
Abstrakt

V rámci  publikací  disertační  práce  bylo  charakterizováno  24  mikrosporidií  z Trichopter  a  Lepidopter  a  5  z 
potenciálních mezihostitelů (Crustacea, Amphipoda) řazených podle konvenční klasifikace (Canning a Vávra, 2000) 
do  následujících  rodů:  Nosema (7),  Endoreticulatus (3),  Cystosporogenes (2),  Thelohania (4),  Gurleya (1), 
Cougourdella (1), Pyrotheca (1), Episeptum (5), Toxoglugea (1), Larssoniella (2), neurčené izoláty (2)
Publikace podávají ekologická a experimentální data o prevalenci, hostitelské a tkáňové specifitě a přenosu uvedených 
parazitů.  Všechny  studované  druhy  mikrosporidií  z Trichopter  řazené  do  rodů  Episeptum,  Paraepiseptum n.  g., 
Zelenkaia n.  g.  jsou  druhově  specifičtí  parazité,  napadají  tukové  těleso  a  oenocyty  a  jejich  spory  nejsou 
infekční/přenosné  na  původní  hostitele,  jejich  životní  cyklus  zahrnuje  pravděpodobně  mezihostitele  a  (nebo) 
transovariální  přenos.  Sekvenční  data  rDNA  mikrosporidií  řazených  provizorně  do  rodů  Thelohania,  Gurleya,  
Toxoglugea z několika  druhů  Gammarus sp.  které  se  vyskytovaly  na  stejných  lokalitách  s infikovanými  druhy 
Trichopter  vyvrátila  možnost,  že  by tyto  mikrosporidie  resp.  hostitelé  byly  zahrnuty v životních  cyklech  skupiny 
mikrosporidií z Trichopter. Fylogenetická blízkost druhů rodu Paraepiseptum s copepodní mikrosporií  Marssoniella  
elegans naopak naznačuje že by potenciálními mezihostiteli mohly být korýši skupiny Copepoda.
Studované druhy mikrosporidií z Lepidopter řazené do rodů Nosema a Vairimorpha jsou horizontálně i vertikálně (per 
os a transovariálně) přenosné mikrosporidie. Druhy rodu Nosema jsou vysoce druhově specifické mikrosporidie a přes 
uvedený transovariální  přenos  infikující  preferenčně  (dominantně)  různé  typy  tkaní  (slinné  a  snovací  žlázy  nebo 
tukové tělěso). Studované izoláty druhu Vairimorpha disparis n. comb. nejsou hostitelsky specifické, napadají široké 
spektrum příbuzných i  nepříbuzných druhů Lepidopter,  část  vývojového cyklu produkujícího 1 jaderné meiospory 
(oktospory) je vázaná výlučně na tukové těleso.
Jedna  publikace  popisuje  nový  rod  disporoblastické  mikrosporidie  z Trichopter  s typovým  druhem  Zelenkaia  
trichopterae gen. et sp. nov.; jedna publikace popisuje 4 nové druhy tetrasporoblastických mikrosporidií z Trichopter 
(Episeptum trichoinvadens n. sp.,  E. pseudoinversum n. sp.,  E. anaboliae n. sp. a  Paraepiseptum plectrocnemiae n. 
sp.),  redefinuje  stávající  rod  Episeptum a  přesouvá  druhy  z Trichopter  klasifikované  do  rodů  Cougourdella a 
Pyrotheca do  nově  vytvořeného  Paraepiseptum gen.  nov.;  jedna  publikace  popisuje  nový  druh  mikrosporidie 
z Lepidopter  Nosema chrysorrhoeae n. sp. a molekulárně taxonomicky charakterizuje některé blízce příbuzné druhy 
rodu Nosema; jedna publikace taxonomicky reviduje druh Thelohania disparis Timofejeva 1956 a překlasifikovává ho 
pod  jiný  rod  jako  Vairimorpha  disparis n.  comb.  (mikrosporidie  Lepidopter);  jedna  publikace  reviduje  druh 
Marssoniella elegans Lemmermann, 1900, mikrosporidii z  Cyclops vicinus (Crustacea, Copepoda), blízce příbuzný 
druh tetrasporoblastickým mikrosporidiím Trichopter rodu Paraepiseptum gen. nov.
V rámci publikací bylo do databáze Genové Banky (NCBI) uvolněno 23 původních sekvencí parciálních úseků genu 
pro  ssu  rRNA resp.  ITS  a  lsu  rRNA izolovaných  ze  živých  spor  charakterizovaných  druhů a  ze  syntypových  a 
sbírkových  preparátů.  Shrnutí  fylogenetických  analýz:  mikrosporidie  z Trichopter  zahrnující  rody  Episeptum,  
Paraepiseptum Zelenkaia, Issia a Amblyospora (Thelohania) tvoří několik samostatných skupin uvnitř velkého kladu 
sdružujícího mikrosporidie některých skupin korýšů (především Copepoda a Cladocera) a některých skupin hmyzu  
s larválním  vývojem  ve  vodě  (Diptera  -  Culicidae,  Simuliidae).  Tento  kladus  je  sesterskou  skupinou  dobře  
definovaného  kladu  sdružujícího  mikrosporidie  komárů  (některé  s mezihostitelskými  kopepodními  korýši)  kolem 
centrálního  rodu  Amblyospora („Amblyospora  group  species“  sensu  Baker  et  al.,  1998).  Jednu  skupinu  tvoří 
fylogeneticky  blízce  příbuzné druhy tetrasporoblastických rodů  Episeptum a  Paraepiseptum společně s kopepodní 
mikrosporidií Marssoniella elegans. Tato skupina je fylogeneticky příbuzná skupině morfologicky výrazně odlišných 
druhů disporoblastických mikrosporidií rodu Zelenkaia. Zástupci rodů Issia a Amblyospora (Thelohania) z Trichopter 
jsou nejblíže příbuzné skupině druhů  rodu Parathelohania.
Charakterizované druhy rodu Nosema a Vairimorpha z Lepidopter tvoří fylogeneticky velmi blízce příbuznou skupinu 
parazitů čeledi Lymantriidae (Lepidoptera) uvnitř skupiny mikrosporidií z hymenopter (druhy N. ceranae, N. apis, N.  
bombi)  a  některých  dalších  mikrosporidií  terestrických  skupin  hmyzu.  Celý  kladus  je  sesterskou  skupinou  kladu 
tvořeného  druhy  mikrosporidií  z  Lepidopter  kolem  centrálního  druhu  N.  bombycis a druhy  rodu  Nosema a 
Vairimorpha z amfipodních a dekapodních korýšů. Fylogenetické vzdálenosti mezi charakterizovanými druhy rodu 
Nosema navzájem (i vůči druhům rodu  Vairimorpha) jsou výrazně menší než vzdálenosti mezi druhy jednotlivých 
rodů z Trichopter.  Striktní hostitelská specifita  druhů rodu  Nosema z čeledi Lymantriidae však naznačuje že jde o 
validní druhy.


