovnaní s výsledkami xenodiagnózy (+ = slabo infikovaní jedinci, ++ = 
stredne infikovaní, +++ = silne infikovaní jedinci, neg= negatívny jedinci, MC= membránové cicanie, 
XE= xenodiagnóza) 
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4.3. Výsledky odchytov spevavcov a vyšetrení na prítomnosť trypanozóm 
            Na prítomnosť trypanozóm bolo vyšetrených dokopy 87 adultných jedincov z radu 

spevavcov (Passeriformes), ktorý patrili do 4 druhov. U 3 druhov a 31 jedincov (36 %) boli 

zistené trypanozómy. Z týchto pozitívnych jedincov sa podarilo získať 19 izolátov, ktoré boli 

morfologicky a molekulárne charakterizované. U 12 pozitívnych vzoriek sa nepodarilo kmene 

ďalej kultivovať. 

Prehľad odchytených, vyšetrených a pozitívnych vtákov z radu spevavcov z roku 2006 a 2007 

je uvedený v tabuľke 4.3. 

 

Tabuľka 4.3.: Výsledky z odchytov spevavcov (N= celkový počet vyšetrených, + = počet pozitívnych 
jedincov, P= prevalencia, ZI= získaných izolátov) 
 
druh 2006 

N / + 
2007 
N / + 

P 
(%) 

ZI 

Muchárik bielokrký Ficedula albicollis 30 / 10 26 / 11 38 12 
Kolibkárik čipčavý Phylloscopus collybita 3 / 1 21 / 8 38 6 
Kolibkárik sykavý Phylloscopus sibilatrix 2 / 0 3 / 1 20 1 
Penica čiernohlavá Sylvia atricapilla 0 2 / 0 0 0 
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4.4. Analýza rozmerov buniek trypanozóm 
      Do analýzy variancie bol zahrnutý súbor dát získaných z merania tela buniek trypanozóm 

v kultúre. U niektorých izolátov sa vyskytovali dve formy buniek : „malá“ a „veľká“ forma. 

U každej formy bolo meraných 25 buniek. U 43 % izolátov sa vyskytovala len „veľká“ forma. 

„Malá“ forma sa ako jediná vyskytla u jediného izolátu – PAS 99. 

Súbor dát bol rozdelený na skupinu izolátov s 1 formou buniek a na skupinu s 2 formami 

buniek. V Grafe 4.5. sú zahrnuté „veľké“ formy všetkých meraných izolátov (zahrnutý aj 

izolát PAS 99, ktorý má len jednu a to „malú“ formu). Svojou dĺžkou tela sa v Tukey HSD 

teste (tabuľka 4.7.) rozdelili na 11 skupín, ktoré sa vzájomne prekrývajú. 

 

4.4.1. Analýza rozmerov buniek 2-formových izolátov 

      Na základe štatistického vyhodnotenia získaných údajov sa „veľká“ forma v Tukey HSD 

teste rozdelila na 5 skupín (tabuľka 4.4.). PAS 105 a PAS 106 tvoria, ako u analýzy 

„veľkej“ formy, tak i u „malej“ samostatnú skupinu jasne oddelenú od ostatných skupín. 

Ostatné izoláty sa dĺžkou teľa „veľkej“ formy v tomto teste prekrývajú. Napríklad PAS 107 

a CUL 1 sa nelíšia od žiadneho kmeňa zo skupiny 2-5. Naproti tomu CUL 6 sa líši od 

najväčších kmeňov CUL 2, PAS 97, CUL 5 a PAS 98. U analýzy „malej“ formy vytvárajú 

tieto izoláty jednu skupinu. 

Skupina izolátov je znázornená v grafe 4.3. Výsledky priemerných hodnôt 

„veľkej“ a „malej“ formy u 2-formových izolátov sú vyjadrené v tabuľkách 4.4. a  4.5. 
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Graf 4.3.: Analýza veľkosti teľa buniek v µm u izolátov s 2 formami (ANOVA) 
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Tabuľka 4.4.: Priemerné hodnoty dĺžky “veľkej“ formy a priradenie izolátov do skupín na základe 
dĺžky bunky (Tukey HSD test, ANOVA); SD = smerodajná odchýlka   
 

izolát 
priemer bunky 

typ1/µm SD 
skupina 

1 
skupina 

2 
skupina 

3 
skupina 

4 
skupina 

5 
pas106 19,41960 3,930783 ****         
pas105 20,00756 4,515035 ****         
cul 6 27,82900 6,211617   ****       
pas111 28,14016 4,351520   **** ****     
pas109 28,23980 6,808911   **** ****     
pas108 29,11168 4,813342   **** **** ****   
cul1 30,79040 5,050627   **** **** **** ****
pas107 31,51552 4,900529   **** **** **** ****
pas98 33,48640 6,618877     **** **** ****
cul5 33,60876 6,748253       **** ****
pas97 34,33420 6,808330       **** ****
cul2 35,05956 7,320507         ****
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Tabuľka 4.5.: Priemerné hodnoty “malej“ formy a priradenie izolátov do skupín na základe ich 
morfologickej podobnosti (Tukey HSD test, ANOVA); SD = smerodajná odchýlka   
 

b
ty

skupina 
1

upina 
2 izolát 

priemer 
unky 
p2/µm SD  

sk

pas105 ****   10,06952 1,165712
pas106 10,47652 1,560837 ****   
pas97 12,10436 1,164059  ****
pas107 12,68972 1,506957  ****
pas108 12,93664 1,778865  ****
pas111 12,93928 1,304212  ****
cul2 13,22200  1,399676  ****
pas109 13,28892 1,002208  ****
cul6 13,33248 1,037052  ****
cul5 13,33384 2,325661  ****
cul1 13,49268 1,020420  ****
pas98 13,53216 2,504355  ****

 

4.4.2. Analýza rozmerov buniek 1-formových izolátov 

      Podľa výsledkov analýzy variancie dĺžky buniek vyjadrených v grafe 4.4. a v tabuľke 4.6. 

boli izoláty trypanozóm rozdelené do 5 skupín, z ktorých 3 skupiny boli od ostatných jasne 

látmi PAS 92, PAS 96, PAS 104 

 PAS 114. Skupinu 5 tvoria izoláty PAS 110 a PAS 113. 

oddelené. 

      Skupinu 1 tvorí jediný a najmenší izolát PAS 99. Skupina 2 je tvorená izolátmi PAS 93, 

PAS 94, PAS 95 a PAS 112. Skupina 3-4 je tvorená izo

a
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Graf 4.4.: Analýza veľkosti teľa buniek v µm u izolátov s 1 formou (ANOVA) 
 

PAS 92
PAS 93

PAS 94
PAS 95

PAS 96
PAS 99

PAS 104
PAS 110

PAS 112
PAS 113

PAS 114

izolát

5

10

15

20

25

30

35

40
dĺ

žk
a 

bu
nk

y

 

Tabuľka 4.6.: Priemerné hodnoty zmeraných buniek a priradenie izolátov do skupín na základe ich 
orfologickej podobnosti (Tukey HSD test, ANOVA); SD = smerodajná odchýlka   

 

t bun
skupina 

1
skupina 

2 
skupina 

3 
skupina 

4 
skupina 

5 

m

izolá
priemer 

ky/µm SD  
pas 99 12,51068 0,983931 ****         
pas 93 16,68104  3,571048  ****       
pas 95 17,39576  3,136114  ****       
pas 112 17,75556 2,106610  ****       
pas 94 19,08388  2,915735  ****       
pas 114   22,96532 4,057334    ****   
pas 96 24,57980  4,596210    **** ****   
pas 104 **** **** 24,69236  3,817635      
pas 92 26,96352  4,237796      ****   
pas 113 32,03312 6,689436        ****
pas 110 35,63520 6,882792        ****
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Graf 4.5.: Analýza veľkosti teľa buniek „veľkej“ formy izolátov (µm) (ANOVA) 
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Tabuľka 4.7.: Priemerné hodnoty „veľkej“ formy u všetkých meraných izolátov a ich priradenie do 

skupín na základe morfologickej podobnosti (Tukey HSD test, ANOVA); SD = smerodajná odchýlka   

izolát 
priemer 

bunky/µm SD sk.1 sk.2 sk.3 sk.4 sk.5 sk.6 sk.7 sk.8 sk.9 sk.10 sk.11
PAS 99 12,51068 0,983931 ****                     
PAS 93 16,68104 3,571048 **** ****                   
PAS 95 17,39576  3,136114 **** ****                   
PAS 112 17,75556 2,106610 **** **** ****                 
PAS 94 19,08388   2,915735  **** ****                 
PAS 106 19,41960 3,930783  **** **** ****               
PAS 105 20,00756 4,515035  **** **** ****               
PAS 114 22,96532  4,057334    **** **** ****             
PAS 96 24,57980   4,596210      **** **** ****           
PAS 104 24,69236  3,817635      **** **** ****           
PAS 92 26,96352  4,237796        **** **** ****         
CUL 6 27,82900 6,211617        **** **** **** ****       
PAS 111 28,14016 4,351520        **** **** **** ****       
PAS 109 28,23980 6,808911        **** **** **** **** ****     
PAS 108 29,11168 4,813342          **** **** **** **** ****   
CUL 1 30,79040 5,050627            **** **** **** **** ****
PAS 107 31,51552 4,900529            **** **** **** **** ****
PAS 113 32,03312  6,689436            **** **** **** **** ****
CUL 5 32,90131 6,748253              **** **** **** ****
PAS 98 33,48640 6,618877                **** **** ****
PAS 97 34,33420 6,808330                  **** ****
CUL 2 35,05956 7,320507                    ****
PAS 110 35,63520  6,882792                    ****
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Obrázok 4.2.: „Veľká“ forma izolátu PAS 105  
Obrázok 4.3.: „Malá“ forma izolátu PAS 105 

                               
                

 Obrázok 4.4.: „Malá“ forma izolátu PAS 107       
 

   

Obrázok 4.5.: „Veľká“ forma izolátu PAS 107  
 

                                                                              

 

 

 

 

 

Obrázok 4.6.: „Malá“ forma izolátu CUL 1 

                                                                        
 

 Obrázok 4.7.: „Veľká“ forma izolátu CUL 1                                                                                        
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4.5. Analýza rozmerov kinetoplastového disku trypanozóm 
      Šírka kinetoplastu sa zisťovala v 10 vybraných izolátoch a porovnávala pomocou analýzy 

variancie. Tieto izoláty boli vybrané na základe porovnania sekvencií v programe Blast z 3 

skupín: T. avium, T.corvi a T. bennetti. CUL 5 a PAS 112 sú na základe Blast podobné T. 

avium. CUL 6, PAS 94, PAS 95 a PAS 111 sú podobné T.corvi. PAS 98 a PAS 114 sú 

podobné T. bennetti. U každého izolátu bolo meraných 50 kinetoplastov. 

      Na základe štatistického vyhodnotenia získaných údajov boli izoláty rozdelené do 5 

skupín. Skupina 1 a 2 zahrňuje PAS 98, CUL 6, PAS 95 a PAS 94. Tieto skupiny sa vzájomne 

prekrývajú a vytvárajú kontinuum. Ostatné 3 skupiny sú na rozdiel od nich jasne oddelené.  

Skupinu 3 tvoria PAS 111 a PAS 114. Skupinu 4 tvorí samostatný izolát PAS 112 a takisto aj 

skupina 5 je tvorená jedným izolátom CUL 5. 

      Výsledky analýzy sú znázornené v grafe 4.6. a v tabuľke 4.8., kinetoplasty izolátov 

patriacich na základe štatistického vyhodnotenia do 4 skupín sú znázornené na obrázkoch 

4.8.- 4.11. 

 

Graf 4.6.: Analýza veľkosti kinetoplastov (nm) u 10 vybraných izolátov (ANOVA) 
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Tabuľka 4.8.: Priemerné hodnoty zmeraných kinetoplastov  a priradenie izolátov do skupín (Tukey 
HSD test, ANOVA); SD = smerodajná odchýlka   
 

izolát 
priemer 
šírky/nm SD skupina1 skupina2 skupina3 skupina4 skupina5

PAS 98 272,8741 37,55112 ****         
CUL 6 299,4134 28,99947 **** ****       
pas 95 317,4846 26,14884  ****       
pas 94 318,5757 25,07230  ****       
PAS 111 354,3623 45,46430    ****     
PAS 114 363,6298 38,94283    ****     
PAS 112 526,5820  55,66950      ****   
CUL 5 748,7815 102,5226        ****
 

 

Obrázok 4.8.: Kinetoplast izolátu CUL 5                            
Obrázok 4.9.: Kinetoplast izolátu CUL 6 

 

 
 
Obrázok 4.10.: Kinetoplast izolátu PAS 111         Obrázok 4.11.: Kinetoplast izolátu PAS 112 
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4.6. Fylogenetické analýzy 
      U získaných izolátov z vtákov a vybraných izolátov z komárov z našej kryobanky 

(tabuľka 4.10.) bola urobená sekvenčná analýza SSU rDNA. Pri konštruovaní 

fylogenetických stromov boli k získaným sekvenciám SSU rDNA pridané aj ďalšie sekvencie 

z izolátov rodu Trypanosoma, ktoré boli získané z databázy GenBank. Ich zoznam je uvedený 

v tabuľke 4.9. Všetky sekvencie boli spojené do jedného datasetu a bol urobený alignment, 

ktorý po úpravách zahrňoval 2071 pozícií. Urobené boli následovné fylogenetické analýzy: 

distančná metóda najmenších štvorcov Fitch-Margoliash s maximum likelihood dištanciami 

(evolučný model TrN + I + Γ), maximálna parsimónia, maximum likelihood (evolučný model 

TrN + I + Γ) a bayesovská metóda (evolučný model GTR + Γ + I s kovarionom).  

      Fylogenetický strom konštruovaný pomocou metódy maximum likelihood je znázornený 

na obrázku 4.12. a 4.13. 

      Označenie skupín vo fylogenetickom strome vychádzalo z predchádzajúcich prác 

(Votýpka a kol., 2004). Sekvencované izoláty boli zaradené do 4 skupín. 

      1) Skupina T. avium. Do tejto skupiny spadal izolát CUL 30, ktorý sa zaradil medzi 

izoláty z mušiek. 

      2) Skupina T. sp.1 tvorí sesterskú vetvu s T. avium a patria do nej izoláty CUL 15, CUL 2, 

PAS 105, PAS 106, PAS 107, PAS 110, PAS 112 a PAS 113. Okrem týchto izolátov patrí do 

tejto skupiny aj izolát z brhlíka lesného PAS 44 (izolát získaný a sekvenovaný našou 

skupinou). Táto skupina obsahuje len izoláty z komárov a z hmyzožravých vtákov. 

      3) Izoláty PAS 93, PAS 96 a PAS 114 sa zaradili do skupiny T. bennetti. 

      4) Skupina T. corvi obsahuje PAS 94, PAS 95, PAS 99, PAS 108, PAS 109, PAS 111 

a CUL 6, CUL 28, CUL 31. Okrem týchto izolátov skupina obsahuje aj izolát CUL 1, 

s ktorým sa robili experimentálne nákazy komárov (kapitola 4.2.). 
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Tabuľka 4.9.: Sekvencie SSU rDNA trypanozóm z databázy GenBank použitých vo fylogenetických 
analýzach 
 

Organizmus špecifikácia číslo 
Cryptobia helicis  AF208880 
Cryptobia bullocki  AF080224 
Bodo saltans  DQ207575 
Herpetomonas samuelpessoai  U01016 
Phytomonas serpens  U39577 
Endotrypanum monterogeii  X53911 
Leishmania donovani  X07773 
Crithidia fasciculata  Y00055 
Trypanosoma boissoni  U39580 
Trypanosoma mega  AJ223567 
Trypanosoma rotatorium  U39583 
Trypanosoma theileri  AJ009164 
Trypanosoma varani  AJ223572 
Trypanosoma scelopori  U67182 
Trypanosoma sp. N335 AJ223570 
Trypanosoma avium SIM3 AF416563 
Trypanosoma avium  AJ009140 
Trypanosoma avium  A1412 
Trypanosoma avium APO1 AF416559 
Trypanosoma avium  AY099319 
Trypanosoma cruzi  AJ009150 
Trypanosoma conorhini  AJ012411 
Trypanosoma rangeli  AJ012414 
Trypanosoma otospermophili  AB190228 
Trypanosoma microti  AJ009158 
Trypanosoma lewisi  AJ223566 
Trypanosoma congolense  AJ009146 
Trypanosoma brucei  M12676 
Trypanosoma minasense  AB362411 
Trypanosoma bennetti  AJ223562 
Trypanosoma sp. AAT AJ620557 
Trypanosoma sp. OA6 AF416562 
Trypanosoma corvi  AY461665 
Trypanosoma sp. CUL1 AF416561 
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Tabuľka 4.10.: Prehľad použitých izolátov (PLN= pôvodná lokalizácia nákazy, LO= lokalita odchytu, 
SV= stomodeálna valva, TM= thorakálny mesenteron, AM= abdominálny mesenteron) 
 
Označenie Kód izolátu Hostiteľ PLN LO 

PAS 92 AFIC/CZ/2006/PAS92 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 93 AFIC/CZ/2006/PAS93 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 94 AFIC/CZ/2006/PAS94 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 95 AFIC/CZ/2006/PAS95 F. albicollis krv Milovický les 

PAS 96 AFIC/CZ/2006/PAS96 F. albicollis krv Milovický les 

PAS 97 AFIC/CZ/2006/PAS97 F. albicollis krv Milovický les 

PAS 98 AFIC/CZ/2006/PAS98 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 99 AFIC/CZ/2006/PAS99 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 104 APHY/CZ/2007/PAS104 P. collybita krv Milovický les 

PAS 105 APHY/CZ/2007/PAS105 P. collybita krv Milovický les 

PAS 106 APHY/CZ/2007/PAS106 P. collybita krv Milovický les 

PAS 107 AFIC/CZ/2006/PAS107 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 108 AFIC/CZ/2006/PAS108 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 109 AFIC/CZ/2006/PAS109 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 110 APHY/CZ/2007/PAS110 P. collybita krv Milovický les 

PAS 111 AFIC/CZ/2006/PAS111 F. albicollis krv Pohansko 

PAS 112 APHY/CZ/2007/PAS112 P. collybita krv Milovický les 

PAS 113 APHY/CZ/2007/PAS113 P. collybita krv Milovický les 

PAS 114 APHY/CZ/2007/PAS114 P. sibilatrix krv Milovický les 

CUL 1 ICUL/CZ/1998/CUL1 C. pipiens SV Mikulov 

CUL 2 ICUL/CZ/1999/CUL2 C. pipiens SV Mikulov 

CUL 5 ICUL/CZ/2000/CUL5 C. pipiens TM, AM Mikulov 

CUL 15 ICUL/CZ/2000/CUL15 C. pipiens TM, AM Praha 

CUL 28 ICUL/CZ/2002/CUL28 C. pipiens SV Třeboňsko 

CUL 30 ICUL/CZ/2002/CUL30 C. modestus AM Třeboňsko 

CUL 31 ICUL/CZ/2006/CUL31 C. pipiens SV Veselí n. Lužnicí 
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Obrázok 4.12.: Fylogenetický strom konštruovaný na základe SSU rDNA pomocou metódy maximum 
likelihood. Strom bol zakorenený sekvenciou Cryptobia helicis (AF208880), Cryptobia bullocki 
(AF080224) a Bodo saltans (DQ207575). Pre väčšiu prehľadnosť boli zo stromu odstránené 
outgroupy. V uzloch stromu sú znázornené hodnoty bootstrapu pre MP, MLdist, ML a posterior 
probability pre Bayesovskú metódu. Hviezdička znázorňuje rozdielne topológie. V zátvorke je uvedený 
hostiteľ .Novo získané izoláty sú označené tučným písmom. Izoláty získané L. Zídkovou a O. Černým 
sú označené symbolom (¤) a izoláty pochádzajúce z hmyzieho vektora sú farebne odlíšené. 
 

0 .1

Herpetomonas samuelpessoai U 0 1 0 1 6
Phytomonas serpens U 3 9 5 7 7

Endotrypanum monterogeii X 5 3 9 11
Leishmania donovani X 0 7 7 7 3

Crithidia fasciculata Y 0 0 0 5 5
T. boissoni U 3 9 5 8 0

T. mega A J 2 2 3 5 6 7
T. rotatorium U 3 9 5 8 3
T. theileri A J 0 0 9 1 6 4

T. varani A J 2 2 3 5 7 2
T. scelopori U 6 7 1 8 2

P A S 1 0 6  (P. collybita)
P A S 1 1 2  (P. collybita)
C U L 1 5  (C. pipiens)
P A S 1 0 5  (P. collybita)

P A S 1 1 3  (P. collybita)
C U L 2  (C. pipiens)
P A S 4 4  (S. europaea) ¤
P A S 1 1 0  (P. collybita)
P A S 1 0 7  (F. albicollis)
C U L 5 (C. pipiens)

T. sp. (P. oryzivora)N 3 3 5  A J 2 2 3 5 7 0  
T. avium S IM 3  A F 4 1 6 5 6 3
C U L 3 0  (C. modestus)
T. avium 0 0 9 1 4 0A J
T. avium A 1 4 1 2

 T. avium A P O 1  A f4 1 6 5 5 9
 P A S 5 6  (F. coelebs) ¤
 A N I1 4  (A. nisus) ¤
 P A S 2 1  (F. coelebs) ¤
O A 11  (O. avicularia) ¤
 T.avium A Y 0 9 9 3 1 9
 B U T 5 0  (B. buteo) ¤
 B U T 1 9  (B. buteo) ¤
 A G E 3  (A. gentilis) ¤

T. cruzi A J 0 0 9 1 5 0
T. conorhini A J 0 1 2 4 11

T. rangeli 0 1 2 4 1 4A J
T. otospermophili A B 1 9 0 2 2 8

T. microti A J0 0 9 1 5 8
T. lewisi 2 2 3 5 6 6A J

T. congolense A 0 0 9 1 6J 4
T. brucei M 1 2 6 7 6

T. minasense A B 3 6 2 4 11
P A S 7 1  (T. philomelos) ¤

P A S 4 8  (S. atricapilla) ¤
P A S 7 2  (P. caeruleus) ¤

P A S 9 6  (F. albicollis) 
A N I5 4  (A. nisus) ¤
P A S 6 4  (E. citrinella) ¤
P A S 2 3  (E. citrinella) ¤

T. bennetti A J 2 2 3 5 6 2
A P O 7  (A. pomarina) ¤

P A S 1 1 4  (P. sibilatrix)
P A S 9 3  (F. albicollis)

O A 8  (O. avicularia) ¤
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Obrázok 4.13.:  Fylogenetický strom konštruovaný na základe SSU rDNA pomocou metódy maximum 
likelihood. Červeným písmom sú vyznačené izoláty s 2 formami buniek, modrým písmom izoláty s 1 
formou buniek. V  prvom stĺpci je znázornená priemerná dĺžka bunky (µm) a v druhom stĺpci veľkosť 
kinetoplastu (nm). U izolátov označených symbolom (¤) bola forma a šírka kinetoplastu známa už 
z predchádzajúcej doby. 
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5. DISKUSIA 

5.1. Laboratórne infekcie komárov 
      V starších prácach bol dokumentovaný výskyt vtáčích trypanozóm v komároch druhu 

Culex fatigans v slinných žľazách (David a Nair, 1955) a v komároch druhu Aedes aegypti 

boli lokalizované v zadnom čreve (Bennett, 1961). Aby sme zistili, kde sa vyvíjajú komárie 

trypanozómy získané našou skupinou, použili sme pre experimentálne nákazy komárov 

(Culex quinquefasciatus) metódu membránového cicania. 

Vybrali sme 3 rôzne izoláty z komárov, ktoré v predbežných RAPD analýzach spadali do 

rôznych skupín (Zídková a kol., nepublikované). 

      Izolát CUL 1 bol získaný našou skupinou zo stomodeálnej valvy komára Culex pipiens 

pipiens. V RAPD analýzach sa tento izolát umiestnil spolu s ďalšími komárími izolátmi do 

vetvy nami označenej ako T. sp.1, ktorá susedí so skupinou T.corvi (výsledky Lenky 

Zídkovej). Tento výsledok sa zhodoval s výsledkom sekvenčnej analýzy SSU rDNA, v ktorej 

sa taktiež umiestnil v blízkosti Trypanosoma corvi. Experimentálne nákazy potvrdili 

i u komárov Culex quinquefasciatus rovnakú lokalizáciu ako bola v pôvodnom izoláte. 

U vyšetrených jedincov bola zistená až 90 % pozitivita. V experimentálnych infekciách 

komárov druhu Aedes aegypti týmto istým izolátom trypanozóm bola zistená rovnaká 

lokalizácia parazitov – stomodeálna valva (Černý, 2006). To poukazuje na fakt, že izolát CUL 

1 zotrváva v rôznych vektoroch na tom istom mieste, preto je zrejme odlišný od izolátov, 

s ktorými pracovali Bennett (1961) a David a Nair (1955). 

      Izolát CUL 30 bol získaný z druhu Culex modestus zo zadného čreva. V predbežných 

RAPD analýzach spadal do skupiny T. avium, medzi izoláty z mušiek. Príslušnosť tohto 

izolátu do tejto skupiny bola potvrdená aj podľa sekvencie SSU rDNA. Trypanozómy z tejto 

skupiny boli vždy videné v zadnom čreve mušiek, ktoré boli identifikované ako vektory 

trypanozóm tejto skupiny T. avium (Votýpka a Svobodová, 2004). U experimentálnej nákazy 

komárov boli však trypanozómy lokalizované v stomodeálnej valve v neobvykle silných 

infekciách (silnejších než u nákaz komárov kmeňom CUL 1). Rozdielna lokalizácia parazitov 

u CUL 30 by mohla byť zapríčinená použitím iného druhu vektora, než bol pôvodný hostiteľ. 

Vtáčie trypanozómy zrejme môžu byť v rozdielnych vektoroch lokalizované v iných častiach 

čreva 

      Izolát CUL 15 bol izolovaný zo zadného čreva komára Culex pipiens pipiens. U tohto 

izolátu sa však nepodarila experimentálne nákaza komárov C. quinquefasciatus 

membránovím cicaním. V RAPD analýzach spadal do samostatnej vetvy k ďalším komárím 
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izolátom, odlišným však od skupiny s izolátom CUL 1. Izoláty CUL 15 má zrejme vyššiu 

špecifitu k vektorom než je u izolátu CUL 1. 

 

5.2. Infekcie kanárikov (Serinus canaria) 
      Experimentálne infekcie vtáčích trypanozóm pomocou intraperitoneálnej inokulácie boli 

dokumentované mnohými autormi (Bennett, 1961; Fallis a kol., 1973). Prirodzená cesta 

infekcie pomocou komárov nebola popísaná. Boli publikované rôzne neúspešné pokusy 

v snahe o prenos vtáčích trypanozóm pomocou komárov a to: konzumáciou nakazených 

komárov, cicaním komárov na vtákovi, priložením emulzie bičíkovcov na poškodenú 

pokožku hostiteľa (Bennett, 1961; Chatterjee, 1977). 

      V našich experimentoch sme sa pokúsili taktiež o podobné pokusy s prenosom 

trypanozóm na kanáriky. Keďže infekcia v komároch bola lokalizovaná v stomodeálnej valve 

– teda podobne ako je tomu u flebotómov nakazených leishmaniami, bol tu predpoklad, že 

spôsob prenosu bude prebiehať inokulatívne (Volf a kol., 2004). Potvrdil sa však perorálny 

prenos kmeňom CUL 1 na kanárika pomocou homogenátu z nakazených komárov (infekcia 

kanárika sa potvrdila okrem kultivácie odobratej krvi aj xenodiagnózou, ktorá mala podobnú 

úspešnosť v nákaze komárov ako experimentálna nákaza pomocou metódy membránového 

cicania). Prenos cicaním komárov sa u tohto izolátu nepodaril. Taktiež nebol úspešný ani 

pokus o nákazu podaním kultúry trypanozóm do zobáku. Trypanozómy zrejme musia prejsť 

tráviacim traktom komára, aby sa stali infekčnými pre svojho hostiteľa alebo sa v kultúre 

hneď transformujú na neinfekčné štádiá. To potvrdili aj štúdie na Trypanosoma avium, 

v ktorých bol dokumentovaný prenos tejto trypanozómy na kanáriky iba pomocou štádií 

z mušiek. Infekcia kanárikov pomocou kultúry trypanozóm sa nepodarila (Votýpka 

a Svobodová, 2004). U izolátu CUL 30 však nevyšiel pozitívny ani pokus cicaním 

nakazených komárov, ani pomocou kultúry a homogenátu komárov ako u CUL 1. Príčinou je 

možno nevhodný druh vektora, v ktorom sa nevytvorili infekčné štádiá. 

      Podarila sa teda úspešná nákaza kanárika perorálnou cestou. Ďalšie kontrolné odobratie 

krvi po 8 mesiacoch a jej kultivácia však vyšla negatívne. Vymiznutie infekcie sme prisúdili 

tomu, že sa asi jedná o nevhodného hostiteľa, alebo nie je infekcia komárími trypanozómami 

dlhodobá, na rozdiel od infekcie spôsobenou T. avium z mušiek ako uvádzajú Votýpka 

a Svobodová (2004). 

      Na základe týchto výsledkov sme predpokladali, že prirodzeným hostiteľom bude 

hmyzožravý vták. 
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5.3. Odchyty voľne žijúcich vtákov 
      Naším cieľom bolo získanie izolátov trypanozóm prenášaných komármi zo spevavcov 

(Passeriformes). V prebiehajúcich odchytoch roku 2006 a 2007 bolo vyšetrených 87 jedincov 

z pomedzi 4 druhov vtákov z radu spevavcov. Výskyt trypanozóm bol zaznamenaný u 36 % 

jedincov z 3 druhov. U penice sa vzhľadom na nízky počet odchytených jedincov (2) 

trypanozómy nepreukázali. 

      Kučera (1983) zaznamenal v bývalom Československu u odchytených 1518 jedincov z 

pomedzi 66 druhov spevacov výskyt trypanozóm u 9,8 %. U vyšetrovaných kolibkárikov (30 

jedincov) a muchárikov (10 jedincov) zaznamenal pozitivitu len u jedného kolibkárika 

čipčavého. Nami získaných 12 izolátov z muchárikov bielokrkých a jeden izolát z kolibkárika 

sykavého sú teda prvým záznamom o výskyte trypanozóm u týchto druhov vtákov na tomto 

území a tento výskyt je až 14 násobne vyšší než publikoval Kučera (1983). To môže byť 

vysvetlené viacerými hypotézami: 

1) Odchytili sme väčší počet jedincov z týchto druhov vtákov než odchytil Kučera. 

2) Tieto druhy pozitívne boli, ale náhodným výberom Kučera odchytil len negatívnych 

jedincov. 

3) Kučera u niektorých jedincov použil namiesto metódy kultivácie krvi pomocou 

„PENiek“ len detekciu pomocou krvných rozterov, ktorá nieje tak citlivá a pri nízkej hladine 

parazitémie môže vyjsť zdanlivo negatívna. 

      Druhú prácu zameranú na výskyt vtáčích trypanozóm na nami skúmanom území napísal 

Černý (2006), ktorý u 6 kolibkárikov nezistil infekciu trypanozómami ani u jedného jedinca 

a taktiež negatívne boli aj 4 odchytené mucháriky bielokrké. Naše izoláty sú teda prvé získané 

z týchto druhov vtákov. 

 

5.4. Fylogenetické analýzy 
      Fylogenetické stromy založené na sekvenciách SSU rDNA (používaná aj v starších 

prácach: Sehgal a kol., 2001; Votýpka a kol., 2002; Votýpka a kol., 2004; Černý, 2006) 

získané všetkými 4 použitými metódami podporili predchádzajúce závery v starších prácach 

o monofýlii trypanozóm (Alvarez a kol., 1995; Lukeš a kol., 1996; Simpson a kol., 2006; 

Stevens a Gibson, 1999). Sekvencie sa zaradili do skupín zavedených Votýpkom a kol. (2004), 

čím sa potvrdila ich oprávnenosť.  

      Pri vytváraní fylogenetického stromu neboli do analýzy zaradené izoláty PAS 92, PAS 97, 

PAS 98 a  PAS 104 z toho dôvodu, že sa u týchto izolátov nepodarilo získať celkové 
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alignmenty. Pre zistenie, ku ktorému druhu náležia sa použil program Blast, v ktorom PAS 92 

a PAS 97 patril do T. corvi, PAS 98 do T. bennetti a PAS 104 do T. avium. Jednou z možností, 

prečo sa tieto sekvencie z týchto izolátov nepodarilo získať je, že sa môže jednať o zmiešanú 

kultúru. 

      Vo výsledkoch fylogenetickej analýzy sa skúmané izoláty (tabuľka 3.2.) zaradili do 3 

známych skupín : T. avium, T. bennetti, T.corvi a jednej novej T.sp1. Táto nová skupina 

T.sp.1 sa umiestnila ako susedná vetva T. avium. 

1) T. avium. Do tejto skupiny patria izoláty CUL 30 a PAS 104 (podľa programu Blast). CUL 

30 je jediný izolát z komára nachádzajúci sa v tejto skupine. Jeho pôvodná lokalizácia bola 

v abdominálnom mesenterone a tým sa zhodovala s lokalizáciou trypanozóm u mušiek. 

2) T. bennetti. Do tejto skupiny sa zaradili izoláty PAS 93, PAS 96, PAS 114. Všetky izoláty 

v tejto skupine boli získané z vtákov a hmyzí vektor nieje zatiaľ známy. 

 3) T. corvi. Trypanozóma druhu T. corvi bola popísaná už v staršej práci Bakera (1956b) a jej 

vektormi sú kuklorodky, čo sa potvrdilo aj vzájomnou pozíciou s izolátom OA6 na rovnakej 

vetvy (Votýpka a kol., 2004). Do skupiny T. corvi sa zaradil izolát CUL 1, s ktorým sa 

podarilo úspešne infikovať kanárika perorálnou cestou za použitia infekčných komárov. Do 

tejto skupiny spadá spolu s izolátmi CUL 6, CUL 38, CUL 31, PAS 94, 95, 99, 108, 109, 111. 

Izoláty CUL 28, CUL 31, PAS 99 a PAS 109 sú sekvenčne identické, avšak PAS 99 vytvára 

len jednu morfologickú formu a PAS 109 dve. Izoláty PAS 108 a PAS 111 sú taktiež 

sekvenčne identické a oboje vytvárajú dve morfologické formy, ktoré sa zaradili aj do 

spoločnej morfoskupiny. Izoláty PAS 94 a PAS 95 vyšli ako sekvenčne identické, a to 

potvrdila aj rovnaká dĺžka tela a šírka kinetoplastu. Zaradením izolátov z kolibkárikov 

a muchárikov  medzi izoláty z komárov z tejto skupiny trypanozóm sa potvrdila domnienka 

z infekčných pokusov na komároch a kanárikoch, že prenos trypanozóm na hostiteľa prebieha 

konzumáciou vektora.  

4) T.sp.1. Do tejto skupiny, ktorá susedí s T. avium sa zaradili len izoláty z komárov (CUL 2, 

CUL  5, CUL 15) a spevavcov (PAS 105, PAS 106, PAS 107, PAS 110, PAS 112, PAS 113). 

Izoláty CUL 2, CUL 5, PAS 107, PAS 110 sú sekvenčne zhodné. To naznačuje, že mucháriky 

a kolibkáriky, z ktorých tieto vtáčie izoláty pochádzajú sú hostiteľmi tohto druhu trypanozóm. 

Táto skupina trypanozóm je teda odlišná od susednej skupiny T. avium vektormi, ktorými sú 

pravdepodobne len komáre (žiadny ďalší potenciálny vektor sa do tejto skupiny nezaradil). 

      Nami sekvenované izoláty trypanozóm z komárov a zo spevacov sa zaradili do skupín, 

ktoré boli rovnaké alebo veľmi podobné skupinám z predchádzajúcich prác (Votýpka a kol., 

2002). Tieto skupiny obsahovali v jednom prípade (T. bennetti) len izoláty z vtákov. Ostatné 
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skupiny obsahovali okrem izolátov z vtákov aj izoláty z potenciálnych alebo preukázaných 

vektorov.  

 

5.5. Morfologické a molekulárne porovnanie izolátov trypanozóm  

5.5.1. Morfologické formy buniek  trypanozóm  

      V starších prácach nebolo u vtáčích trypanozóm nikdy dokumentovaných viac 

morfologických foriem nachádzajúcich sa súčasne v jednej kultúre. Oproti tomu v izolátoch 

z komárov získaných behom výskumu krvných parazitov dravcov boli nájdené 2 

morfologické formy buniek – „malá“ a „veľká“ forma. Dve formy sa však nikdy nevyskytli 

u izolátov trypanozóm z iného hmyzu alebo vtákov (Votýpka a kol., nepublikované; Černý, 

2006). Výskyt dvoch foriem v novo získaných izolátoch zo spevavcov preto naznačoval, že 

by sa mohlo jednať o kmene prenášané komármi. 

      „Malá“ forma sa samostatne vyskytla len v jednom izoláte (PAS 99). U ostatných bola 

vždy prítomná len v kombinácii s „veľkou“ formou. „Malá“ forma v štádiu trypomastigóta by 

mohla byť infekčnou formou a „veľká“ epimastigótna forma neifekčnou.  

Molekulárne pomocou sekvenčnej analýzy SSU rDNA bolo preukázané, že izoláty 

s obidvoma formami obsahujú len jednu sekvenciu DNA a preto sa nejedná o zmiešané 

infekcie.  

V predchádzajúcich prácach našej skupiny bola potvrdená morfologická stálosť foriem behom 

kultivácie (Černý, 2006). Jeden izolát preto môže zrejme súčasne tvoriť viac morfologických 

foriem. 

 

5.5.2. Morfológia buniek  trypanozóm v porovnaní s fylogenetickými analýzami 

      2-formové izoláty sa zaradili vo fylogenetickom strome do skupín spolu s 1-formovými 

(obrázok 4.13.). 

Izoláty sa zaradili vo fylogenetickom strome do 4 skupín: 

      A) Skupina izolátov označená ako T.sp.1, ktorá tvorí sesterskú vetvu so skupinou T. 

avium, sa rozdelila na dve vetvy. Do jednej spadajú izoláty PAS 106, PAS 105 a CUL 15 

s dvoma formami a PAS 112 s jednou formou buniek; dĺžka „veľkej“ formy vtáčích izolátov 

sa však od seba štatisticky nelíši (graf 4.5. a tabuľka 4.7.) a pohybuje sa okolo 18,5 µm. Do 

druhej vetvy skupiny T.sp.1 spadajú izoláty PAS 103, PAS 110 s jednou formou a CUL 2, 

CUL 5 a PAS 107 s dvoma formami buniek. Dĺžka buniek „veľkej“ formy (okolo 33 µm sa 
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opäť v tejto skupine nelíši (tabuľka so vsetkymi). V oboch vetvách skupiny T.sp.1 sa teda 

vyskytujú izoláty s jednou i dvoma formami, avšak dĺžka buniek sa medzi týmito dvoma 

vetvami signifikantne líši. 

      B) Do skupiny označenej ako T. avium sa na základe programu Blast zaradil z našich 

získaných izolátov z vtákov len PAS 104 s 1 morfologickou formou. Ďalší izolát CUL 30 

(získaný v predchádzajúcich prácach našej skupiny zo zadného čreva komára druhu Culex 

modestus) sa zaradil do tejto skupiny taktiež a to medzi izoláty z mušiek. U mušiek bola 

lokalizácia parazitov popísaná vždy výhradne v zadnom čreve. Táto skupina ďalej obsahuje 

izoláty z dravcov a tiež jeden izolát z kuklorodky, v ktorej boli trypanozómy izolované taktiež 

zo zadného čreva. Preto je pravdepodobné, že skupina trypanozóm T. avium vytvára len jednu 

morfologickú formu, vo svojich vektoroch sa vyvíja v zadnom čreve a prenos je 

kontaminatívny alebo konzumáciou vektora (Votýpka a Svobodová, 2004). 

      C) Do skupiny označenej ako T. bennetti sa zaradili 3 izoláty z vtákov s 1 formou (PAS 

93, PAS 96, PAS 114). Jednu formu majú aj všetky ostatné izoláty zo spevavcov (PAS) 

a z dravcov ani APO (Svobodová a kol., nepublikované). Čo sa týka dĺžky bunky PAS 114 sa 

od PAS 93 líši približne o 6 µm. 

      D) Do skupiny T. corvi sa zaradili 3 získané 2-formové izoláty z vtákov (PAS 108, 109, 

111) a 3 komárie izoláty (CUL 6, CUL 28, CUL 31). Z 1-formových vtáčích izolátov sa sem 

zaradili PAS 94, 95 a 99. Jednoformové izoláty PAS 94 a PAS 95 majú podobnú dĺžku bunky 

(približne 18 µm). Všetky dvojformové izoláty majú oproti tomu dĺžku „veľkej“ formy okolo 

28 µm (s výnimkou PAS 99, ktorý tvorí len „malú“ formu). Preto sa domnievame, že izoláty 

PAS 108 a PAS 111 by mali v skutočnosti ležať vo vetve s CUL 1. Tým by bola vytvorená 

skupina dvojformových izolátov s dlhou bunkou; zostávajúce izoláty skupiny T. corvi majú 

jednu formu (Svobodová a kol., nepublikované). 

      Na základe zistenia, že 1-formové izoláty vytvárajú vo fylogenetickom strome 

skonštruovanom na základe sekvencií SSU rDNA spoločné skupiny s 2-formovými a tie sú 

rozdielne od skupín vytvorených na základe štatistického vyhodnotenia dĺžky tela buniek 

vyplýva, že podľa prítomnosti jednej, alebo viacerých foriem nieje možné zistiť príbuznosť. 

Preto práce založené len na morfologickej rozdielnosti môžu obsahovať nepresné zaradenie 

trypanozóm. 

      Podľa výsledkov merania dĺžky väčšej formy buniek, CUL 1 sa štatisticky signifikantne 

nelíši od ostatných meraných izolátov z komárov. CUL 2 a CUL 5 sa však líšia od CUL 6 

o približne 6 µm a v analýze dvojformových izolátov sa radia do inej skupiny. Navyše sa líšia 

aj typom pohybu. Ich rozdielnosť podporuje aj výsledok z merania šírky kinetoplastu (šírka 
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kinetoplastu CUL 5 je okolo 750 nm a šírka CUL 6 je okolo 300 nm) a taktiež fylogenetická 

analýza, v ktorej sa CUL 2 a CUL 5 zaraďujú do skupiny T.sp1 (sesterská skupina s T. avium), 

kým CUL 6 spolu s CUL 1 patria do skupiny T.corvi. Preto komáre môžu pravdepodobne 

prenášať rôzne druhy trypanozóm. Keďže vo fylogenetických analýzach k obom skupinám 

komárích izolátov spadali aj nami získané izoláty z kolibkárikov a muchárikov, môžu sa v 

týchto druhoch vtákov zrejme vyvíjať rôzne druhy trypanozóm, a to minimálne 3. 

 

5.5.3. Morfológia kinetoplastov trypanozóm v porovnaní s fylogenetickými analýzami 

       Merania šírky kinetoplastových diskov u trypanozóm sme si vybrali z toho dôvodu, že je 

to stabilný znak a v rámci izolátu sa v bunkách jeho veľkosť nemení. Kinetoplasty ako jeden 

z determinačných znakov boli popisované vo viacerých prácach (Ray, 1989; Lukeš a Votýpka, 

2000; Votýpka a kol., 2002). U jednohostiteľských trypanosomatid sa veľkosť kinetoplastu 

ako determinačného znaku osvedčila a potvrdila rozdiely v jeho šírke medzi jednotlivými 

druhmi (Podlipaev a kol., 2004; Svobodová a kol., 2007).  

Pomocou štatistického vyhodnotenia šírky kinetoplastov boli v našich izolátoch rozlíšených 5 

skupín. Tieto skupiny obsahovali kombináciu 1- a 2-formových izolátov. 

Do 1. a 2. skupiny s veľkosťou kinetoplastu okolo 300 nm sa zaradil CUL 6, PAS 94, 95 a 98. 

Izolát CUL 6 patrí vo fylogenetickom strome do skupiny T.corvi spolu s PAS 94 a PAS 95.  

PAS 98 však podľa programu Blast patrí medzi T. bennetti to znamená, že jeho lokalizácia je 

v inej vetvi. Preto rovnaká šírka kinetoplastu nevyjadruje vzájomnú podobnosť druhov 

trypanozóm. To sa potvrdilo aj v prípade 3. skupiny, ktorú tvoria 2 izoláty (PAS 111, 114). 

Veľkosť ich kinetoplastového disku je len o približne 50 nm väčšia. PAS 111 sa zaradil medzi 

izoláty zo skupiny T.corvi a naopak PAS 114 medzi izoláty skupiny T. bennetti. Skupiny T. 

corvi a T. bennetti majú teda podobnú šírku kinetoplastu. Naše údaje odpovedajú 

predchádzajúcim nameraným rozmerom kinetoplastov u izolátov zo skupiny T. corvi : CUL 1 

(310 nm) a OA6 (368 nm) (Votýpka a kol., 2002). 

4. skupinu tvorí 1 izolát (PAS 112) s veľkosťou kinetoplastu 527 nm, ktorý patrí rovnako ako 

CUL 5, s veľkosťou kinetoplastu 750 nm z 5.skupiny do T.sp1. PAS 112 však vytvára inú 

vetvu vo vnútri tejto skupiny, preto sa môže jednať o rôzne druhy trypanozóm. 

Veľkosť kinetoplastového disku bola u dvoch izolátov náležiacich Trypanosoma avium 

meraná Lukešom a Votýpkom (2000), ktorý udávajú veľkosť u jedného z nich 773 nm 

a u druhého 1195 nm. U ďalších izolátov T. avium sú uvádzané hodnoty 782 nm, 848 nm 

a 888 nm (Votýpka a kol., 2002). V našich meraniach sa svojou veľkosťou k nim približuje 
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izolát CUL 5, ktorý má v priemere 750 nm. Sesterské skupiny T. avium a T.sp.1 teda obsahujú 

izoláty o šírke kinetoplastov nad 500 nm. 

      Šírka kinetoplastu teda môže byť rozdielna u izolátov vo vnútri tej istej fylogenetickej 

skupiny určenej na základe sekvencie SSU rDNA. Rovnaká veľkosť kinetoplastového disku 

v rôznych izolátoch neznamená, že sa jedná o rovnaký druh trypanozóm, pretože tieto izoláty 

mali rôzne sekvencie SSU rDNA a vo fylogenetickom strome sa zaradili do rôznych vetiev (T. 

bennetti a T. corvi). 
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6. ZÁVER 

 
• Podaril sa prenos trypanozómy izolátu CUL 1 zo stomodeálnej valvy komára Culex 

pipiens pipiens na experimentálneho hostiteľa. Prenos prebieha konzumáciou 

infekčného vektora. Preto bol ako prirodzený hostiteľ vytypovaný hmyzožravý vták. 

Podarilo sa tiež spätne nakaziť komáre Culex quinquefasciatus cicaním na 

experimentálne infikovanom hostiteľovi.  

• Po reizolácii z experimentálne nakazeného vtáčieho hostiteľa si izolát CUL 1 zachoval 

pôvodné 2 formy. 

• Na základe kombinácie morfologických a sekvenčných analýz sa podarilo nájsť 

prirodzeného hostiteľa 2 skupín izolátov z komárov, ktorým sú hmyzožravé spevavce. 

• V niektorých izolátoch z vtákov boli nájdené 2 morfologické formy trypanozóm: 

„malá“ a „veľká“ forma. Tieto formy boli nájdené v izolátoch s jedinou sekvenciou 

DNA, preto teda nešlo o zmes rôznych druhov. Jeden izolát preto môže súčasne tvoriť 

viac morfologických foriem. 

• Jednoformové a viacformové izoláty zo spevavcov a z komárov sa vo fylogenetickom 

strome skonštruovanom na základe SSU rDNA zaradili do spoločných skupín. 

V rámci jednotlivých skupín vtáčích trypanozóm sa izoláty s podobnou dĺžkou bunky 

radili k sebe. Mohlo by sa teda jednať o rôzne druhy. 

• Podľa šírky kinetoplastového disku  sa izoláty dajú rozdeliť na 2 hlavné skupiny – do 

400 nm (skupina T. corvi a T. bennetti) a nad 500 nm (skupina T. avium a T.sp.1) 

Rovnaká veľkosť kinetoplastu neznamená, že sa jedná o ten istý druh trypanozómy. 

Tento znak je teda lepšie použiť s ďalšou metódou determinácie druhov trypanozóm. 
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7. PRÍLOHA 

7.1. Abstrakt z 38. Jírovcových protozoologických dní 2008 
Abstrakt bude publikovaný v Journal of Eukaryotic Microbiology v januáry 2009. 

 

 
Trypanosomes of songbirds and their life cycle 

J. Szabová*, L. Zídková*, I. Čepička , M. Svobodová* 

Department of Parasitology* and Zoology , Charles University in Prague, Vinicna 7, 128 43 

Prague 2, Czech Republic 

      Avian trypanosomes are parasites of birds and blood sucking arthropods. According to 

previous studies it was supposed that they can be classified as Trypanosoma avium, T. corvi, 

or T. bennetti. However, results of our phylogenetic analysis of SSU rDNA sequences 

indicate that the relationships between avian trypanosomes are far more complicated. We 

focused on isolates obtained from mosquitoes and insectivorous songbirds in order to 

elucidate their life cycles. These isolates created one clade distinct from the other three clades 

representing the described species of avian trypanosomes. The phylogenetic data were 

supplemented also by morphometric analysis of kinetoplast widths. Moreover, we performed 

experimental infections. Mosquitoes Culex quinquefasciatus as well as the canary (Serinus 

canaria) have been successfully infected by an isolate obtained from C. pipiens. The canary 

was infected by ingesting infected mosquitoes while feeding of infected mosquitoes did not 

result in infection. According to our results we suppose that in nature, birds become infected 

by feeding on infected mosquitoes.  
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