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Abstrakt 

Sekvenování genomů a přidružené proteomické studie způsobily převrat ve výzkumu 

v oblasti molekulární parazitologie. Postupující sekvenování jak parazitických, tak i volně 

žijících druhů umožňuje srovnávací a fylogenetické studie, a je rovněž zdrojem důležitých dat 

pro pochopení jejich základní biologie a identifikaci nových cílů terapie parazitárních nákaz. 

Sekvenování DNA parazita Trichomonas vaginalis překvapivě odhalilo u tohoto lidského 

patogena genom o velikosti až ~160 Mb. Zjistilo se, že expanze genomu je výsledkem 

zmnožení repetitivních sekvencí, specifických genových rodin a duplikací rozsáhlých částí 

genomu. Analýzou obsahu jaderné DNA u 9 příbuzných druhů trichomonád pomocí 

průtokové cytometrie jsem zjistila, že expanze velikosti genomu není specifická jen pro T. 

vaginalis, ale i ostatní druhy se vyznačují velkými genomy (86-177 Mb). Největší genomy 

mají zástupci rodů Trichomonas a Tritrichomonas, nejmenší genom jsme zjistili u druhu 

Tetratrichomonas gallinarum. Velikosti genomů trichomonád pozitivně korelovaly s objemy 

jejich buněk. Nepozorovali jsme korelaci mezi velikosti genomů trichomonád a patogenitou, 

životním prostředím a schopností fagocytózy. Tyto faktory byly považovány za příčinu 

expanze genomu u T. vaginalis v důsledku přechodu na parazitický způsob života.  

Cytogenetice protist skupiny Trichomonadea bylo doposud věnováno velmi málo 

pozornosti. V mojí práci jsem studovala karyotypy T. vaginalis a dalších druhů pomocí 

konvenčních cytogenetických technik a fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Analýza 

karyotypů vybraných druhů trichomonád ukázala, že všechny tyto druhy mají jen jednu sadu 

chromosomů, které kondenzují v metafázi mitózy. Počet chromosomů trichomonád se 

pohybuje od 4 do 6, a je stabilní. Podařilo se mi zavést techniku FISH pro studium lokalizace 

genů na chromosomech T. vaginalis. Pomocí FISH s použitím sond specifických pro SSU a 

LSU rRNA geny jsem ukázala, že všech 250 rDNA jednotek je lokalizovaných jen na jednom 

chromosomu v místě sekundární konstrikce. Citlivost klasické FISH jsem zvýšila použitím 

tyramidové amplifikace signálu, což umožnilo detekovat i pozice genů přítomné v genomu 

jen v jedné kopii na metafázních chromosomech T. vaginalis. Náš FISH protokol představuje 

dostupný nástroj pro fyzické mapování genomu T. vaginalis a jiné aplikace jako hledání 

markerů pro genotypování izolátů T. vaginalis, evoluční studie, komparativní genomiku a 

také pro klinickou praxi.       

 Podobně jako v případě jiných organismů je i u trichomonád mitóza základním typem 

buněčného dělení. Mnoho aspektů tohoto procesu je však stále nejasných. V této práci jsou 

shrnuty současné poznatky o mitóze T. vaginalis doplněné o předběžné výsledky studia 

lokalizace centromer trichomonád. Studovala jsem chromatinovou lokalizaci tagovaných 

variant histonu H3 u transfekovaných buněk T. vaginalis. Mezi 23 histony H3, které jsou 

anotované v genomu T. vaginalis, jsem identifikovala homolog specializované varianty 

cenH3, který je jediným univerzálním markerem eukaryotických centromér.  

 


