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ABSTRAKT 

Rod Blastocystis si v současnosti získává pozornost mnoha vědců, zejména parazitologů. 

Zástupci tohoto rodu ztratili bičíky, ale, obdobně jako zástupci příbuzných skupin Opalinidae 

a Proteromonadidae, jsou anaerobní a žijí endobioticky ve střevním traktu mnoha živočichů. 

Vzhledem k snadnému přenosu se s tímto prvokem můžeme setkat i u lidí, u kterých bývá 

spojován se syndromem dráždivého tračníku. Předpokládá se, že tento organismus má u lidí 

vysoký patogenní potenciál. Ten je dnes stále předmětem diskuse. 

 Rod Blastocystis je pozoruhodný svou extrémně bohatou genetickou diverzitou, která 

mnohdy komplikuje výzkum. Navíc pojetí této genetické bohatosti je dnes nejednotné 

a problematické. Genetická diverzita bývá studována zejména u zástupců parazitujících 

u homoiotermních obratlovců. Ty dnes můžeme rozdělit do celkem 17 odlišných genetických 

forem, tzv. subtypů. Zástupci tohoto rodu jsou schopni parazitovat i ve střevech 

studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů. Tyto blastocysty stojí při studiu 

genetické diverzity rodu Blastocystis samostatně, některé z nich jako samostatné druhy.  

Celkově je jejich genetická diverzita velmi málo prozkoumaná. 

 Tato práce si klade za cíl objasnit genetickou diverzitu rodu Blastocystis. Celkem bylo 

studováno 38 izolátů ze studenokrevných obratlovců a členovců, z nichž byly získány 

sekvence SSU rDNA. Na základě fylogenetické analýzy a genetických vzdáleností uvnitř 

subtypů i mezi nimi navrhujeme jako subtypy označit i blastocysty ze studenokrevných 

obratlovců a bezobratlých živočichů. Definovali jsme 21 nových subtypů ze studenokrevných 

obratlovců a členovců a nyní máme celkem 38 subtypů rodu Blastocystis.  

 Dále jsme se zabývali morfologií blastocyst ze studenokrevných obratlovců, které 

jsme pozorovali pomocí světelné mikroskopie. Většina nově definovaných subtypů 

vykazovala jednotnou morfologii. Výjimkou je subtyp ST20 (s druhem Blastocystis 

geocheloni), který jako jediný obsahuje velké blastocysty s vyšším počtem jader.  

 Posledním tématem byla snaha vytvořit axenické kultury blastocyst. Dlouhodobě se 

nám podařilo axenizovat většinu izolátů ze studenokrevných obratlovců na pevném živném 

médiu TYM-agar. 

 

Klíčová slova: Blastocystis, genetická diverzita, poikilotermní obratlovci, subtyp, patogenní 

potenciál 
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ABSTRACT 

The genus Blastocystis has recently attracted the attention of scientists, especially 

parasitologists. Similarly to the related opalines and proteromonads, Blastocystis is 

anaerobic and lives endobiotically in the intestine of various animals. This organism is also 

often found in humans, where it is associated with irritable bowel syndrome, though its 

pathogenic potential remains uncertain. 

 The genus Blastocystis is remarkable for its rich genetic diversity. The taxonomy of 

Blastocystis is inconsistent and problematic. The strains isolated from homoiothermic 

vertebrates are divided into 17 subtypes, while strains from poikilotherms are either 

classified as separate species or are not considered in taxonomic studies at all. 

 The aim of the study was to further examine the genetic diversity of the genus 

Blastocystis. We determined SSU rDNA sequences of 38 strains isolated from poikilothermic 

vertebrates and arthropods. The results of our phylogenetic analysis showed that 

Blastocystis is considerably diverse in these hosts, and we defined 21 new subtypes. The 

total number of known subtypes of Blastocystis has thus increased to 38. 

 We also examined light-microscopical morphology of some strains. Most of the newly 

defined subtypes show identical morphology, ST20 (Blastocystis geocheloni) is an exception, 

having considerably larger cells.  

 We also showed that the medium TYM-agar is suitable fo axenic cultivation of 

Blastocystis. 

 

 

Key words: Blastocystis, genetic diversity, poikilothermic vertebrates, subtype, pathogenic 

potential 
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I. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Zástupci rodu Blastocystis jsou jedni z nejběžnějších prvoků, kteří se zoonoticky šíří mezi 

lidmi a živočichy. Ačkoli zástupci tohoto rodu byli objeveni již na počátku 20. století (Alexeieff 

1911; Brumpt 1912), pozornost si získávají až v posledních několika letech. Nejen, že se jedná 

o celosvětově rozšířeného prvoka, který svou prevalencí převýšil výskyt mnoha známých 

jednobuněčných střevních parazitů, jako jsou Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica či 

Cryptosporidium parvum (Su et al. 2009), ale jedná se zejména o organismus, který je 

obklopen řadou nejasností, záhad a spekulací. Zástupci rodu Blastocystis se v evoluci 

přizpůsobili životu v anaerobním prostředí, proto jim vyhovuje střevní trakt mnoha 

teplokrevných i studenokrevných obratlovců. Blastocysty bývají u lidí často spojovány se 

střevní chorobou zvanou syndrom dráždivého tračníku, mezi jejíž charakteristické příznaky 

patří nevolnost, zvracení, nadýmání, průjem, či naopak zácpa. Právě patogenita tohoto 

prvoka však zůstává sporná a je v současné době předmětem diskuse. Objevují se totiž 

i názory, že by se spíše mohlo jednat o neškodného komenzála (Scanlan a Stensvold 2013). 

Další záludností tohoto organismu je jeho opravdu bohatá genetická diverzita, jež je dosud 

málo pochopena. Díky výraznému medicínskému zájmu se zkoumá genetická variabilita 

zejména u zástupců z homoiotermních obratlovců. Genetická diverzita blastocyst získaných 

z poikilotermních obratlovců a bezobratlých živočichů je oproti tomu opomíjena. V minulosti 

bylo publikováno jen několik málo studií, které se zabývají blastocystami ze studenokrevných 

obratlovců či bezobratlých, a to i přesto, že výzkum těchto blastocyst je důležitý pro 

pochopení celkové diverzity rodu. Ačkoli jsou blastocysty geneticky vysoce variabilní, 

postrádají téměř jakoukoli morfologickou různorodost. Jejich životní cyklus sice obsahuje 

několik morfologických forem, ale téměř vždy se jedná o jednoduché kulovité buňky 

s absencí bičíků. V této práci budu pro zástupce rodu Blastocystis používat český název 

blastocysta zavedený Jírou (Jíra 2009). 

 Fylogenetická příslušnost rodu Blastocystis byla dlouhou dobu záhadou. Vzhledem 

k jeho atypickým vlastnostem, jež jsou zejména absence bičíků a výrazných morfologických 

znaků, se dlouho nedařilo tento rod zařadit do správného taxonu. První autoři zabývající se 

tímto rodem považovali blastocystu za střevní kvasinku (Alexeieff 1911; Brumpt 1912). I další 

biologové chybně zařazovali blastocysty. Nejčastěji je považovali za cysty bičíkovců, plíseň 

rodu Blastomyces či kvasinky rodu Schizosaccharomyces. Až na konci šedesátých let se 

poprvé začaly objevovat názory, že by se mohlo spíše jednat o prvoka než o houbu (Zierdt et 
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al. 1967). Poté sice došlo k zařazení rodu Blastocystis mezi Protozoa, ale stále do 

nesprávných skupin – Sarcodina (Levine et al. 1980, cit. dle Zierdt 1991) či Sporozoa (Zierdt 

a Tan 1976). Tuto taxonomickou hádanku se podařilo rozluštit až na konci 20. století 

autorům Silberman et al. (1996) na základě fylogenetické analýzy genu pro RNA malé 

ribosomální podjednotky (SSU rDNA), která prokázala příslušnost tohoto rodu do 

heterogenního taxonu Stramenopiles. To bylo jednoznačně potvrzeno o několik let později 

analýzou konkatenátu osmi genů (Arisue et al. 2002). Na fylogenetických stromech se rod 

Blastocystis větví jako sesterská skupina řádu Slopalinida (čeledi Opalinidae 

a Proteromonadidae) (Silberman et al. 1996; Kostka et al. 2004, 2007, 2008), s jehož zástupci 

sdílí anaerobní životní styl ve střevním traktu živočichů a anaerobní mitochondrie 

s tubulárními kristami.  

 

Cíle práce: 

Tato práce si klade za cíl objasnit genetickou a morfologickou diverzitu blastocyst 

izolovaných ze studenokrevných obratlovců a členovců. V minulosti byly na PřF UK získány 

izoláty z teplokrevných obratlovců (Uzlíková 2007), studenokrevných obratlovců (Uzlíková 

2007; Kostka et al. 2008; Čepička, nepublikováno) a členovců (Smejkalová, nepublikováno), 

z nichž jsou k dispozici alespoň částečné sekvence SSU rDNA. Jedním z prvotních úkolů bylo 

provést fylogenetickou analýzu studovaných izolátů. Dalším důležitým cílem bylo 

prozkoumat morfologii těchto izolátů a případně najít morfologické rozdíly mezi jednotlivými 

genetickými liniemi. 

 

Dílčí cíle byly následující: 

1. Dlouhodobě kultivovat izoláty rodu Blastocystis získané z plazů. 

2. U studovaných izolátů ověřit sekvenci SSU rDNA a provést fylogenetickou analýzu. 

3. Studované izoláty morfologicky charakterizovat pomocí světelné mikroskopie 

a pokusit se najít morfologické rozdíly mezi jednotlivými genetickými liniemi. 

4. Vytvořit axenické kultury vybraných izolátů. 

5. Zjistit, zda vybrané izoláty z plazů přežijí teplotní hranici 37 °C. 
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II. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1. Morfologie a buněčná struktura rodu Blastocystis 

2.1.1. Morfologické typy buněk 

Blastocysta je polymorfní organismus, který ve svém životním cyklu umí vytvářet několik 

morfologických forem. Žádná z těchto forem nevytváří bičíky a všechny buňky blastocyst jsou 

pravděpodobně nepohyblivé. Zatím není zcela jasné, proč blastocysta vytváří tolik 

morfologických typů a jakou roli hrají jednotlivé typy v životním cyklu parazita. Buňky všech 

zmiňovaných forem jsou si velmi podobné a mnohdy nelze s přesností určit, o jaký konkrétní 

typ buňky se jedná. Ani zástupci nalézaní u různých druhů hostitelů se morfologicky nijak 

zvlášť neodlišují. K popisu morfologie blastocyst většinou postačuje světelná mikroskopie, 

mnohdy však může napomoci i elektronová mikroskopie. Jednotlivé morfologické typy buněk 

blastocyst zobrazuje obr. 1. 

 

2.1.1.1. Vakuolární typ buněk 

Běžně nalézaným morfologickým typem buněk ve stolici či in vitro kulturách je vakuolární 

typ, který je považovaný za základní buněčný typ rodu Blastocystis. S buňkami tohoto typu se 

vědci setkávali od samého počátku bádání. Zástupci vakuolární formy jsou nejčastěji kulatí 

a  mohou se lišit velikostí. Ta se může pohybovat v rozmezí od 2 do 200 µm (viz Stenzel 

a Boreham 1996). Průměrně se ale velikost těchto buněk vyskytuje od 4 do 15 µm. Pro tuto 

morfologickou formu je charakteristické, že buňka je až z 90 % vyplněná velikou centrální 

vakuolou, která svým tlakem vytlačuje cytoplazmu s organelami do tenké periferie buňky. 

Funkce vakuoly dosud není známá. Pravděpodobně by mohla sloužit k ukládání různých 

metabolitů. Často totiž vakuola bývá prázdná (termín empty vacuole skutečně používají 

veškeré studie dané problematiky – např. Moe et al. 1996; viz Tan 2008), nebo může 

obsahovat sacharidy (Yoshikawa et al. 1995a) či lipidy (Yoshikawa et al. 1995b) ve formě 

jemného až vločkovitého materiálu. Dříve se také objevily hypotézy, že by centrální vakuola 

mohla hrát určitou roli v reprodukčním cyklu, konkrétně ve schizogonii (Singh et al. 1995). 

Ovšem dnes již víme, že schizogonií se blastocysty nerozmnožují. Nedávná studie potvrdila tři 

možné způsoby rozmnožování blastocyst – binární dělení, plazmotomie a pučení (Zhang et 

al. 2012). Zástupci vakuolárního typu jsou často obklopeni povrchovým pláštěm, který se 
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může lišit tloušťkou. Nejsilnější bývá u zástupců izolovaných z čerstvých vzorků stolice, 

v laboratorních kulturách se postupně ztenčuje a někdy můžeme dokonce najít buňky zcela 

bez pláště (Dunn et al. 1989). Proč se tento plášť u jednotlivých zástupců liší tloušťkou, zatím 

není jasné. Jedna z hlavních rolí pláště by například mohla spočívat v degradaci bakterií na 

povrchu pláště, které by svým rozkladem blastocystě dodávaly živiny (Zaman et al. 1997, 

1999). A jelikož blastocysta často bývá pěstována v axenických kulturách, v kterých není 

možné fagocytovat bakterie, plášť se může postupně zeslabovat, až zcela zmizet (viz Tan 

2008). Další navrhované funkce povrchového pláště jsou ochrana buňky proti osmotickému 

tlaku (Cassidy et al. 1994) či mechanická bariéra pro proteiny imunitního systému (Tan et al. 

1997). 

 

2.1.1.2. Granulární typ buněk 

Granulární typ buněk se pravděpodobně formuje za nepříznivých podmínek z buněk 

vakuolární formy. Tuto transformaci buněk v in vitro kultuře potvrdila jedna nedávná studie 

(Zhang et al. 2012). Velikost buněk této formy se téměř shoduje s průměrnou velikostí buněk 

vakuolární formy, nejčastěji se pohybuje v rozmezí od 6,5 do 19,5 μm (Dunn et al. 1989). 

Tvar může být kulatý či oválný. Na první pohled zástupci granulárního typu skutečně 

připomínají zástupce typu vakuolárního, ovšem při bližším pozorování jsou patrné drobné 

heterogenní granule, které mohou být obsaženy v cytoplazmě buňky, nebo mnohem častěji 

v centrální vakuole. Tyto granule mohou být různých typů a mohou mít různé důležité 

funkce, např. skladování zásobních látek pro případné nepříznivé životní podmínky či 

hromadění vedlejších metabolických produktů (Dunn et al. 1989). V minulosti často 

docházelo k  neshodám ohledně morfologie a funkce granulí. V roce 1989 Dunn et al. popsali 

čtyři základní typy granulí – myelinní, malé vesikulární, krystalické a lipidické. Se zástupci 

granulární formy se nejčastěji můžeme setkat ve starších laboratorních kulturách, nebo 

v kulturách se zvýšeným obsahem antibiotik či koňského séra, zřídka se tento typ nachází 

v čerstvých vzorcích stolice (Dunn et al. 1989; viz Stenzel a Boreham 1996). 

 

2.1.1.3. Améboidní typ buněk 

Améboidní typ buněk rodu Blastocystis vykazuje řadu specifických vlastností a je výrazně 

odlišný od buněk ostatních morfologických forem. Popis morfologie této formy se 

v jednotlivých studiích často liší a není zcela jednoznačné, jak buňky tohoto typu ve 
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skutečnosti vypadají. Nejvíce se podobají zástupcům vakuolární formy s tím rozdílem, že 

mohou vytvářet poměrně velké pseudopodie, nejčastěji jednu či dvě. Díky tomu může být 

tvar těchto buněk nepravidelný. Velikost buněk améboidní formy se pohybuje od 5 do 50 μm 

(Tan a Suresh 2006). Původně se předpokládalo, že pseudopodie by mohly sloužit k pohybu. 

Ovšem na povrchu buněk améboidní formy, kde se nachází lepkavý povrchový plášť, ale 

i uvnitř, byly objeveny zbytky bakterií, proto se nyní předpokládá, že pseudopodie mohou 

spíše sloužit k fagocytóze (Singh et al. 1995; Tan a Suresh 2006). Navíc se v těsné blízkosti 

přilnutých bakterií mnohdy nachází menší elektrondenzní vakuoly, pravděpodobně lysosomy 

(Tan a Suresh 2006). Mitochondrie u tohoto typu buněk bývá značně variabilní ve velikosti, 

tvaru či typu krist. Nejčastěji bývá pozorována v blízkosti pseudopodií (Tan et al. 2001; Tan 

a Suresh 2006). Předpokládá se existence dvou typů buněk améboidní formy (Tan a Suresh 

2006). První typ je charakteristický velikou centrální vakuolou, která je celá vyplněná 

elektrondenzními granulemi. Druhý typ se naopak vyznačuje přítomností mnoha malých 

vakuol v cytoplazmě. Morfologie těchto dvou typů naznačuje, že buňky améboidní formy by 

mohly obdobně jako buňky granulární formy vznikat z buněk vakuolárních. Nicméně zatím 

nebylo prokázáno, zda by se veliká centrální vakuola mohla rozpadnout na řadu malých, či 

zda splynutím mnoha malých vakuol může vzniknout jedna velká. V životním cyklu rodu 

Blastocystis pravděpodobně buňky améboidního typu plní patogenní roli (Tan a Suresh 2006; 

Rajamanikam a Govind 2013). Tato hypotéza je založena na přítomnosti zástupců améboidní 

formy výhradně u symptomatických pacientů.  

 

2.1.1.4. Cysty 

Cysty hrají klíčovou roli v životním cyklu rodu Blastocystis. Jedná se o extrémně odolná stádia 

buněk, díky kterým je parazit schopný přežít v okolním prostředí. Cysty jsou tedy 

pravděpodobně zodpovědné za přenos a nákazu. Jde o nejmenší morfologický typ buněk 

rodu Blastocystis, který se vědcům nedařilo dlouho objevit. Velikostně se totiž pohybují jen 

od 2 do 5 µm (Moe et al. 1999). Tvarově jsou poměrně variabilní, mohou být kulaté, oválné 

či vejčité. Povrch cysty je chráněn vícevrstevnou stěnou, která bývá silná 50 až 100 nm (Moe 

et al. 1999). Stěna ještě může být pokryta fibrilárním povrchovým pláštěm, který bývá dobře 

rozlišitelný mikroskopií s fázovým kontrastem jako nahnědlá vrstva v okolí cysty (Moe et al. 

1996). Cysta může obsahovat variabilní počet malých vakuol, které mohou být prázdné, nebo 

mohou obsahovat cytoplazmatický materiál.  
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 Cysty jsou vysoce rezistentní vůči okolnímu prostředí, a tak jsou spolehlivými šiřiteli 

nákazy. Jejich přenos mezi hostiteli je zajištěn fekálně-orální cestou. Rozlišujeme dva typy 

cyst – tenkostěnné, zodpovědné za autoinfekci ve střevě hostitele a tlustostěnné cysty, 

zajišťující šíření nákazy ve vnějším prostředí (Singh et al. 1995). Již relativně malý počet 

(přibližně 10 – 100 cyst) může vést k poměrně rychlému rozvoji infekce, většinou během čtyř 

dnů po nákaze (Yoshikawa et al. 2004d). Po pozření hostitelem z cysty pravděpodobně 

vzniká vakuolární typ buňky. Cysty zřejmě produkují vlastní enzymy, které napomáhají 

rozpouštění stěny (Zaman et al. 1999b). Na laboratorních myších, které byly orálně či 

intracekálně infikovány, proběhl výzkum, během něhož se autorům podařilo nalézt buňky 

vakuolárního a granulárního typu pouze ve slepém střevě myší, zatímco cysty se nacházely 

jen v tlustém střevě (Moe et al. 1997). Zatím však tento výzkum nebyl proveden u lidí.  

 Cysty jsou spolehlivým šiřitel nákazy zejména díky své vysoké rezistenci. Nejen, že se 

snadno přenášejí vzduchem, ale přežívají i ve vodním sloupci. Navíc se zdá, že jsou schopné 

přežít i některá ošetření vody, např. chloraci (Suresh et al. 2005) či čisticí proces odpadních 

vod (Banaticla a Rivera 2011). Cysty jsou citlivé na okolní teplotu, zejména extrémně nízké   

(-20 °C) či vysoké teploty (40 – 50 °C) jim nesvědčí a často při takových teplotách odumírají 

již během 12 – 24 hodin (Moe et al. 1996). Dále jsou cysty poměrně náchylné na vysušení, 

v suchu v pokojové teplotě nebo v teplotě 4 °C jsou schopné přežít maximálně tři dny (Moe 

et al. 1996). Dezinfekční prostředky cysty blastocyst spolehlivě odstraní, např. Diversol zabíjí 

cysty téměř okamžitě (Moe et al. 1996). 

 

2.1.1.5. Ostatní morfologické typy buněk 

Kromě čtyř základních morfologických typů buněk rodu Blastocystis existují ještě další méně 

nalézané typy – multivakuolární a avakuolární typ. Buňky multivakuolární formy byly 

popsány na počátku devadesátých let jako poměrně malé (5 – 10 µm) buňky nepravidelného 

tvaru s mnoha malými vakuolami uvnitř (Stenzel et al. 1991; viz Boreham a Stenzel 1993). 

Buňky avakuolární formy jsou nalézány zřídka. Poprvé byly zaznamenány již v sedmdesátých 

letech minulého století (Zierdt a Tan 1976). Později je na počátku devadesátých let popsali 

Stenzel et al. (1991) jako velmi malé (v průměru 5 µm) buňky kulatého či oválného tvaru, 

kterým chyběla centrální vakuola. Existenci obou typů buněk potvrdila nedávná studie 

zaměřená na výzkum morfologie rodu Blastocystis (Zhang et al. 2012). Dosud není jasné, 

jakou roli by tyto dvě morfologické formy mohly hrát v životním cyklu. 
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 Obr. 1. Jednotlivé morfologické typy buněk rodu Blastocystis zobrazené pomocí transmisní 

 elektronové mikroskopie. A – Vakuolární forma; B – Granulární forma; C – Cysta s vícevrstevnou 

 stěnou; D – Améboidní forma; E – Avakuolární forma; F – Multivakuolární forma; b – bakterie; CV – 

 centrální vakuola; CW – vnější fibriální vrstva; er – endoplazmatické retikulum; gly – množství 

 glykogenu v cytoplazmě; gr – granule; Ly – lysosom; m – mitochondrie; Nu – jádro; SC – povrchová 

 vrstva; v – vakuola. Převzato ze Stenzel a Boreham 1996, upraveno. 
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2.1.2. Buněčná struktura rodu Blastocystis 

Mezi organely, které najdeme v buňkách blastocyst, patří jádro se srpkovitým svazkem 

elektrondenzního chromatinu, Golgiho komplex, který se většinou nachází v blízkosti jádra, 

endoplazmatické retikulum a anaerobní mitochondrie. Zástupci blastocyst mohou mít různý 

počet jader, nejčastěji jedno nebo dvě, nicméně některé buňky mohou mít až sto jader 

(Belova 1992b).  

 

2.1.2.1. Anaerobní mitochondrie blastocyst 

U všech morfologických forem blastocyst najdeme i přes striktní anaerobiózu mitochondrii 

s tubulárními kristami. Tyto mitochondrie se mohou lišit počtem a tvarem. Nejčastěji mají 

tvar kulatý či oválný (Dunn et al. 1989). Dnes již víme, že se jedná o anaerobní derivát 

mitochondrie, který si blastocysta vytvořila během adaptace na život v anaerobním prostředí 

(Stechmann et al. 2008). Nepřítomnost některých mitochondriálních drah a naopak 

přítomnost enzymu důležitého pro výrobu molekulárního vodíku vedl vědce k názoru, že by 

se mohlo jednat o hydrogenosom (např. van der Giezen et al. 2005). Nicméně produkce 

vodíku v mitochondrii blastocyst dodnes nebyla potvrzena. Na základě přítomnosti enzymů 

klíčových pro hydrogenosomy se však předpokládá, že ho ve skutečnosti produkuje 

(Stechmann et al. 2008). Jedná se o dva enzymy – pyruvát:ferredoxin oxidoreduktasa            

(= PFO), která je odpovědná za přeměnu pyruvátu na acetyl-koenzym A, a Fe-Fe 

hydrogenasa, která produkuje molekulární vodík. 

 U tohoto anaerobního derivátu můžeme najít některé znaky typické pro aerobní 

mitochondrie. Jedná se o metabolické dráhy některých aminokyselin, částečný Krebsův 

cyklus, částečný elektrontransportní řetězec a genom (Stechmann et al. 2008). První dva 

komplexy (I a II) elektrontransportního řetězce jsou plně zachovány. Komplexy III, IV a FO-F1 

ATP syntasa nebyly v této organele dosud nalezeny (Zierdt et al. 1988; Stenzel a Boreham 

1996; Stechmann et al. 2008). U blastocyst nebyly objeveny některé geny kódující proteiny, 

které se v případě klasické mitochondrie účastní elektrontransportního řetězce (komplexů III 

a IV) a oxidativní fosforylace (Pérez-Brocal a Clark 2008; Denoeud et al. 2011). Jedná se 

zejména o geny kódující cytochromy, cytochrom-oxidasy a geny kódující proteiny důležité 

pro správnou funkci FO-F1 ATP syntasy (Wawrzyniak et al. 2008; Denoeud et al. 2011). 

Nicméně geny kódující proteiny, které jsou součástí komplexů I a II, byly popsány jak 

v mitochondriálním, tak v jaderném genomu blastocyst (Wawrzyniak et al. 2008). V případě 
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jaderného genomu se jedná o geny kódující čtyři podjednotky komplexu I a geny kódující 

čtyři podjednotky komplexu II. V mitochondriálním genomu byly objeveny geny kódující 

deset podjednotek komplexu I. Většinou se však jedná o minimální požadované množství 

proteinů důležitých pro funkčnost jednotlivých komplexů. 

 Obdobný mitochondriální derivát najdeme u anaerobního nálevníka druhu 

Nyctotherus ovalis (Stechmann et al. 2008). Tyto unikátní mitochondriální organely by mohly 

pomoci pochopit evoluční přechody mezi mitochondriemi, a hydrogenosomy, a mitosomy, 

proto je jejich další studium nezbytné. 

 

2.2. Kultivace blastocyst 

Jednou z důležitých věcí pro úspěšný výzkum rodu Blastocystis jsou správné kultivační 

podmínky. Běžně se blastocysty kultivují v xenických kulturách, kde jsou v asociaci s jinými 

organismy včetně bakterií. Mezi média, která jsou vhodná k tomuto typu kultivace, patří 

Boeck-Drbohlav médium, Jones médium (viz Stenzel a Boreham 1996; viz Tan 2008), Dobell-

Laidlaw médium, Loeffler médium (viz Stenzel a Boreham 1996), dvoufázové Locke médium 

(LE), Robinson médium a Diamond TYSGM-9 médium (viz Clark a Diamond 2002). Ovšem ne 

všechny izoláty blastocyst jsou schopné přežít ve všech zmiňovaných médiích, zdá se, že 

izoláty z různých zvířecích hostitelů se mezi sebou mohou lišit životaschopností v daném 

médiu.  

 Mnohem přínosnější pro molekulární a biochemické studie je axenická kultivace 

blastocyst. Postup pro axenizaci byl v literatuře popsán mnohokrát. Axenické kultury se 

nejčastěji dosáhne přidáváním různých druhů antibiotik (např. ampicilin, amikacin, 

kanamycin, streptomycin, penicilin, amfotericin B apod.), které zajistí odstranění 

kontaminujících bakterií či kvasinek. V literatuře byla popsána dvě média vhodná k této 

kultivaci blastocyst. První je LE médium, které poprvé k  axenizaci vyzkoušeli Zierdt 

a Williams v sedmdesátých letech minulého století (Zierdt a Williams 1974). Později toto 

médium modifikovali Lanuza et al. (1997). Druhé médium vhodné k axenické kultivaci 

blastocyst je Iscove modifikované Dulbecco médium (IMDM), které poprvé použili Ho et al. 

(1993) a dnes je jedním z nejčastěji používaných médií pro axenické pěstování blastocyst. 

Autoři Lanuza et al. (1997) nejen, že ve své studii modifikovali LE médium, ale navíc popsali 

nový způsob axenizace blastocyst. Jednalo se o kombinaci pravidelného přečišťování kultur 

a následného očkování blastocyst do  čistého média s  antibiotiky. Obdobný úspěch 
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zaznamenali i další vědci. Jednalo se o diferenciální centrifugaci (Teow et al. 1992) či 

mikromanipulaci, při které se podařilo získat klonální populace prvoků (Hess et al. 2006). 

Ačkoli je axenizace důležitá pro studium tohoto parazita, mnohdy je tento proces dosti 

zdlouhavý a nemusí být vždy úspěšný. V jednom případě bylo například zaznamenáno, že 

blastocysty po odstranění bakterií začaly postupně odumírat, proto existuje možnost, že je 

přítomnost bakterií v kulturách blastocyst důležitá (Zierd 1991).  

 Blastocysty jsou také schopné růst na pevných agarových médiích na Petriho miskách, 

kde vytváří kolonie podobné bakteriálním koloniím (Tan et al. 1996; Ng a Tan 1999; Tan et al. 

2000). Takto kultivované blastocysty přežívají mnohem delší dobu, než blastocysty 

v tekutých mediích, často až 14 dní (Tan et al. 2000).  

 Teplota pro úspěšnou kultivaci blastocyst je v případě izolátů z teplokrevných 

obratlovců 37 °C, v případě izolátů ze studenokrevných je to pak nejčastěji 24 °C. 

 

2.3. Genetická diverzita rodu Blastocystis 

Pojetí genetické diverzity rodu Blastocystis je v současnosti nejednotné a potřebovalo by 

určité sjednocení. Je to způsobeno značným genetickým polymorfismem, který byl objeven 

až po zavedení molekulárních metod v devadesátých letech 20. století. Do té doby se 

myslelo, že blastocysty jsou hostitelsky specifické. Proto všechny lidské izoláty byly od 

počátku považovány za druh Blastocystis hominis, zatímco izoláty získané ze zvířecích 

hostitelů byly tradičně pojmenovány na základě druhu hostitele (např. Belova 1991, 1992a, 

1992b; Teow et al. 1991; Singh et al. 1996; Chen et al. 1997; Krylov a Belova 1997). Ovšem 

od zavedení molekulárních metod začalo docházet ke zmatkům v klasifikaci. Neustále se totiž 

objevují nové genetické formy rodu a nové hostitelské druhy, v kterých blastocysty 

parazitují. Ukázalo se, že hostitelská specifita blastocyst, dříve považovaná za jeden 

z klíčových faktorů k definici druhů, je ve skutečnosti poměrně nízká a není pro taxonomii 

rozhodující (např. Yoshikawa et al. 2004b; Rivera 2008).  

 Některé druhy blastocyst byly v minulosti popsány na základě morfologických znaků 

či kultivačních nároků (např. Belova a Kostenko 1990; Belova 1991, 1992a, 1992b; Krylov 

a Belova 1997). Popisy většiny druhů blastocyst byly však značně neúplné a prakticky je nelze 

použít při studiu diverzity blastocyst.  

 V současnosti je pozornost věnována téměř bezvýhradně blastocystám izolovaným 

z teplokrevných obratlovců bez ohledu na jejich fylogenetickou pozici. Nelze se divit, když 
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blastocysta je dnes jedním z nejrozšířenějších střevních prvoků s  (byť nejasným) patogenním 

potenciálem. Vinou toho dnes  nejpoužívanější pojetí genetické diverzity zahrnuje pouze 

blastocysty izolované z teplokrevných obratlovců (Stensvold et al. 2007). Blastocysty ze 

studenokrevných obratlovců bývají ve většině studií opomíjeny, i přesto, že mohou mít 

zásadní roli při pochopení obsáhlé genetické diverzity tohoto rodu. 

 Genetická rozmanitost rodu Blastocystis je odhalována především na základě 

molekulárně fylogenetických analýz, které jsou dodnes založeny převážně na sekvenci genu 

kódující molekulu RNA malé ribosomální podjednotky (SSU rDNA). Jaderný genom byl 

osekvenován teprve nedávno a na základě toho bylo zjištěno, že gen kódující SSU rDNA se 

nachází v jaderném genomu ve více různých kopiích (Denoeud et al. 2011). Vzhledem k této 

variabilitě nemusí být jeho sekvence ideální pro detekci jednotlivých izolátů (Poirier et al. 

2013). Proto autoři v nedávné studii navrhují nový typ markeru, který by mohl být vhodnější 

pro detekci izolátů blastocyst (Poirier et al. 2013). Jedná se o částečnou sekvenci ribosomální 

DNA z mitochondriálního genomu blastocyst.  

 

2.3.1. Druhy rodu Blastocystis 

V minulosti bylo popsáno celkem 21 druhů blastocyst z teplokrevných a studenokrevných 

obratlovců a bezobratlých živočichů. Ovšem jen z některých druhů jsou k dispozici sekvence 

SSU rDNA. U většiny druhů, které byly definovány na základě hostitelské specifity, 

morfologických znaků či kultivačních nároků, chybí sekvenční data. Druhový koncept rodu 

Blastocystis je tedy v současnosti diskutabilní. Přesto je zde výčet v minulosti popsaných 

druhů uveden. 

 

2.3.1.1. Druhy blastocyst získané z teplokrevných obratlovců 

Poprvé blastocystu u širokého spektra hostitelů (člověk, krysy 1 , morčata, kuřata, 

obojživelníci, pijavky) pozoroval Alexeieff v roce 1911. Ten považoval tento organismus za 

střevní kvasinku a pojmenoval ho Blastocystis enterocola. O rok později našel blastocystu 

i Brumpt (1912) a taktéž ji chybně považoval za neškodný kvasinkovitý organismus. Brumpt 

zkoumal blastocysty u lidí, opic, ropuch a pijavek a dle těchto hostitelů je pojmenoval (druhy 

z ropuchy a pijavky viz níže). Pro blastocysty z kočkodana rodu Cercopithecus zavedl název 

                                                      
1
 Alexeieff ve své studii použil název hostitele rat, což může znamenat krysa či potkan. 
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Blastocystis cercopitheci. Tento druh společně s dalšími druhy blastocyst z ropuch a pijavek 

nebyl v pozdější literatuře zmíněn. Ve své studii Brumpt použil pro lidské blastocysty nový 

název Blastocystis hominis a ten byl následně uznán po celém světě namísto prvotního názvu 

B. enterocola (viz Zierdt 1991). Dnes se již díky genetické bohatosti rodu upouští od názvu 

B. hominis a upřednostňuje se označení Blastocystis sp. a rozdělení genetických forem 

blastocyst z teplokrevných obratlovců na jednotlivé subtypy (viz kapitola 2.3.2.). 

 V devadesátých letech bylo v Rusku popsáno několik druhů blastocyst izolovaných 

z domácích zvířat (Belova 1992a). Druh Blastocystis equi byl objeven u koně, druh B. bovis 

pochází ze skotu a druh B. ovis byl izolován z ovce. Všechny tyto tři druhy byly odlišeny jeden 

od druhého, a zároveň od zbylých druhů blastocyst, na základě menších či větších rozměrů 

buněk. Poslední druh popsaný v této studii je B. suis získaný z prasete. Tento druh byl 

vymezen na základě kultivačních podmínek, kterými se lišil od zbylých druhů. Optimální 

teplota kultivace těchto blastocyst byla údajně 39 °C, na rozdíl od B. hominis a jiných druhů 

blastocyst z teplokrevných obratlovců, které žijí při teplotě 37 °C. V druhé polovině 

devadesátých let byl popsán v Rusku ještě jeden druh blastocyst ze savců. Jedná se 

o B. lemuri, který byl izolován z lemura Lemur catta a tradičně získal jméno podle svého 

hostitele (Krylov a Belova 1997).  

 Také blastocysty izolované z drůběže dostaly svá jména, a byly odlišeny od druhu 

B. hominis na základě morfologických znaků. U těchto blastocyst byly pozorovány rozdílné 

velikosti buněk a odlišnosti v jaderné struktuře, zejména pak ve struktuře jaderného 

chromatinu. Jednalo se o následující druhy: B. galli ze slepice (Belova a Kostenko 1990), 

B. anatis z kachny (Belova 1991), B. anseri z husy (Belova 1992b), B. numidea z perličky 

(Belova 1992a) a  B. meleagridis z krůty (Belova 1992a). Později někteří autoři existenci 

druhů B. galli, B. anatis a B. anseri zpochybnili (např. Stenzel et al. 1994). 

 Jediný zvířecí druh blastocyst získaný z teplokrevných obratlovců, ze kterého jsou 

k dispozici sekvence SSU rDNA, je B. ratti, jenž byl objeven u laboratorních potkanů (Chen et 

al. 1997). Při srovnání jeho karyotypu s karyotypem druhu B. hominis a druhů blastocyst ze 

studenokrevných obratlovců se výrazně lišil, a proto byl popsán jako nový druh.  

 O druzích blastocyst popsaných během devadesátých let 20. století v Rusku (B. equi, 

B. bovis, B. ovis, B. suis, B. meleagridis, B. numidae) se další studie nezmiňují. Je třeba 

podotknout, že Belova k popisu těchto druhů měla k dispozici omezený počet dat. Protože 
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však byly k dnešnímu dni objeveny subtypy blastocyst izolované z prasat, skotu či opic, 

existuje možnost, že Belova pozorovala právě tyto blastocysty.  

 

2.3.1.2. Druhy blastocyst získané ze studenokrevných obratlovců 

Vinou zvýšeného vědeckého zájmu o blastocysty z teplokrevných obratlovců je genetická 

diverzita blastocyst ze studenokrevných obratlovců často opomíjena. V minulosti bylo 

popsáno sedm druhů blastocyst z poikilotermních obratlovců. 

 Poprvé blastocystu ze studenokrevných obratlovců popsal Brumpt v roce 1912. 

V jeho studii se jednalo o blastocysty získané z ropuchy Bufo bufo, pro které zavedl název 

Blastocystis bufonis. 

 V devadesátých letech minulého století Belova popsala dva druhy. Jednalo se 

o Blastocystis lessonae ze skokana Pelophylax lessonae (Belova 1992a) a B. agrionemidis 

z želv druhu Agrionemys horsfieldi (Belova 1997). Tyto druhy byly odlišeny od ostatních 

blastocyst ze studenokrevných obratlovců na základě menších rozměrů buněk.  

 Další, kdo v devadesátých letech popsali několik druhů blastocyst ze studenokrevných 

obratlovců, byli Teow et al. (1991) a Singh et al. (1996). Z těchto druhů jsou k dispozici 

sekvence SSU rDNA. První takový druh byl izolován z korálovce Hydrophis hardwickii 

a popsán jako Blastocystis lapemi (Teow et al. 1991). Jednalo se o blastocysty, které se lišily 

od B. hominis nejen karyotypem, ale i kultivačními nároky. Tyto blastocysty byly kultivovány 

při teplotě 24 °C a při pozvolném zvyšování teploty začaly postupně vymírat již při překročení 

28 °C. Je tedy velmi pravděpodobné, že tento druh není schopný napadat teplokrevné 

obratlovce a že se skutečně jedná o druh odlišný od B. hominis. Další popsané druhy jsou 

B. geocheloni, jenž byl získán ze želvy Chelonoidis carbonaria, B. cycluri izolován z leguána 

Cyclura cornuta a druh B. pythoni získaný z krajty Python reticulatus (Singh et al. 1996). 

Všechny tři druhy získaly název dle svého hostitele a byly porovnány s blastocystami 

z teplokrevných obratlovců a s druhem B. lapemi, od kterých se výrazně lišily karyotypem. 

Karyotypově se lišily i navzájem. 

 

2.3.1.3. Blastocysty získané z bezobratlých živočichů 

Jediný popsaný druh blastocyst z bezobratlých živočichů je druh Blastocystis sanguisugae 

získaný z pijavky druhu Haemopis sanguisuga. Tento druh popsal Brumpt již v roce 1912. 

Blastocysty byly dále nalezeny u švábů druhu Periplaneta americana (Zaman et al. 1993; 



22 
 

Yoshikawa et al. v roce 2007). Tyto blastocysty však nejsou klasifikovány do druhů, ale jsou 

označovány jako Blastocystis sp. Na fylogenetických stromech tvoří samostatný genotyp.  

 

2.3.2. Subtypy blastocyst izolovaných z teplokrevných obratlovců  

Dnes nejrozšířenější pojetí genetické diverzity rodu Blastocystis bylo zavedeno teprve 

nedávno (Stensvold et al. 2007) a výrazně napomohlo sjednocení klasifikace. Do té doby 

nebylo ustanoveno, zda odlišné genetické formy blastocyst rozdělovat na druhy, genotypy, 

linie, skupiny apod. Autoři Stensvold et al. na základě již publikovaných fylogenetických 

analýz sekvencí SSU rDNA standardizovali terminologii blastocyst získaných z teplokrevných 

obratlovců (Stensvold et al. 2007). Ve své studii navrhli devět základních subtypů (ST1 – ST9) 

pro dobře podpořené monofyletické linie blastocyst. Genetická vzdálenost uvnitř 

jednotlivých subtypů se pohybuje od 1 do 2 %. Všechny savčí a ptačí izoláty mají být podle 

nich pojmenovány Blastocystis sp. a dle své fylogenetické pozice řazeny do jednoho ze 

subtypů. Jednotlivé subtypy byly identifikovány pomocí metod založených na PCR technice, 

zejména se jednalo o metodu PCR-RFLP. Od dob této studie přibyly další subtypy. Subtyp 

ST10 byl popsán o dva roky později a byl nalezen u primátů a sudokopytníků (Stensvold et al. 

2009). V roce 2010 byly objeveny další tři subtypy (ST11, ST12, ST13), které se vyskytovaly 

zejména u exotických zvířat (Parkar et al. 2010). Další nalezený subtyp byl popsán jako ST14 

a byl prvně nalezen u telat (Fayer et al. 2012). Dosud poslední tři subtypy se podařilo odhalit 

teprve nedávno, jedná se o subtypy ST15, ST16 a ST17 (Alfellani et al. 2013). Dnes tedy 

můžeme izoláty rodu Blastocystis získané z teplokrevných obratlovců rozdělit do celkem 

17 subtypů, jak zobrazuje obr. 2. 

 

2.4. Fylogeneze rodu Blastocystis 

O tom, že zástupci rodu Blastocystis jsou neobvyklí stramenopilové, již bylo napsáno výše. Až 

v roce 1996 se autorům Silberman et al. podařilo na základě sekvence SSU rDNA provést 

fylogenetickou analýzu, která prokázala příslušnost tohoto rodu do taxonu Stramenopiles. 

Zajímavostí bylo, že jako nejvíce příbuzný organismus vyšel v této analýze druh 

Proteromonas lacertae, což je drobný bičíkovec, který obdobně jako blastocysta žije 

endobioticky ve střevech plazů a má také anaerobní mitochondrie s tubulárními kristami. 

S fylogenezí blastocyst tedy úzce souvisí fylogeneze řádu Slopalinida. Ten zahrnuje dvě 
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morfologicky si nepodobné čeledi Opalinidae a Proteromonadidae. Svou vícejaderností se 

blastocysty podobají opalinám, ale v tomto případě jde zřejmě o konvergenci. 

 Fylogenetické vztahy uvnitř rodu Blastocystis dodnes nejsou jednoznačně vyřešeny. 

Fylogenetické stromy jsou založeny převážně na sekvencích SSU rDNA. Výsledky některých 

analýz naznačují, že rod Blastocystis by mohl být parafyletický (např. Yoshikawa et al. 2007). 

V novějších studií však rod Blastocystis vychází monofyletický a sesterský všem slopalinidům 

(Kostka et al. 2007, 2008). Na bázi fylogenetických stromů se často odvětvují izoláty získané 

ze studenokrevných obratlovců (plazů a obojživelníků) (např. Yoshikawa et al. 2004b, 2007). 

Subtypy blastocyst z teplokrevných obratlovců, vyjma subtypů ST15 a ST17, které se větví 

mezi blastocystami ze studenokrevných obratlovců, tvoří dobře podpořené monofylum. 

Vzhledem k nízké hostitelské specifitě není překvapující, že různé izoláty z teplokrevných 

obratlovců jsou na fylogenetických stromech značně vzdáleny, zatímco některé izoláty 

získané z poikilotermních obratlovců jsou umístěny blízko těm z teplokrevných. Díky tomu se 

mohou na fylogenetických stromech větvit izoláty ze studenokrevných obratlovců mezi 

subtypy z teplokrevných obratlovců. Příkladem je druh Blastocystis cycluri z plazů (viz obr. 2). 

Vzhledem k tomu, že tento druh dokázal přežít teplotu 37 °C, je možné, že některé 

blastocysty z teplokrevných obratlovců se mohly přizpůsobit nižším teplotám a mohly se 

adaptovat k životu v poikilotermních obratlovcích (Yoshikawa et al. 2004b, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Fylogenetický strom zahrnující všech 17 subtypů rodu Blastocystis. Zobrazení fylogenetických vztahů 

uvnitř rodu Blastocystis na základě analýzy SSU rDNA. Základní topologie fylogenetického stromu byla 

konstruována metodou maximální věrohodnosti. V uzlech je uvedena statistická podpora vyjádřená 

následujícími metodami – Maximální věrohodnost bootstrap/ Bayesova posteriorní pravděpodobnost/ 

Neighbor joining bootstrap. Hodnoty < 50/0.50 jsou označeny hvězdičkou (*). V závorkách jsou uvedeny názvy 

hostitelů. Barevné rozlišení zástupců – zeleně jsou vyznačeny izoláty z bezobratlých hostitelů, modře ze 

studenokrevných, izoláty z teplokrevných zde představují jednotlivé subtypy a nejsou barevně vyznačeny. 

Převzato z Alfellani et al. 2013, upraveno. 
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2.5. Hostitelské spektrum 

Vzhledem k tomu, že blastocysty zřejmě vykazují jen nízkou hostitelskou specifitu, je 

spektrum hostitelů skutečně široké (např. Ho et al. 2000; Arisue et al. 2003; Yoshikawa et al. 

2003; Yoshikawa et al. 2004b; Rivera 2008). Blastocysty mají zřejmý zoonotický či 

antropozoonotický potenciál a je tedy možná nákaza nejen člověka od zvířete, ale 

i obráceně. Proto se často můžeme setkat se stejnými subtypy u různých hostitelů. Zároveň 

může mnohdy docházet ke smíšeným infekcím tvořených několika různými subtypy 

u jednoho jedince. 

 

2.5.1. Teplokrevní obratlovci jako hostitelé rodu Blastocystis 

Se zástupci rodu Blastocystis se setkáváme nejen u lidí, ale i u řady dalších teplokrevných 

obratlovců. Již Alexeieff pozoroval blastocystu u lidí, krys (nebo potkanů, viz výše), morčat 

a kuřat (Alexeieff 1911). V minulém století bylo popsáno mnoho teplokrevných hostitelů 

tohoto rodu a i dnes se neustále objevují další homoiotermní druhy, v kterých blastocysty 

často parazitují. Z malých savců jsou přirozenými hostiteli především hlodavci. Potkani (Chen 

et al. 1996, 1997), krysy (Alexeieff 1911) a morčata (Alexeieff 1911; Silberman et al. 1996) 

byli objeveni jako jedni z prvních hlodavčích hostitelů rodu Blastocystis. Nedávno byly 

nalezeny další  druhy hlodavců, v kterých blastocysty parazitují, jedná se o gundi, činčilu či 

norníka (Alfellani et al. 2013). Naopak, myši, křečci a pískomilové pravděpodobně nejsou 

přirozenými hostiteli blastocyst. Zástupci rodu Blastocystis parazitují i ve střevech velkých 

savců. Jedni z prvních zjištěných hostitelů byla prasata. Zkoumalo se na pěti anglických 

farmách, prasata na všech farmách byla pozitivní na blastocysty (Burden et al. 1979). Později 

proběhl výzkum i na českém území. Práce se zaměřila na selata a divoká prasata na prasečích 

farmách v jižních Čechách (Pakandl 1991). V obou případech byla prokázána přítomnost 

blastocyst. Dalším savčím hostitelem je skot, u kterého se také blastocysta běžně vyskytuje 

(Quílez et al. 1995). Velmi často se přítomnost blastocyst zkoumá na primátech (např. 

Yamada et al. 1987; Parkar et al. 2010; Petrášová et al. 2011; Santín et al. 2011), již jsou 

mnohdy nositeli subtypů příbuzných lidským. I u koní byl výskyt blastocyst prokázán 

(Thathaisong et al. 2003). Mezi savce, u kterých byly blastocysty nedávno objeveny, patří 

zejména exotické druhy jako vačice (Parkar et al. 2007), sloni, žirafy a klokani (Parkar et al. 

2010). Před pár měsíci bylo popsáno mnoho nových savčích hostitelů rodu Blastocystis – 
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klokan obrovský, klokan rudý, klokan wallaroo, levhart sněžný (Roberts et al. 2013) 

či velbloudi (Alfellani et al. 2013). Dále blastocysta může parazitovat u koz (Tan et al. 2013), 

ovcí, jelenů, daňků, srnců či gazel (Alfellani et al. 2013). Blastocysta byla také detekována 

u muflonů v České republice (Alfellani et al. 2013). Pro veterinární výzkumníky je atraktivní 

výzkum na domácích zvířatech, jako jsou psi a kočky, u nichž byla také blastocysta nalezena 

(Duda et al. 1998; Wang et al. 2013). Vzhledem k snadnému přenosu cyst ze zvířat na lidi 

v zoologických zahradách či cirkusech je často výzkum zaměřen i na tato místa (např. Abe et 

al. 2002). 

 Další homoiotermní obratlovci, již jsou častými nositeli subtypů rodu Blastocystis, 

jsou ptáci. Zejména se to týká domestikovaných druhů, u kterých bylo provedeno 

v devadesátých letech hned několik výzkumů (Belova 1991, 1992a, 1992b; Stenzel et al. 

1994; Lee a Stenzel 1999). Mezi napadené ptáky patřili kuřata, kachny, husy, krocani 

a pštrosi. Nejnovější studie z roku 2013, která se zabývala hostitelskou diverzitou tohoto 

rodu, potvrzuje pštrosy jako hostitele blastocyst (Roberts et al. 2013). Další ptáci, u nichž 

byla blastocysta detekována, jsou koroptve a bažanti (Abe 2004). 

 

2.5.2. Studenokrevní obratlovci jako hostitelé rodu Blastocystis 

První zmínky o možnosti výskytu blastocyst ve střevech poikilotermních obratlovců se 

objevily již v první polovině dvacátého století (Alexeieff 1911; Brumpt 1912; Lavier 1952, cit. 

dle Burden et al. 1979). Ovšem od té doby tomu nikdo nevěnoval zásadní pozornost, a to až 

do devadesátých let, kdy se během dvou let podařilo odhalit hned několik hostitelů společně 

s novými druhy rodu Blastocystis (viz výše). Všechny objevy učinil Teow se svým kolektivem. 

První objevený hostitel byl korálovec Hydrophis hardwickii (Teow et al. 1991). O rok později 

byli popsáni další poikilotermní obratlovci jako hostitelé blastocyst – tři druhy želv 

(Geochelone elephantopus, G. elegans, Chelonoidis carbonaria), tři druhy hadů (Boiga 

dendrophila, Coelognathus radiata, Python reticulatus), jeden druh leguána (Cyclura cornuta) 

a jeden druh krokodýla (Crocodylus porosus) (Teow et al. 1992). Dalšími, kdo následně 

pokračovali s výzkumem blastocyst u studenokrevných obratlovců, byli Yoshikawa et al. 

(Yoshikawa et al. 2004a). Ve své studii se autoři zaměřili na výskyt blastocyst u žab a čolků. 

Žáby, zejména ropuchy a skokani, vykazovaly vysokou prevalenci blastocyst (80 – 100 %). 

Naopak, čolci vyšli v této studii negativně. Také ve studii z roku 2008 autoři zmiňují nové 
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studenokrevné obratlovce, v kterých blastocysty parazitují (Kostka et al. 2008). Jednalo se 

o tři druhy želv (Astrochelys radiata, Stigmochelys pardalis, Kinixys belliana).  

 

2.5.3. Bezobratlí živočichové jako hostitelé rodu Blastocystis 

Blastocysta může parazitovat i ve střevech bezobratlých živočichů. O blastocystách z pijavek 

se zmiňují již první studie zabývající se tímto rodem (Alexeieff 1911; Brumpt 1912; Lavier 

1952, cit. dle Burden et al. 1979). Další dosud jediní bezobratlí živočichové, u kterých byly 

objeveny blastocysty, jsou švábi. Poprvé byl tento hmyzí hostitel zmíněn ve studii 

z devadesátých let 20. století (Zaman et al. 1993). Jednalo se o synantropní šváby druhu 

Periplaneta americana v Singapuru, u kterých byly objeveny buňky vakuolární formy 

společně s menším zastoupením cyst. Později se bezobratlými hostiteli zabývali až Yoshikawa 

et al. v roce 2007, kteří taktéž objevili blastocysty u švábů. Izolované blastocysty se nikterak 

morfologicky nelišily od blastocyst získaných z jiných zvířecích hostitelů. Až na základě 

sekvencí SSU rDNA se podařilo tyto izoláty geneticky odlišit. 

 

2.5.4. Hostitelská specifita subtypů rodu Blastocystis 

Ačkoli subtypy nejsou nijak zvlášť hostitelsky specifické a často se snadno šíří mezi různými 

hostitelskými druhy, určitou míru specifity přece jen vykazují. Většinou se daný subtyp 

charakteristicky vyskytuje u určité skupiny živočichů. Subtypy ST1 – ST9 byly v minulosti 

zaznamenány nejen u zvířat, ale i u lidí. Ovšem jen subtypy ST1 – ST4 se u lidí vyskytují 

pravidelně (Özyurt et al. 2008). Z drtivé většiny studií vychází subtyp ST3 jako nejčastější 

lidský subtyp a můžeme ho pravděpodobně považovat za původně lidský subtyp (např. 

Yoshikawa et al. 2004c; Wong et al. 2008). Ten se pravděpodobně šíří převážně mezi lidmi, 

na rozdíl od jiných subtypů, které jsou zřejmě zvířecího původu (Stensvold et al. 2012b). 

Subtypy ST1 a ST2 se nejčastěji vyskytují u prasat, koz či primátů. Subtyp ST4 bývá izolován 

z hlodavců a vačnatců (Stensvold et al. 2009). Pro hospodářská zvířata (skot, prasata) je 

charakteristický subtyp ST5 (Stensvold et al. 2009; Clark et al. 2013). Ptáci bývají nejčastěji 

hostiteli subtypů ST6 a ST7 (Stensvold et al. 2009; Clark et al. 2013), ovšem s těmito subtypy 

se můžeme setkat i u savců, včetně člověka. Subtyp ST8 se běžně vyskytuje u primátů, 

případně u lidí, již jsou v kontaktu s těmito zvířaty (Stensvold et al. 2009; Clark et al. 2013). 

Subtyp ST9 byl zatím izolován jen jednou, jednalo se o výzkum blastocyst u lidí (Yoshikawa et 

al. 2004c). Subtyp ST10 byl zaznamenán v Dánsku u primátů a kopytníků, zejména skotu 
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(Stensvold et al. 2009). V roce 2010 byly popsány tři subtypy ST11, ST12 a ST13 (Parkar et al. 

2010). Jedná se o první studii, která identifikovala blastocystu u slonů (ST11), žiraf (ST12) 

a klokanů (ST13). Později byl subtyp ST13 nalezen i u jelenů, srnců a daňků (Alfellani et al. 

2013). Subtyp ST14 byl objeven během studie, jež se zabývala infekcí blastocystou u skotu 

zejména telat (Fayer et al. 2012). Dále se s tímto subtypem můžeme setkat u muflonů 

(Alfellani et al. 2013). Subtypem ST15 jsou ve velké míře infikováni zejména velbloudi 

a gibboni (Alfellani et al. 2013). Subtypy ST16 a ST17 byly zaznamenány u hlodavců 

a vačnatců (Alfellani et al. 2013). 

 

2.6. Patogenita blastocyst a charakteristika IBS 

Zda zástupci rodu Blastocystis jsou či nejsou patogenní, je stále předmětem řady 

medicínských studií. Zásadním problémem při tomto studiu je genetická variabilita 

blastocyst. Dodnes není jasné, jak je to s patogenním potenciálem jednotlivých subtypů. 

Pravděpodobně ale jsou alespoň některé subtypy patogenní, ovšem svou mírou patogenity 

se mohou lišit. V poslední době se objevují názory, podle kterých možná nejsou některé 

subtypy rodu Blastocystis patogenní, ale spíše plní v lidské střevní mikroflóře roli komenzála 

(Scanlan a Stensvold 2013). Určitou pozoruhodností při studiu patogenity blastocyst je, že 

bývají nalézány jak u pacientů vykazujících charakteristické příznaky, tak i u zdravých jedinců 

bez zjevných příznaků (Tan et al. 2002). Novější práce poukázala na možnou souvislost mezi 

morfologií parazita a patogenním potenciálem (Tan et al. 2008). Bylo pozorováno, že 

blastocysty izolované z asymptomatických pacientů bývají menší, rychleji se množí a mají 

vyšší zastoupení buněk granulární formy. Oproti tomu paraziti získaní ze symptomatických 

jedinců bývají větší, méně a pomaleji se množící, s převládající přítomností améboidní formy. 

Tento výsledek podporuje předchozí výzkum, který označuje améboidní formu parazita za 

patogenní (Tan a Suresh 2006). Další problém při studiu patogenity blastocyst je, že dosud 

nebyl nalezen vhodný zvířecí model, který by umožňoval experimentální studium patogenity 

(Tan et al. 2002). Laboratorní myši, o kterých se dříve předpokládalo, že by mohly být 

vhodnými laboratorními hostiteli, nejsou přirozenými hostiteli těchto parazitů (Chen et al. 

1997). Jako vhodnější ke studiu patogenity se zatím jeví laboratorní potkani, u kterých byly 

blastocysty objeveny (Chen et al. 1996, 1997). Je třeba podotknout, že při studiu patogenity 

blastocyst je kladen důraz zejména na patogenitu u lidí, u kterých bylo identifikováno devět 
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subtypů. Jak je to s patogenním potenciálem blastocyst pro ostatní hostitele, dosud nebylo 

zkoumáno. 

 Dodnes není zcela objasněna souvislost blastocysty se střevní chorobou, se kterou 

u lidí bývá spojována. Irritable bowel syndrome, ve zkratce IBS, v překladu syndrom 

dráždivého tračníku, je střevní onemocnění, které bývá charakterizováno nevolností, 

nechutenstvím, bolestí břicha, zvracením, nadýmáním, zácpou, či naopak akutním nebo 

chronickým průjmem (viz Tan 2008). Případně se může objevit i úbytek na váze či anorexie. 

Mezi další možné příznaky patří kožní projevy, zejména kopřivka s akutním i chronickým 

průběhem (Hameed et al. 2011). Zatím však není jednoznačné, zda blastocysta může 

narušovat střevní sliznici (např. Yavasoglu et al. 2008; Elwakil a Hewedi 2010).  

 Vzhledem k tomu, že blastocysty se přenáší fekálně-orální cestou, je riziko nákazy 

vysoké. K samotné nákaze stačí pozřít minimum kontaminované vody či potravin. Ačkoli je 

tento rod celosvětově rozšířen, infekce hrozí zejména v rozvojových zemích, kde je 

prevalence parazita několikanásobně vyšší (30 – 60 %) než v rozvinutých státech (0,5 – 20 %). 

Zde totiž nákaze mnohdy napomáhá nízký stupeň hygieny (např. Lee et al. 2012) či blízký 

kontakt se zvířaty (Li et al. 2007). Vhodnými kandidáty k nákaze bývají turisti vracející se 

z rozvojových zemí, farmáři, ošetřovatelé a další pracovníci v zoologických zahradách 

a podobných institucích (Parkar et al. 2010). Taktéž i osoby se sníženou imunitou jsou 

mnohdy náchylnější k infekci blastocystou. Spornou skupinou jsou dodnes pacienti, kteří 

onemocněli AIDS či podstupují léčbu rakoviny, s největší pravděpodobností jsou ale i tyto 

osoby náchylnější k nákaze (Tan et al. 2009; Adamu et al. 2013). Určitou pozoruhodnost 

v tomto směru objevila nedávná studie, která se zaměřila na pacienty s chemoterapií 

(Chandramathi et al. 2012). U těchto pacientů může přítomnost blastocysty snižovat 

účinnost chemoterapie. Stejně jako řada jiných střevních patogenů může blastocysta 

zvyšovat riziko anémie z nedostatku železa (Cheng et al. 2003; Yavasoglu et al. 2008; El Deeb 

et al. 2012a; El Deeb a Khodeer 2013). Několik studií také objevilo zvýšený výskyt blastocyst 

u pacientů s alergickým kožním onemocněním (Giacometti et al. 2003; Ozcakir et al. 2007). 

 Patogenita u lidí se specificky váže na jednotlivé subtypy (Hussein et al. 2008; Tan et 

al. 2008). Vzhledem k již zmíněné nízké hostitelské specifitě se u infikovaných lidí můžeme 

setkat s různými subtypy. Dle drtivé většiny studií subtyp ST3 vykazuje značnou míru 

patogenity. Několik studií také poukazuje na jistou spojitost buněk améboidní formy subtypu 

ST3 a kožních projevů, zejména kopřivky (Hameed et al. 2011; Katsarou-Katsari et al. 2013; 
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Verma a Delfanian 2013). Dalším častým subtypem nalézaným u lidí je ST1, který bývá 

izolován zejména z pacientů s typickými příznaky IBS (Yan et al. 2006). Subtypu ST4 se též 

připisuje určitý patogenní potenciál (např. Stensvold et al. 2011). Subtyp ST2 se dlouho 

považoval za nepatogenní, ovšem v jednom případě byl nalezen u pacienta s typickými 

střevními příznaky a kopřivkou (Vogelberg et al. 2010). Patogenní role ST5 je zatím nejasná. 

Ačkoli byl tento subtyp izolován z lidí s typickými příznaky IBS, není možné vzhledem 

k případné přítomnosti dalších střevních parazitů jednoznačně určit, zda je tento subtyp 

patogenní (Yan et al. 2007). Zbývající subtypy nebývají u lidí identifikovány často, proto 

u nich zatím není objasněn patogenní potenciál a případné projevy nákazy. 

 Mnohdy se také na infekci může podílet více subtypů. Nejčastější dvojicí způsobující 

smíšené infekce bývá ST1 a ST3, jež oba vykazují značnou míru patogenity (např. Yakoob et 

al. 2010; Meloni et al. 2011). Další možné dvojice subtypů způsobující tyto infekce jsou ST1 

a ST2 nebo ST2 a ST3 (např. Meloni et al. 2011). 

  

2.7. Diagnostika blastocyst a léčba IBS 

Rod Blastocystis je geneticky i morfologicky velmi variabilní, proto je diagnostika jeho 

zástupců komplikovaná. Snahou mnoha vědců je nalezení spolehlivé diagnostické metody, 

která odhalí všechny genetické formy rodu, a zároveň bude schopná od sebe odlišit 

jednotlivé subtypy. Běžných diagnostických metod se dnes pro rod Blastocystis používá celá 

řada, ovšem dosud nebylo rozhodnuto, která z nich je nejvhodnější. Nejběžněji jsou vzorky 

stolice podrobovány přímé mikroskopii (viz Stenzel a Boreham 1996), případně mohou být 

dobarveny Lugolovým roztokem. Dále mohou být tyto vzorky použity k tvorbě trvalých 

preparátů, nejčastěji se doporučuje barvení trichromem, které má tu výhodu, že se využívá 

také pro diagnostiku dalších střevních prvoků (Hazen et al. 1993; Lee 1991). Dalšími 

využívanými technikami jsou barvení železitým hematoxylinem (MacPherson et al. 1994), 

Giemsa-Romanowski (Dawes et al. 1990) či safranin-methylovou modří (Khalifa 1999). 

Všechny zmiňované metody se doporučuje provést v krátkém časovém intervalu od sběru 

materiálu, aby se minimalizovaly morfologické změny. To ale mnohdy může zkomplikovat 

celý výzkum. Proto se dnes rozmáhá výzkum zabývající se chemickou konzervací čerstvě 

získaných vzorků stolice, při které by nebyla ohrožena životaschopnost buněk. Tuto 

problematiku řešila jedna nedávná studie (Gould a Boorom 2013). Vzorky stolice byly 

pokusně konzervovány po dobu jednoho roku v 10% formalínu při  teplotě 4 – 8 °C. Cílem 
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studie bylo zjistit, zda vzorky, které byly na počátku studie pozitivní na blastocysty, budou 

pozitivní i po jednom roce, a zároveň, zda negativní vzorky zůstanou negativní. Tento 

předpoklad se skutečně potvrdil, a proto by do budoucna tato metoda mohla být jednou 

z ideálních metod pro zpracování vzorků stolice.  

 Nejpoužívanější a zřejmě nejspolehlivější metodou k identifikaci blastocyst je PCR 

technika s STS primery. Tyto primery specifické pro rod Blastocystis mají tu výhodu, že není 

třeba sekvenovat PCR produkt. Ovšem jejich nevýhodou je, že nepokrývají spektrum všech 

subtypů. Již se stalo, že PCR metoda neodhalila některé subtypy rodu Blastocystis. V případě 

lidí to bylo zaznamenáno u subtypů ST4, ST8 a ST9, v případě zvířat se to týká vícero subtypů 

(Stensvold 2013). Je třeba poznamenat, že PCR s STS primery selhávala především při 

identifikaci DNA získané ze stolice a je tedy možné, že bude spolehlivější při identifikaci DNA 

z kultury (Stensvold 2013). Někteří autoři zaznamenali výraznou citlivost při detekci 

blastocyst z in vitro kultury (Termmathurapoj et al. 2004; Santos a Rivera 2013). Autoři 

pozdější studie dále zaznamenali, že PCR metoda je opravdu spolehlivější při identifikaci DNA 

z kultury než ze stolice (Santos a Rivera 2013). Ovšem s citlivostí PCR techniky mohou 

souviset i další důležité aspekty, jako použité primery k amplifikaci DNA či postup extrakce 

DNA. Na závěr je potřeba zmínit, že je jen otázkou času, kdy se začne rutinně využívat 

technika založená na real-time PCR, která se jeví jako velmi užitečná k detekci blastocyst ve 

stolici (Poirier et al. 2011; Stensvold et al. 2012a). 

 Léčba IBS se považuje za úspěšnou, pokud došlo k úplnému vymizení nebo alespoň 

k výraznému snížení počtu parazitů a ke zmírnění nebo odstranění příznaků (viz Stenzel 

a Boreham 1996). K léčbě bývá doporučován metronidazol, který je jedním z nejběžněji 

používaných léků k léčbě patogenních střevních prvoků (např. Nigro et al. 2003). Ovšem 

tento lék může u některých pacientů selhávat (např. Do ruman-Al et al. 2012; Roberts et al. 

2014). Mezi další často doporučované léky patří např. ornidazol, nitazoxanid, chlorochin, 

ivermectin, tinidazol či paromomycin. Paromomycin je dokonce dle několika studií mnohem 

účinnější v léčbě IBS než metronidazol (van Hellemond et al. 2013; Roberts et al. 2013). 

Vědci stále hledají vhodný spolehlivý lék. Určitou alternativou by mohla být přírodní léčiva, 

jejichž největším plusem je snižování počtu parazitů v trávicím traktu bez vedlejších 

nežádoucích účinků na lidský organismus (např. Force et al. 2000; Grabensteiner et al. 2007; 

Grabensteiner et al. 2008). Například Yakoob et al. (2011) ve své studii potvrzují inhibiční 

účinky česneku na výskyt blastocyst. Novinkou v přírodní léčbě blastocysty by mohla být 
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léčba asafoetidou, což je pryskyřice na bázi oleje či prášku, která se získává z různých druhů 

ločidla (El Deeb et al. 2012b). Tato pryskyřice snižuje životaschopnost blastocyst v in vitro 

podmínkách a zdá se být ideálním přírodním přípravkem k léčbě infekce způsobené 

blastocystou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

III. MATERIÁL A METODY 

3.1. Izolace a kultivace blastocyst 

3.1.1. Složení a příprava živných médií 

Dvoufázové médium dle autorů Dobell a Laidlaw, modifikováno: 

Pro izolaci a kultivaci blastocyst bylo použito dvoufázové médium, které bylo vyvinuto autory 

Dobell a Laidlaw (1926). Toto médium se skládá z tekuté a pevné složky. 

Složení tekuté složky: Ringerův roztok (tvořen z roztoků A a B) – 500 ml; sterilně odebraný 

bílek – 50 ml  

 Složení roztoku A: NaCl – 3,25 g; NaHCO3 – 0,1 g; KCl – 0,07 g; NaH2PO4∙H20 – 0,005 g; 

voda – 450 ml 

 Složení roztoku B: CaCl2∙2H2O – 0,08 g; voda – 50 ml 

Složení pevné složky: 1,5 ml koagulovaného koňského séra/1 zkumavku 

Příprava: Pevná a tekutá složka jsou zprvu připravovány odděleně a zkombinovány až před 

samotným použitím. Koagulované koňské sérum se napipetuje do skleněných či plastových 

zkumavek a následně po dobu jedné hodiny koaguluje v šikmé poloze v horkovzdušném 

sterilizátoru při 80 °C. Poté se zkumavky ponechají v pokojové teplotě po dobu 24 hodin 

a celý cyklus sterilizace se opakuje. Druhá sterilizace se provádí z důvodu možné 

kontaminace. Klíčící spory případných kontaminujících organismů by totiž mohly přežít první 

sterilizaci. Takto připravené zkumavky jsou skladovány v lednici. Tekutá složka média se 

skládá z  Ringerova roztoku a sterilně odebraného vaječného bílku. Ringerův roztok se skládá 

z  roztoků A a B, které jsou připravovány a autoklávovány odděleně, aby se předešlo 

vysrážení fosfátů v přítomnosti chloridu vápenatého. Oba roztoky se po vychladnutí smíchají 

a je do nich přidáno 50 ml sterilně odebraného vaječného bílku. Následně je takto 

připravená tekutá složka média uchovávána v lednici. Před samotným použitím se pevná 

složka ve zkumavkách převrství 3 ml tekuté složky.  

 

Médium TYM dle Diamond, modifikováno: 

TYM médium modifikované dle Diamond (1957) bylo použito pro axenickou kultivaci 

blastocyst.  
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Složení: trypton (Oxoid, UK) – 10 g; kvasničný autolyzát (Oxoid, UK) – 5 g; maltosa – 2,5 g; L-

cystein – 0,5 g; kyselina askorbová – 0,1 g; KH2PO4 – 0,4 g; K2HPO4 – 0,4 g; bakteriologický 

agar (Oxoid, UK) – 0,25 g; koňské sérum (GIBCO Invitrogen Corporation, Nový Zéland) 

(tepelně inaktivováno) – 50 ml; doplněno vodou do 450 ml 

Příprava: Při přípravě tohoto média jsou nejprve všechny složky média kromě agaru 

a koňského séra smíchány a rozpuštěny v menším objemu vody. Pomocí koncentrovaného 

roztoku KOH je upraveno pH na 7,2. Následně je objem média doplněn vodou na celkový 

objem 450 ml. Poté se roztok přelije do láhve a přidá se k němu agar. Takto připravené 

médium se nechá autoklávovat a po jeho zchladnutí je do něj sterilně přidáno koňské sérum. 

Následně se médium rozpipetuje po 10 ml do plastových zkumavek a ty se uchovávají 

v lednici. 

 

Pevné médium TYM-agar 

Posledním typem média pro kultivaci blastocyst bylo pevné médium TYM-agar na Petriho 

miskách. Jeho příprava se z počátku shoduje s přípravou tekutého média TYM (viz výše).  

Složení: trypton (Oxoid, UK) – 10 g; kvasničný autolyzát (Oxoid, UK) – 5 g; maltosa – 2,5 g; L-

cystein – 0,5 g; kyselina askorbová – 0,1 g; KH2PO4 – 0,4 g; K2HPO4 – 0,4 g; bakteriologický 

agar (Oxoid, UK) – 5 g; doplněno vodou do 450 ml 

Příprava: Nejprve se smíchají všechny složky média kromě agaru a rozpustí se v menším 

objemu vody. Pomocí koncentrovaného roztoku KOH je upraveno pH na 7,2. Poté se objem 

média doplní na celkový objem 450 ml a takto připravený roztok se přelije do láhve. K médiu 

se přidá 5 g agaru a nechá se autoklávovat. Po mírném ochlazení je médium rozlito do 

Petriho misek, které se po ztuhnutí média uchovávají v lednici v obrácené poloze, aby se 

případná vysrážená voda udržovala na víčku, nikoli na médiu.  

 

3.1.2. Izolace blastocyst 

Kultury s blastocystami byly získány již v minulosti na PřF UK, já sama jsem jej neizolovala. 

Vzorky blastocyst byly v případě všech izolátů z plazů a jednoho izolátu ze savců získány 

odběrem čerstvého trusu hostitele (Uzlíková 2007; Kostka et al. 2008; Čepička, 

nepublikováno). Vzorky ze členovců (hmyz, mnohonožky) byly získány pitvou hostitelů 

(Smejkalová, nepublikováno). Čerstvý trus či vypitvaný obsah střeva byl odebírán do 



35 
 

zkumavek se 3 ml média dle autorů Dobell a Laidlaw a poté byl ponechán ve tmě při 

pokojové teplotě (izoláty ze studenokrevných obratlovců a členovců) nebo v termostatu při 

37 °C (jeden izolát ze savců). V následujících dnech byla prováděna mikroskopická kontrola 

kultury. Pokud byla zjištěna přítomnost blastocyst, byla kultura přeočkována. Očkování 

kultur blastocyst ze studenokrevných obratlovců a členovců probíhalo každý týden. Očkování 

kultury blastocyst ze savců probíhalo každý třetí den.  

 

3.1.3. Metody kultivace 

Kultivace blastocyst ve dvoufázovém médiu dle Dobell a Laidlaw 

Všechny blastocysty byly pěstovány v xenických kulturách ve dvoufázovém médiu dle autorů 

Dobell a Laidlaw. Očkování kultur probíhalo každý týden, kdy se inokulovalo 0,25 ml 

sedimentu do zkumavek s čistým médiem. Kultivace probíhala při pokojové teplotě (přibližně 

22 – 23 °C) v temnu.  

 

Kultivace blastocyst v tekutém médiu TYM dle Diamond 

Další metodou kultivace byla axenická kultivace blastocyst v tekutém médiu TYM dle 

Diamond. Do zkumavek s 10 ml TYM média se z počátku přidávalo 180 µl směsi  několika 

druhů antibiotik: ampicilin (200 µg/ml); amikacin (250 µg/ml); streptomycin (1000 µg/ml); 

kanamycin (50 µg/ml); penicilin (625 µg/ml). Jakmile byla kultura stabilní, očkování probíhalo 

již bez antibiotik. Do takto připravených zkumavek se nejprve inokulovalo 0,25 ml sedimentu 

ze zkumavek s xenickými kulturami pěstovanými ve dvoufázovém médiu dle autorů Dobell 

a Laidlaw. Následně očkování takto vytvořených kultur probíhalo jednou za dva týdny, kdy se 

inokulovalo 0,1 ml shluku buněk do zkumavek s čistým příslušným médiem. Kultivace 

probíhala při pokojové teplotě (přibližně 22 – 23 °C) v temnu. 

 

Kultivace blastocyst na Petriho miskách 

Velmi úspěšná byla axenická kultivace blastocyst na Petriho miskách s pevným médiem TYM-

agar. Na připravené Petriho misky s živným médiem se z počátku nanášelo 180 µl směsi 

antibiotik (viz výše) společně se 150 µl inaktivovaného koňského séra. Bakteriologickou 

hokejkou se tyto dvě složky na misce smíchaly a rovnoměrně rozetřely po celé ploše. Poté se 

na misku inokulovalo 0,1 ml kultury pěstované ve dvoufázovém médiu dle autorů Dobell 
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a Laidlaw, která se také hokejkou rozetřela po celé ploše misky. Takto připravené Petriho 

misky se uchovávaly v anoxické atmosféře po dobu 3 – 4 týdnů. Pro vytvoření anoxické 

atmosféry byl použit přípravek AnaeroGen (Oxoid, UK) vložený do nádoby AnaeroJar (2,5 l). 

Následně se narostlá kultura očkovala pomocí sterilní bakteriologické kličky, na niž se 

nabralo trochu narostlé kultury a jedním tahem se kultura nanesla na nově připravenou 

Petriho misku s živným médiem, antibiotiky a koňským sérem. Jakmile byla axenická kultura 

stabilní, očkování probíhalo již bez antibiotik. Kultivace nadále probíhala v anoxické 

atmosféře. 

 

3.1.4. Kryoprezervace kultur blastocyst 

Zmrazování kultur 

Jako kryoprotektant pro zmrazení kultur byl použit dimethylsulfoxid (DMSO). Pro 

kryoprezervaci prvoků se používaly speciální zkumavky CryoTube™ Vials (Thermo Fisher 

scientific-NUNC, USA). Protože každá kultura byla zmrazena ve čtyřech speciálních 

paralelních zkumavkách, bylo nejprve třeba napěstovat danou kulturu ve čtyřech 15ml 

zkumavkách. Po napěstování byl z každé paralelní kultury odebrán 1 ml a ten byl přenesen 

do další 15ml zkumavky, ve které byly odebrané 4 ml dané kultury smíchány. K takto 

promíchané kultuře byl poté přidán sterilní DMSO, tak aby jeho výsledná koncentrace byla 

5 %. Následně byl vždy 1 ml z takto připravené 15ml zkumavky přenesen do speciální 

zkumavky pro kryoprezervaci prvoků. Tyto zkumavky se vložily do Nalgene® Mr. Frosty™ 

Cryo 1 °C Freezing container s 250 ml isopropanolu a nechaly se postupně ochlazovat až 

na    -80 °C v hlubokomrazícím boxu. Druhý den byly zkumavky přemístěny do tekutého 

dusíku. Po několika dnech byla jedna zkumavka rozmrazena pro kontrolu, zda byla 

kryoprezervace úspěšná. 

 

Rozmrazování kultur 

Veškeré kultury byly získány ze zmrazených kultur blastocyst v tekutém dusíku. Zkumavky, ve 

kterých byli prvoci zmrazeni, se vyndaly z tekutého dusíku, několik sekund se ponechaly 

v pokojové teplotě a následně se vhodily do vody ohřáté na 35 – 50 °C. Ihned po rozmrazení 

kultury se celý objem zkumavky přenesl do 15ml zkumavky se 3 ml média dle autorů Dobell 

a Laidlaw. Z takto vytvořené zkumavky se ještě pro zvýšení úspěchu přenesl 1 ml do další 
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15ml zkumavky se 3 ml stejného média. Ty se udržovaly po dobu 5 – 6 týdnů, dokud jedna 

z paralelních kultur dobře nenarostla. 

 

3.2. Morfologická charakterizace 

3.2.1. Příprava preparátů pro světelnou mikroskopii 

Pro světelnou mikroskopii byly používány dva typy preparátů – nativní preparáty a trvalé 

preparáty barvené protargolem. Pro tento typ mikroskopie byl využíván mikroskop typu 

Olympus BX51TF vybavený Nomarského diferenciálním interferenčním kontrastem 

a digitálním fotoaparátem Olympus DP71 či Olympus DP70. Pozorování, měření velikosti 

buněk i fotodokumentace nativních preparátů probíhala při nastavení mikroskopu na 

Nomarského diferenciální interferenční kontrast a nastavení světla na Bright-field. Pro trvalé 

preparáty barvené protargolem bylo použito nastavení světla Bright-field. 

 Velikost buněk u nativních i trvalých preparátů byla měřena v programu Quick Photo 

Camera 2.3 (u Olympus DP71) či Quick Photo Micro 2.2 (u Olympus DP70). Nejdříve byly 

buňky vyfoceny a až následně byly měřeny. Změřeno bylo vždy celkem 50 buněk každé 

kultury.  

 Počítání jader pomocí světelné mikroskopie probíhalo jen u trvalých preparátů, kde 

jádra v buňkách byla dobře obarvená protargolem. Nativní preparáty byly připraveny pro 

fluorescenční mikroskopii (viz níže). Ke komunikaci mikroskopu s fotoaparátem byly použity 

stejné programy jako při měření buněk.  

 Veškeré pořízené fotografie byly dále upraveny pomocí softwaru CorelDraw Graphics 

Suite X5. 

 

3.2.1.1. Barvení protargolem podle Bodian, modifikováno dle Nie 

Barvení protargolem bylo modifikováno dle Nie (1950). Vzhledem k tomu, že toto barvení je 

poměrně technicky i časově náročné a ne vždy přinese úspěšný výsledek, je nezbytné barvit 

každý vzorek na více paralelních sklíčkách (2 – 5 sklíček). Protože se během barvení využívá 

fixace za vlhka, je třeba dbát, aby preparát nevyschl a nedošlo k deformaci buněčných 

struktur. 
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Příprava Bouin-Hollandovy fixáže: 

V přibližně 800 ml vody bylo rozpuštěno 25 g octanu měďnatého a 40 g kyseliny pikrové 

a následně byl tento roztok doplněn vodou do celkového objemu 900 ml. Poté bylo přidáno 

100 ml 40% roztoku formaldehydu. Před vlastním použitím bylo přelito 30 ml fixáže do 

Petriho misky, kam bylo poté přidáno 1,5 ml koncentrované („ledové“) kyseliny octové. 

 

Fixace: 

Ze dna dobře narostlé kultury byl odebrán 1 µl buněčné suspenze. Vzhledem k vysoké 

hustotě buněk v kultuře nebylo třeba vzorek stáčet na centrifuze a mohl se rovnou nanést na 

odmaštěné krycí sklíčko o rozměrech 15 x 15 mm. Kapka s kulturou byla jedním tahem špičky 

pipety rozetřena po celé ploše sklíčka a to bylo ihned vloženo do Petriho misky s Bouin-

Hollandovou fixáží nátěrem dolů tak, aby plavalo na hladině. Přibližně po 10 minutách se 

sklíčko otočilo nátěrem nahoru a ponořilo se na dno fixáže. Natřená sklíčka se takto nechala 

fixovat zpravidla po dobu 4 hodin.  

 Před samotným barvením bylo ještě potřeba připravit tyčinky z polyethylenu, 

v kterých jsou držena sklíčka po dobu barvení. Pomocí skalpelu se v těchto tyčinkách 

vytvořily zářezy, do kterých se později sklíčka orientovaně zasunula. Na druhé straně 

polyethylenové tyčinky se vytvořily speciální výřezy, pomocí nichž bylo možné na konci 

barvení rozeznat jednotlivé vzorky.  

 Po uplynutí doby fixace byla sklíčka opatrně zasunuta do již zmiňovaných 

polyethylenových tyčinek a následně byla promyta nejprve v 50% ethanolu a poté třikrát 

v 70% ethanolu, v kterém se mohou uchovávat i delší dobu.  

 

Barvení: 

 Preparáty fixované v Bouin-Hollandově fixáži, upevněné v polyethylenových 

tyčinkách a následně konzervované v 50% a 70% ethanolu byly převedeny přes 50% 

ethanol do destilované vody. 

 Poté byly vloženy do 0,5% roztoku KMnO4, kde byly ponechány po dobu 5 minut. 

 Po 5 minutách se sklíčka opláchla v destilované vodě pětkrát po dobu 30 sekund. 

 Dále se na 5 minut preparáty ponechaly v 5% roztoku kyseliny oxalové. 

 Poté se sklíčka opět opláchla v destilované vodě pětkrát po dobu 30 sekund. 
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 Následovalo vložení preparátů do 1% roztoku protargolu (Bayer, I. G. Farben, 

Německo). Protargol je potřeba připravit vždy až těsně před jeho použitím. Navážený 

protargol se nasypal na hladinu destilované vody v kádince, kde se nechal samovolně 

rozpustit. Na dno jiné kádinky se vložil dobře očištěný stočený měděný drát (přibližně 

5 g na 100 ml protargolu) a do takto připravené kádinky se přelil roztok protargolu. 

Následně se do této kádinky vkládala jednotlivá sklíčka ve vertikální poloze. Mezi 

sklíčka se umístily ještě další tenké měděné drátky. Dobře uzavřená kádinka se 

následně uchovávala v 37 °C po dobu 48 hodin.  

 Po 48 hodinách byly nabarvené preparáty propláchnuty v destilované vodě dvakrát 

po dobu 5 sekund. 

 Dále byly preparáty na 10 minut vloženy do redukčního roztoku (1% roztok 

hydrochinonu a 5% roztok Na2SO3). 

 V následujícím kroku byly preparáty opláchnuty v destilované vodě pětkrát po dobu 

30 sekund. 

 Opláchnuté preparáty se na 5 minut vložily do 0,5% – 1% roztoku AuCl3, který byl 

okyselený několika kapkami koncentrované kyseliny octové. 

 Následovalo opláchnutí preparátů v destilované vodě dvakrát po dobu 5 sekund. 

 Poté se sklíčka na 5 minut ponořila do 2% roztoku kyseliny oxalové.  

 Po 5 minutách se sklíčka opláchla v destilované vodě pětkrát po dobu 30 sekund. 

 Dále byla sklíčka na 10 minut vložena do 5% roztoku Na2S2O3. 

 Sklíčka se propírala pod pomalu tekoucí vodovodní vodou po dobu 20 minut.  

 Poté byly nabarvené preparáty převedeny alkoholovou řadou (50%, 70%, 80%, 96%, 

100% ethanol) do xylenu.  

 Sklíčka se ještě převedla přes tři kádinky xylenu a poté se namontovala na podložní 

skla s kapkou DPX Mountant for Histology (Sigma-Aldrich, USA).  

 Takto připravené preparáty se nechaly nejméně 48 hodin v horizontální poloze 

a následně je bylo možné pozorovat pod mikroskopem. 

 

3.2.2. Příprava preparátů pro fluorescenční mikroskopii 

K fluorescenční mikroskopii byly použity preparáty obarvené fluorescenčním barvivem. 

Vyzkoušena byla dvě odlišná fluorescenční barviva – Hoechst a DAPI. K tomuto typu 
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mikroskopie byl využit stejný mikroskop jako při světelné mikroskopii (viz výše) vybavený 

fotoaparátem Olympus DP70. 

 Fluorescenční mikroskopie byla využita k  obarvení DNA v jádrech blastocyst. Díky 

tomu bylo možné spočítat množství jader uvnitř buněk. Jádra se spočítala vždy celkem u 50 

buněk dané kultury.  

 Pomocí fotoaparátu Olympus DP70 byly pořízeny fotografie a ty byly dále upraveny 

softwarem CorelDraw Graphics Suite X5. 

 

3.2.2.1. Barvení DAPI dle Dawson et al., modifikováno dle Zubáčová et al.  

Pro zvýraznění jader v buňkách blastocyst bylo vyzkoušeno barvení fluorescenčním barvivem 

DAPI podle Dawson et al. (2008), modifikováno dle Zubáčová et al. (2013). DAPI je modré 

fluorescenční barvivo, které se pevně váže na AT bohaté oblasti v DNA. Fluorochrom DAPI 

excituje při 360 – 370 nm a emituje záření ve viditelné části spektra o vlnové délce 420 nm.   

 

Barvení: 

 Buňky bylo nejprve třeba nafixovat 1% formaldehydem po dobu 30 minut. Fixace 

probíhala přímo v kultuře tak, že se do 10 ml kultury přidal 1 ml 10% formaldehydu.  

 Poté byly buňky stočeny na 5 minut při 500g. Supernatant byl odstraněn. 

 Pelet byl promyt 1x pufrem PEM (0,1 M PIPES; 1,0 mM EGTA; 0,5 mM MgCl2; pH 6,9) 

a následně stočen na 5 minut při 500g.  

 Pelet buněk byl v PEM pufru opatrně resuspendován Pasteurovou pipetou. 

 Následně byla připravena krycí sklíčka. Na jedno sklíčko bylo naneseno 15 µl 10% 

polylysinu, na něj se přiklopilo druhé sklíčko a třením sklíček o sebe byl polylysin mezi 

sklíčky rozetřen. Po 15 minutách byla sklíčka oddělena a nechala se zaschnout.  

 Na takto připravená sklíčka se naneslo 50 µl fixovaných buněk a poté se sklíčka 

nechala 20 minut volně ležet. 

 Po 20 minutách byla sklíčka promyta 1 ml 1x pufrem PEM. 

 Následně bylo připraveno podložní sklo, na které se nanesla kapka Vectashield s DAPI 

a na to bylo přiloženo krycí sklíčko s buňkami. Aby se zabránilo vyschnutí preparátu, 

byly okraje přiloženého krycího sklíčka překryty bezbarvým lakem.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barven%C3%AD_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA
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 Takto připravené preparáty se uchovávaly v chladu a temnu. Následně je bylo možné 

pozorovat pod fluorescenčním mikroskopem. 

 

3.2.2.2. Barvení fluorescenčním barvivem Hoechst 33342 

K obarvení blastocyst bylo použito fluorescenční barvivo Hoechst typu 33342 (10 mg/ml). 

Toto barvivo se stejně jako DAPI vyznačuje modrou fluorescencí a také se váže na AT bohaté 

oblasti v DNA. Hoechst excituje při 350 nm a emituje záření ve viditelné části spektra 

o vlnové délce 460 nm. Ke kultuře blastocyst bylo přidáno 1 % objemu barviva Hoechst. 

Takto připravené preparáty bylo možné pozorovat pod fluorescenčním mikroskopem. 

Následně probíhalo počítání dobře viditelných jader. 

 

3.3. Molekulárně biologické techniky 

3.3.1. Izolace DNA 

U dobře narostlých kultur bylo ze dna kultury odebráno přibližně 200 µl média s buňkami. 

Vzhledem k vysoké hustotě buněk ve vzorku nebylo třeba vzorek stáčet na centrifuze. 

U méně narostlých kultur byl ze dna kultury odebrán 0,5 ml média s buňkami a následně byl 

vzorek stočen na centrifuze po dobu 5 minut při 1000g, aby došlo k zahuštění buněk. Poté 

byl odpipetován přebytečný supernatant tak, aby ve vzorku zbylo přibližně 200 µl média 

s buňkami. Vzniklý pelet byl v médiu resuspendován.  

 K izolaci DNA byl použit kit DNeasy Blood® & Tissue Kit (Qiagen, GER) dle protokolu 

Purification of total DNA from animal blood or cells, spin – column protocol. Izolovaná DNA 

byla dlouhodobě skladována v mrazničce při -20 °C. 

 

3.3.2. Amplifikace SSU rDNA  

Amplifikace cílových fragmentů DNA byla prováděna metodou polymerázové řetězové 

reakce (PCR) s použitím různých druhů primerů (viz tab. 1). V případě užití specifických 

primerů pro rod Blastocystis (Rd5, BhrDr) byla použita Taq polymeráza (Fermentas, UK). 

V případě užití eukaryotických primerů (Medlin A, Medlin B, EK42F, EK1498R) byla použita LA 

polymeráza (Fermentas, UK). Reakční směs pro Taq polymerázu se skládala z 12,5 µl Combi 

PPP Master Mix; 1 µl primeru 1 (10 pmol); 1 µl primeru 2 (10 pmol) a 3 – 5 µl DNA. Reakční 

směs pro LA polymerázu se skládala z 0,25 µl LA polymerázy; 2,5 µl pufru; 0,5 µl DMSO; 
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0,75 µl dNTP (10 mM); 1 µl primeru 1 (10 pmol); 1 µl primeru 2 (10 pmol) a  3 – 5 µl DNA. 

V obou případech byla směs doplněna sterilní vodou do výsledného objemu 25 μl. PCR 

probíhala v termocykléru T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, USA). Nastavení cyklů 

je uvedeno v tab. 2 pro Taq polymerázu a  v  tab. 3 pro LA polymerázu. V případě LA 

polymerázy s použitím eukaryotických primerů se musela nejprve vyzkoušet vhodná 

annealingová teplota, k jejímu určení byl použit cyklus s teplotním gradientem. Nejlepší 

výsledky amplifikace byly dosaženy při annealingové teplotě 58 °C. 

 

Tab. 1: Seznam primerů používaných k amplifikaci DNA 

Primer Citace Sekvence 5´ – 3´ 

Rd5 Scicluna et al. 2006 ATCTGGTTGATCCTGCCAGT 

BhrDr Scicluna et al. 2006 GAGCTTTTTAACTGCAACAAC 

MedlinA Medlin et al. 1988 AYCTGGTTGATYYTGCCAG 

MedlinB Medlin et al. 1988 TGATCCATCTGCAGGTTCACCT 

EK42F López-García et al. 2001 CTCAARGAYTAAGCCATGCA 

EK1498R López-García et al. 2001 CACCTACGGAAACCTTGTTA 

 

Tab. 2: Nastavení termocykléru pro Taq polymerázu 

Počet cyklů Teplota Čas 

1x 94 °C 4 min 

 

31x 

94 °C 15 sec 

55 °C 1 min 

72 °C 1 min 

1x 72 °C 30 min 

 

Tab. 3: Nastavení termocykléru pro LA polymerázu 

Počet cyklů Teplota Čas 

1x 94 °C 1 min 

 

31x 

94 °C 15 sec 

58 °C 1 min 

68 °C 2 min 30 sec 

1x 68 °C 20 min 
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3.3.3. Přečištění PCR produktů 

Pro kontrolu výsledků PCR byla použita gelová elektroforéza, která probíhala na 

1% horizontálním agarózovém gelu s použitím standardu GeneRuler 100bp Plus DNA ladder  

(0,1 μg/μl). Pro zviditelnění amplifikované DNA v procházejícím UV světle byl již během 

přípravy do gelu přidán ethidiumbromid (0,5 µg/ml). 

  Jestliže se naamplifikoval jediný fragment požadované délky, byl výsledný PCR 

produkt přečištěn pomocí kitu MinElute PCR Purification Kit (Qiagen, GER) dle protokolu 

QIAquick PCR Purification Kit Protocol, Using a microcentrifuge. DNA byla eluována do 20 μl 

Elution Buffer (EB). Následně mohla být přečištěná DNA připravena na sekvenaci. 

 Jestliže se ovšem naamplifikovalo více fragmentů různé délky, byla část gelu 

s fragmentem požadované délky vyříznuta a následně byl fragment přečištěn pomocí kitu 

ZymocleanTM Gel DNA Recovery Kit (Zymo Research, USA). Poté došlo k zaklonování 

fragmentu a jeho osekvenování. 

 

3.3.4. Klonování DNA 

U některých kultur se nacházelo více genotypů v rámci jedné kultury blastocyst. U takových 

kultur bylo třeba dané PCR produkty samostatně vyřezat z gelu a zaklonovat pomocí kitu 

pGEM® T-Easy Vector System (Promega, USA) do komerčně dodávaných kompetentních 

buněk Escherichia coli JM109 Competent Cells (Promega, USA). Tento kit je založen na selekci 

transformovaných buněk pomocí rezistence k ampicilinu a na modro-bílé selekci.  

 

3.3.4.1. Příprava ligační směsi 

Nejprve bylo třeba připravit ligační směs, jejíž příprava kvůli případné kontaminaci probíhala 

mimo prostor laboratoře, kde se běžně pracuje s DNA. Ligační směs se skládala z 5 µl 

ligačního pufru; 1 µl T4 ligázy; 1 µl pGEM plazmidu a 3 µl DNA. T4 ligáza byla po celou dobu 

přípravy udržována na ledu. Následná ligace probíhala přes noc při 4 °C. 

 

3.3.4.2. Příprava užitých médií 

Pro přípravu bakteriálních kolonií bylo třeba použít některá živná média. Jednalo se o tekuté 

Luria-Bertani (LB) médium a pevné médium LB-agar na Petriho miskách.  
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Luria-Bertani (LB) médium  

Složení: LB Broth (Sigma-Aldrich, USA) – 10 g; voda – 500 ml 

Příprava: LB médium bylo namícháno a následně autoklávováno. Poté se uchovávalo 

v lednici.  

Pevné médium LB-agar 

Složení: LB Broth (Sigma-Aldrich, USA) – 10 g; bakteriologický agar (Oxoid, UK) – 6 g; voda – 

500 ml 

Příprava: Pevné médium LB-agar bylo z počátku připravováno stejně jako tekuté LB médium, 

s rozdílem, že k němu bylo přidáno 6 g bakteriologického agaru. Takto namíchané médium 

bylo autoklávováno a po mírném ochlazení rozlito do Petriho misek, které se po ztuhnutí 

média uchovávaly v lednici v obrácené poloze.  

 

3.3.4.3. Příprava bakteriálních kolonií 

 Pomocí špiček zchlazených na -20 °C se ke 100 µl kompetentních buněk, které se 

udržovaly na ledu, přidalo 10 µl předem připravené ligační směsi. Vzniklá směs byla 

po dobu 20 minut ponechána na ledu. 

 Poté došlo k teplotnímu šoku kompetentních buněk. Bakterie se na 45 sekund vložily 

do 42 °C a následně byly po dobu 2 minut ponechány na ledu. 

 Směs byla doplněna do 1 ml LB médiem a následně byla inkubována na třepačce po 

dobu 90 minut (220 rpm při teplotě 37 °C).  

 Na předem připravené Petriho misky s pevným médiem LB-agar byla nejprve 

hokejkou rozetřena směs tvořená ze 100 µl IPTG (23,83μg/ml); 20 µl X-gal (50 mg/ml) 

a 25 µl ampicilinu (100 μg/ml).  

 Posléze bylo na Petriho misky hokejkou rozetřeno 100 – 150 µl bakteriálních buněk.  

 Zbylý obsah zkumavky byl poté stočen na 8 minut při 5000g, přebytečný supernatant 

byl odpipetován a vzniklý pelet byl resuspendován a poté hokejkou rozetřen na nově 

připravenou Petriho misku. 

 Aby bakterie rychle narostly, byly Petriho misky na noc umístěny do 37 °C, nejprve 

víčkem nahoru a po necelé hodině se obrátily víčkem dolů, aby se případná vysrážená 

voda udržovala na víčku, nikoli na médiu. 
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3.3.4.4. Colony PCR 

Pro ověření úspěšnosti klonování bylo z každé plotny vybráno několik bílých kolonií (obvykle 

osm), které byly pomocí sterilní špičky automatické pipety přeneseny do mikrozkumavek 

s  10,5 µl sterilní vody, kde byly následně resuspendovány. Mikrozkumavky byly vloženy do 

termocykléru (nastavení termocykléru je uvedeno v tab. 4), kde pomocí náhlých změn teplot 

došlo k rozbití buněk bakterií a k uvolnění jejich DNA. 

 Získaná DNA byla použita pro PCR amplifikaci. Nejprve byla namíchána reakční směs, 

která se skládala z 12,5 µl Combi PPP Master Mix; 1 µl primeru SP6 (10 pmol) a 1 µl primeru 

T7 (10 pmol). Takto připravená směs byla přidána do mikrozkumavek s 10,5 µl 

degradovaných bakterií. PCR reakce byla prováděna v termocykléru se stejným teplotním 

nastavením jako při klasické PCR reakci (viz tab. 3). Následně byla pro kontrolu provedena 

elektroforéza na 1% horizontálním gelu. 

 

Tab. 4: Nastavení termocykléru pro degradaci bakterií 

Teplota Čas 

96 °C 5 min 

50 °C 1 min 30 sec 

96 °C 1 min 30 sec 

45 °C 1 min 

96 °C 1 min 

40 °C 1 min 

 

3.3.4.5. Izolace plasmidů 

Dle výsledku elektroforézy bylo vybráno několik bílých kolonií (obvykle 2 – 4), které byly 

přeneseny do zkumavek se 4 ml tekutého LB média a 4 µl ampicilinu (100 μl/ml). Zkumavky 

byly následně přes noc inkubovány na třepačce (220 rpm při teplotě 37 °C). Druhý den byla 

provedena izolace plasmidů pomocí kitu ZR Plasmid Miniprep™-Classic (Zymo Research, USA) 

dle přiloženého protokolu. DNA byla eluována do 40 µl sterilní vody a následně skladována 

při -20 °C.  
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3.3.5. Sekvenace DNA  

Vzorky pro sekvenační reakci byly připravovány do mikrozkumavek smícháním templátové 

DNA, příslušného primeru a sterilní vody do celkového objemu 8 µl. Seznam používaných 

primerů je uveden v tab. 5. Požadovaná koncentrace primerů byla 3,2 pmol. Množství 

templátové DNA se určovalo podle délky sekvenovaného fragmentu (100 ng DNA na 1000 bp 

délky sekvence), většinou se pohybovalo v rozmezí 50 – 100 ng. V případě sekvenace 

plasmidové DNA bylo množství templátové DNA zvýšeno na 300 – 500 ng. 

 Vlastní sekvenační reakce byla prováděna v Laboratoři sekvenace DNA PřF UK, na 

sekvenátoru 3100 Avant Genetic analyzer nebo 3130 Genetic analyzer (Applied Biosystems). 

 

Tab. 5: Používané primery a jejich sekvence 

Primer Citace Sekvence 5´ – 3´ 

Rd5 Scicluna et al. 2006 ATCTGGTTGATCCTGCCAGT 

BhrDr Scicluna et al. 2006 GAGCTTTTTAACTGCAACAAC 

MedlinA Medlin et al. 1988 AYCTGGTTGATYYTGCCAG 

MedlinB Medlin et al. 1988 TGATCCATCTGCAGGTTCACCT 

EK42F López-García et al. 2001 CTCAARGAYTAAGCCATGCA 

EK1498R López-García et al. 2001 CACCTACGGAAACCTTGTTA 

SP6 Wallace et al. 1981 GATTTAGGTGACACTATAG 

T7 Wallace et al. 1981 TAATACGACTCACTATAGGG 

577F Elwood et al. 1985 GCCAGCMGCCGCGGT 

577R Elwood et al. 1985 ACCGCGGCKGCTGGC 

 

3.4. Vyhodnocení sekvencí a fylogenetická analýza 

Ihned po určení sekvence byl ověřen její původ pomocí algoritmu BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) s nastavením na nucleotide blast, jenž je k dispozici na serveru NCBI 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Následně byly jednotlivé osekvenované části DNA složeny 

pomocí programu SeqMan 7.0.0 (DNAStar). Z výsledných složených sekvencí byly odstraněny 

sekvence amplifikačních primerů. 

 Námi získané sekvence byly při tvorbě datasetu doplněny již publikovanými 

sekvenčními daty příslušných genů z databáze GenBank. Vhodné sekvence jsme vybírali na 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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základě již publikovaných fylogenetických analýz. Tyto sekvence jsme následně fylogeneticky 

analyzovali společně s našimi sekvencemi.  

 

3.4.1. Tvorba a úprava alignmentu 

Sekvence byly alignovány metodou MAFFT (Katoh et al. 2002) pomocí internetového serveru 

http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/. Byl vybrán algoritmus G-INS-i, ostatní parametry 

nastavení nebyly měněny. Výsledný alignment byl ručně upraven v programu BioEdit 7.1.9 

(Hall 1999). Z alignmentu byly odstraněny variabilní oblasti, které nebylo možno zalignovat. 

U neúplných sekvencí byl začátek a konec nahrazen neurčitými bázemi (N). 

 

3.4.2. Tvorba fylogenetického stromu 

Fylogenetický strom byl konstruován metodou maximum likelihood (ML) a bayesovskou 

metodou (BA). ML strom byl zkonstruován v programu RAxML 7.0.3 (Stamatakis 2006) se 

substitučním modelem GTRGAMMAI a nejlepší strom byl vybrán z 10 nezávislých analýz. 

Statistická podpora topologie byla odhadnuta pomocí bootstrapové analýzy s 1000 

pseudoreplikáty v programu RAxML s modelem GTRGAMMAI s 1000 pseudoreplikáty. 

BA strom byl zkonstruován v programu MrBayes 3.2.2 (Huelsenbeck a Ronquist 2001) 

s použitím substitučního modelu GTR + Γ + I + covarion se čtyřmi rychlostními kategoriemi. 

Čtyři řetězce MCMC běžely po dobu 2.106 generací se vzorkováním každou 500. generaci, 

dokud odchylka mezi řetězci za posledních 75 % generací neklesla pod 1 %. Prvních 25 % bylo 

odstraněno jako burn-in. Hodnoty posteriorní pravděpodobnosti pro jednotlivé uzly byly 

odhadnuty v programu MrBayes 3.2.2.   

  

 

 

 

 

http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/
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IV. VÝSLEDKY 

4.1. Studované izoláty 

Veškeré studované izoláty byly v minulosti získány na PřF UK (Uzlíková 2007; Kostka et al. 

2008; Čepička, nepublikováno; Smejkalová, nepublikováno). Izoláty, kromě těch ze členovců, 

se podařilo kultivovat a následně zamrazit v tekutém dusíku. Celkem bylo získáno 38 izolátů 

ze studenokrevných obratlovců (želvy, hadi, ještěři), teplokrevných obratlovců (hlodavci) 

a členovců (brouci, švábi, mnohonožky). 25 izolátů pochází z několika druhů želv, z toho 

21 izolátů ze suchozemských druhů želv a čtyři izoláty z vodních druhů. Dále byly dva izoláty 

získány z hadů a čtyři izoláty z ještěrů. Z hmyzu pochází celkem pět izolátů, z toho dva izoláty 

ze švábů a tři izoláty z brouků. Poslední izolát z bezobratlých živočichů pochází 

z mnohonožek. Jediný izolát z teplokrevných obratlovců byl získán z morčete domácího. 

Přehled studovaných izolátů včetně hostitelů, z kterých byly získány, je uveden v tab. 6. 

 Veškeré námi kultivované izoláty byly získány ze zmrazených kultur blastocyst 

v tekutém dusíku. Jedním z úkolů bylo zjistit, zda blastocysty zmrazené v tekutém dusíku 

budou i po několika letech životaschopné. Kromě jednoho izolátu (GECA2) se nám podařilo 

všechny kultury rozmrazit a dlouhodobě kultivovat. Zmrazení blastocyst v tekutém dusíku na 

několik let a jejich následné rozmrazení tedy nemá výrazný vliv na životaschopnost kultur. 

Abychom zamezili postupnému vyčerpání těchto zmrazených kultur, byly některé opětovně 

zmrazeny v tekutém dusíku. 

 

Tab. 6: Studované izoláty rodu Blastocystis 

IZOLÁT DRUH HOSTITELE TYP VZORKU 

 ŽELVY SUCHOZEMSKÉ  

GECA2† Chelonoidis carbonaria trus 

GECA3ǂ Chelonoidis carbonaria trus 

GEEL2ǂ Geochelone elegans trus 

GEPA1* Stigmochelys pardalis trus 

GEPA2* Stigmochelys pardalis trus 

GERA3* Astrochelys radiata trus 

GERA4ǂ Astrochelys radiata trus 

GERA5ǂ Astrochelys radiata trus 

GESP1* Geoemyda spengleri trus 

GESP2ǂ Geoemyda spengleri trus 

GESU1* Centrochelys sulcata trus 
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Tab. 6: Studované izoláty rodu Blastocystis (Pokračování) 

INDO2* Indotestudo elongata trus 

KAJ2* Macrochelys temminckii trus 

KINIX2* Kinixys belliana nogueyi trus 

PYXǂ Pyxidea mouhotii  trus 

PYX1ǂ Pyxidea mouhotii trus 

TEGR1* Testudo graeca trus 

TEHE2ǂ Testudo hermanni trus 

TEHE3* Testudo hermanni trus 

TEMA1ǂ Testudo marginata trus 

THR3* Testudo horsfieldii trus 

 ŽELVY VODNÍ  

CUORA1ǂ Cuora amboinensis  trus 

DOGA1ǂ Dogania subplana  trus 

CHESI1ǂ Chelodina sp. trus 

CHESI2* Chelodina sp. trus 

 HADI  

EPIC2* Epicrates striatus trus 

MOVI1* Morelia viridis trus 

 JEŠTĚŘI  

HYDR1* Hydrosaurus pustulatus trus 

IGU1* Iguana iguana trus 

KOZE1* Corucia zebrata trus 

MURAL1* Podarcis muralis  trus 

 HMYZ  

BSPǂ Blaberus sp. střevo 

ESMI3ǂ Eudicella smithi bertherandi střevo 

GNOR2ǂ Gnorimus tibialis střevo 

LACE5ǂ Lucanidae gen. sp. střevo 

NANPǂ Nauphoeta cinerea střevo 

 MNOHONOŽKY  

VELKA2ǂ Spirostreptidae gen. sp. střevo 

 HLODAVCI  

CAVIA2* Cavia porcellus trus 

 

 

 * izoláty, u nichž byly k dispozici zamrazené kultury, dlouhodobě kultivované izoláty 

 † izolát, u něhož byla k dispozici zamrazená kultura, ovšem tu se nepodařilo rozmrazit 

  ǂ izoláty, u nichž nebyly k dispozici zamrazené kultury 

 



50 
 

4.2. Kultivace xenických a axenických izolátů blastocyst, teplota kultivace 

4.2.1. Xenická kultivace 

Ze zmrazených kultur blastocyst jsme se pokusili rozmrazit celkem dvacet izolátů, z nichž se 

nám devatenáct podařilo rozmrazit úspěšně. Izolát GECA2 jsme se neúspěšně pokoušeli 

rozmrazit celkem třikrát. Všechny rozmrazené izoláty jsme dlouhodobě kultivovali v xenické 

kultuře v médiu dle autorů Dobell a Laidlaw.  

 

4.2.2. Axenická kultivace 

4.2.2.1. Tekuté médium TYM 

Některé izoláty jsme se pokusili axenizovat v tekutém médiu TYM s přidanými antibiotiky 

a koňským sérem. Jednalo se o izoláty: EPIC2, GESP1, GESU1, HYDR1, CHESI2, IGU1, INDO2, 

KAJ2, KOZE1, MURAL1, MOVI1, TEGR1, TEHE3. Všechny kultury, vyjma TEGR1 a TEHE3, 

nepřežily déle než dva měsíce. Blastocysty ze zbylých kultur TEGR1 a TEHE3 zmizely po třech 

měsících. 

 

4.2.2.2. Pevné médium TYM-agar na Petriho miskách 

Po neúspěšném pokusu o axenickou kultivaci blastocyst v tekutém médiu TYM jsme zkusili 

blastocysty kultivovat na Petriho miskách s pevným médiem TYM-agar, přidanými antibiotiky 

a koňským sérem (viz obr. 3). Kultivace probíhala při pokojové teplotě v anoxické atmosféře. 

Takto jsme kultivovali následující izoláty: CAVIA2, GEPA2, GERA3, IGU1, KINIX2, KOZE1, 

TEGR1, TEHE3, THR3. Všechny izoláty se dařilo dlouhodobě kultivovat.  

 

Obr.3. Fotografie Petriho misky s pevným médiem TYM-

agar a axenickou kulturou blastocyst (bílý povlak).  

Průměr Petriho misky je 90 mm. 
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4.2.3. Teplota kultivace 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o izoláty ze studenokrevných obratlovců a členovců (mimo 

CAVIA2 z morčete domácího), probíhala kultivace při pokojové teplotě (přibližně 22 – 23 °C). 

Jedním z cílů této práce bylo zjistit, zda vybrané izoláty dlouhodobě přežijí teplotu 37 °C. 

Proto byly zkumavky a Petriho misky s kulturami vloženy do termostatu s teplotou 37 °C. 

V případě izolátů kultivovaných xenicky se jednalo o izoláty: CAVIA2, EPIC2, IGU1, KOZE1, 

TEHE3 a THR3. V případě izolátů kultivovaných axenicky se jednalo o izoláty KOZE1 a TEHE3. 

V obou případech se kromě izolátu CAVIA2 nepodařilo dlouhodobě udržet kultury při této 

teplotě. Xenické kultury, které byly během pokusu očkovány vždy po třech dnech, nepřežily 

v této teplotě déle než tři týdny. Axenické kultury na Petriho miskách, které se běžně 

očkovaly po jednom měsíci, nepřežily dobu ani jednoho měsíce.  

 

4.3. Sekvence SSU rDNA studovaných izolátů 

Ze všech studovaných izolátů byly na PřF UK k dispozici alespoň částečné sekvence SSU rDNA 

(Uzlíková 2007; Smejkalová, nepublikováno). Sekvence kmenů GECA2, GEPA2, GERA3a, 

GERA3b a KINIX2 byly publikovány Kostkou et al. (2008). U všech rozmrazených a následně 

kultivovaných izolátů (celkem 19) jsme z několika důvodů opětovně určili sekvenci SSU rDNA. 

Zaprvé, některé dříve určené sekvence nemusely být vyhodnoceny správně, nebo byly 

neúplné. Dále jsme chtěli ověřit identitu rozmrazených blastocyst.   

 V případě některých kmenů jsme získali dvě různé sekvence, které se odvětvují na 

různých místech fylogenetického stromu. Týká se to následujících pěti kmenů: GERA3, 

KINIX2, KOZE1, TEHE3, TEMA1. Kmeny GERA3a a GERA3b byly publikovány Kostkou et al. 

(2008). Nám se klonováním podařilo získat obě sekvence GERA3a a GERA3b, které se shodují 

s těmi publikovanými. Kmen KINIX2 byl také publikován Kostkou et al. (2008). Nám se 

nepodařilo získat sekvenci izolátu KINIX2, která by se shodovala s již publikovanou sekvencí. 

Nicméně získali jsme dvě odlišné sekvence tohoto kmene, které v této práci označujeme jako 

KINIX2a a KINIX2b.  

 Celkem jsme do  fylogenetické analýzy zařadili 42 sekvencí 38 studovaných izolátů. 

 



52 
 

4.4. Fylogenetická analýza 

Obr. 4 znázorňuje fylogenetický strom rodu Blastocystis založený na sekvencích SSU rDNA. 

Do analýzy byly kromě nových sekvencí zařazeny všechny již publikované sekvence 

blastocyst ze studenokrevných obratlovců a švábů a sekvence patřící do všech 17 subtypů 

z teplokrevných obratlovců.  

 V souladu s předchozími analýzami (Kostka et al. 2004, 2007, 2008) spadá rod 

Blastocystis s vysokou statistickou podporou do blízké příbuznosti řádu Slopalinida. Rod 

Blastocystis je dle fylogenetické analýzy monofyletický, jeho monofylie je podpořena 

hodnotou bootstrapu (BS) 85 a hodnotou posteriorní pravděpodobnosti (PP) 0,99. 

 Dle fylogenetické analýzy jsme rozdělili celý rod Blastocystis, včetně blastocyst ze 

studenokrevných obratlovců a členovců, do celkem 38 subtypů. Definovali jsme 21 nových 

subtypů (ST18 – ST38), jež jsou reprezentovány právě blastocystami ze studenokrevných 

obratlovců a členovců. Důvody, které nás vedly k definování nových subtypů, jsou popsány 

v diskusi.  

 Rod Blastocystis se rozpadá na dvě linie. První linie je reprezentována subtypy ST15, 

ST18, ST19 a ST20 a je podpořena pouze středně (BS 75/PP 0,91). Druhá linie, která je vysoce 

statisticky podpořená (BS 100/PP 1), se rozpadá na dvě robustní skupiny (BS ≥ 97/PP 1). První 

skupina zahrnuje subtypy ST17 a ST21 – ST25. Druhá skupina se opět dělí na další dvě 

skupiny. Subtypy ST26, ST27 a ST28 tvoří první skupinu s maximální podporou. Druhá 

skupina je podpořena méně (BS 66/PP 1) a obsahuje všechny subtypy z teplokrevných 

obratlovců, vyjma subtypů ST15 a ST17, dále se zde nachází subtypy ST29 – ST38 ze 

studenokrevných obratlovců. Vzájemné vztahy těchto subtypů zůstávají v této fylogenetické 

analýze obvykle nerozřešeny. 

 Genetická vzdálenost (nekorigovaná p-distance) uvnitř nově definovaných subtypů 

ST18 – ST38 zpravidla nepřesahuje 2,8 %. Výjimkou jsou subtypy ST20 a ST38. Genetická 

vzdálenost uvnitř subtypu ST20 dosahuje 5,9 %. Genetická vzdálenost uvnitř subtypu ST38 

dosahuje 9,5 %. Subtyp ST17 sice není nově definovaným subtypem, ale zařazením třech 

našich izolátů (viz níže) do tohoto subtypu došlo k ovlivnění genetické vzdálenosti uvnitř 

subtypu. Ta nyní dosahuje 4,9 %. 

 Genetická vzdálenost mezi subtypy (nejmenší vzdálenost mezi kmeny patřícími do 

dvou subtypů) u nově definovaných subtypů ST18 – ST38 zpravidla překračuje 6 %. Výjimkou 
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jsou dvě dvojice subtypů. U subtypů ST14 a ST32 je tato vzdálenost 4,6 %. Druhou dvojici 

tvoří subtypy ST5 a ST32 s distancí 4,9 %.  

 V případě několika izolátů došlo k zařazení do již definovaného subtypu. Izoláty 

MURAL1 (z ještěrky Podarcis muralis), IGU1 (z leguána Iguana iguana) a CAVIA2 (z morčete 

Cavia porcellus) spadají do subtypu ST17, jenž je v analýze reprezentován publikovanou 

sekvencí KC148208 (z gundi Ctenodactylus gundi). Genetická vzdálenost izolátu MURAL1 od 

sekvence KC148208 je 4,4 %. Genetická vzdálenost izolátu IGU1 od sekvence KC148208 je 

3,9 %. Genetická vzdálenost izolátu CAVIA2 od sekvence KC148208 je 1,8 %.  

 Izolát LACE5 (z ponravy blíže neurčeného roháče) spadá do subtypu ST1, který je 

v analýze reprezentován publikovanými sekvencemi AB070989 (z člověka) a AB107961 

(z prasete Sus scrofa f. domestica). Genetická vzdálenost izolátu LACE5 od sekvence 

AB070989 je 0,5 % a od sekvence AB107961 je 1,7 %. 

 Publikovaná sekvence AY266469 (z ropuchy Bufo japonicus) spadá do subtypu ST5, 

který je v analýze reprezentován publikovanými sekvencemi AB070999 a AB091248 (z prasat 

Sus scrofa f. domestica). Genetická vzdálenost sekvence AY266469 od sekvence AB070999 je 

0,5 % a od sekvence AB091248 je 0,4 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Fylogenetický strom rodu Blastocystis založený na sekvencích SSU rDNA. Strom byl sestrojen metodou 

maximum likelihood se substitučním modelem GTRGAMMAI v programu RAxML a byl zakořeněn zástupci 

několik stramenopilních linií. Čísla na větvích představují hodnotu boostrapové podpory/Bayesovy posteriorní 

pravděpodobnosti. Hodnoty menší než 50/0.90 jsou označeny hvězdičkou (*). Pokud jsou obě hodnoty menší 

než 50/0.90, není u daných větví hodnota podpory uvedena. Nové sekvence jsou uvedeny tučně. Je uvedeno 

rozdělení rodu Blastocystis do subtypů. Barevné obdélníky označují blastocysty z poikilotermních obratlovců 

(modréobdélníky) a z členovců (zelené obdélníky). V závorkách jsou uvedeni hostitelé daných izolátů. 
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4.5. Morfologická charakterizace  

Morfologická charakterizace byla provedena u buněk všech kultivovaných izolátů a u všech 

kmenů nabarvených protargolem. V případě kultivovaných izolátů byla morfologie 

charakterizována celkem u devatenácti kultur, v případě kmenů nabarvených protargolem 

bylo k dispozici dvanáct izolátů. V obou případech byla pozorována vakuolární forma buněk 

blastocyst s dobře viditelnou centrální vakuolou. 

 Hlavními znaky, které byly pozorovány, byly velikost buněk a počet jader v buňce. 

V případě trvalých preparátů byla jádra dobře obarvena protargolem. U živých buněk jsme 

jádra zviditelnili pomocí fluorescenčního barviva Hoechst typu 33342. Měření buněk 

i počítání jader v buňkách probíhalo vždy u 50 buněk každé kultury. Výsledky těchto 

pozorování jsou uvedeny v tab. 7. Naměřené rozměry buněk jsou v tabulce uvedeny jako 

ARITM. PRŮMĚR ± SMĚRODATNÁ ODCHYLKA (MIN – MAX). Počty jader jsou uvedeny jako 

ARITM. PRŮMĚR. Dle naší fylogenetické analýzy (obr. 4) můžeme rod Blastocystis rozdělit do 

38 subtypů, proto jsou morfologická data v tabulce uvedena dle jednotlivých subtypů. 

Protože jsme neměli k dispozici živé kultury či trvalé preparáty všech 38 studovaných izolátů, 

jsou v tabulce uvedeny pouze ty subtypy, které obsahují izoláty podrobené morfologické 

charakterizaci. U izolátu GERA3 byly získány dvě různé sekvence, které se na fylogenetickém 

stromě větví na různých místech, proto jsou v tabulce naměřené hodnoty tohoto izolátu 

uvedeny v oddílu pro dva možné subtypy. 

 Na obrázcích 5, 6, 7 můžeme pozorovat morfologické rozdíly některých buněk 

blastocyst. 
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Tab. 7: Rozměry buněk a počet jader studovaných izolátů rodu Blastocystis 

IZOLÁT VELIKOST BUNĚK n jn VELIKOST BUNĚK ptg jptg 

ST17 

CAVIA2 13,4 ± 2,0 (10,2 – 19,9) µm 1,7 7,2 ± 1,0 (5,6 – 9,5) µm 2,4 

IGU1 16,5 ± 4,4 (9,7 – 28,8) µm 2,2 11,8 ± 2,0 (8,5 – 15,6) µm 2,6 

MURAL1 12,0 ± 2,1 (9,0 – 19,3) µm 1,6 7,8 ± 1,4 (5,5 – 11,5) µm 2,2 

ST18 

TEHE3a 12,3 ± 2,2 (8,4 – 18,2) µm 1,9 8,9 ± 1,3 (6,8 – 11,2) µm 2,1 

ST18 nebo ST26 

GERA3 6,3 ± 1,8 (4,1 –11,5) µm 1,5 8,0 ± 1,0 (5,0 – 10,2) µm 1,9 

ST20 

GEEL2 n.a. n.a. 16,9 ± 1,6 (14,2 – 20,6) µm 6,7 

KINIX2a 22,5 ± 5,2 (13,4 – 40,8) µm 7,2 20,1 ± 3,2 (16,0 – 29,5) µm 5,5 

KOZE1a 20,8 ± 4,0 (15,6 – 30,1) µm 4,1 n.a. n.a. 

TEGR1 18,6 ± 3,9 (12,4 – 29) µm 5,4 n.a. n.a. 

THR3 20,3 ± 5,5 (10,6 – 36,2) µm 4,1 16, 4 ± 2,3 (11,0 – 21,8) µm 2,3 

ST24 

VELKA n.a. n.a. 10,6 ± 1,9 (8,1 – 16,6) µm 1,5 

ST28 

GECA2 n.a. n.a. 7,0 ± 0,9 (5,5 – 9,2) µm 4,1 

GEPA1 5,8 ± 1,3 (3,4 – 9,7) µm 2,2 7,9 ± 1,5 (6,0 – 13,5) µm 5,1 

GESU1 13,1 ± 3,5 (8,4 – 24,6) µm 2,5 6,5 ± 0,9 (4,2 – 8,2) µm 2,3 

ST30 

GEPA2 6,2 ± 0,9 (4,8 – 8,0) µm 2,0 9,1 ± 1,2 (6,8 – 13,4) µm 1,9 

ST36 

MOVI1 7,6 ± 1,2 (5,2 – 11,2) µm 1,5 n.a. n.a. 

ST38 

EPIC2 10,2 ± 1,9 (7,0 – 17,9) µm 2,9 n.a. n.a. 

GESP1 10,6 ± 2,2 (7,2 – 18,3) µm 2,4 6,1 ± 1,0 (4,0 – 8,3) µm 4,3 

HYDR1 13,4 ± 3,2 (8,7 – 22,0) µm 2,9 5,3 ± 0,7 (3,9 – 7,7) µm 3,2 

CHESI2 7,2 ± 1,5 (5,2 – 11,1) µm 2,1 n.a. n.a. 

INDO2 9,4 ± 1,4 (7,1 – 12,9) µm 1,6 n.a. n.a. 

KAJ2 10,6 ± 2,3 (7,5 – 22,6) µm 2,2 n.a. n.a. 

PYX n.a. n.a. 8,3 ± 1,2 (6,5 – 11,6) µm 4,0 

 

 VELIKOST BUNĚK n – průměr nativních buněk 

 VELIKOST BUNĚK ptg – průměr buněk v trvalých preparátech barvených protargolem 

 jn – průměrný počet jader u nativních buněk 

 jptg – průměrný počet jader buněk nabarvených protargolem 

 n.a. – údaj není k dispozici 
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Obr. 5. Morfologie živých buněk rodu Blastocystis. 

A – izolát KINIX2 (ST20); B – izolát TEGR1 (ST20); C – izolát THR3 (ST20); D – izolát KOZE1 (ST20); E – izolát IGU1 

(ST17); F – izolát CAVIA2 (ST17); G – izolát MURAL1 (ST17); H – izolát HYDR1 (ST38); I – izolát TEHE3 (ST18); J – 

izolát INDO2 (ST38); K – izolát GESU1 (ST28); L – izolát EPIC2 (ST38); M – izolát GERA3 (ST18 nebo ST26); N – 

izolát MOVI1 (ST36). Měřítko je 10 µm. 
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Obr. 6. Jádra v buňkách blastocyst obarvená fluorescenčním barvivem Hoechst typu 33342.  

A, B – izolát KOZE1 (ST20); C, D – izolát CHESI2 (ST38); E – izolát KAJ2 (ST38). Měřítko je 10 µm. 

 

 

Obr. 7. Trvalé preparáty buněk rodu Blastocystis barvené protargolem.  

A – izolát KINIX2 (ST20); B – izolát THR3 (ST20); C – izolát GEEL2 (ST20); D – izolát PYX (ST38); E – izolát MURAL1 

(ST17); F – izolát VELKA (ST24); G – izolát GERA3 (ST18 nebo ST26); H – izolát GEPA2 (ST30); I – izolát GECA2 

(ST28); J – izolát CAVIA2 (ST17); K – izolát GESP1 (ST38). Měřítko je 5 µm. 
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V. DISKUSE 

Rod Blastocystis se vyznačuje extrémně bohatou genetickou diverzitou, jejíž pojetí je dodnes 

nejednotné. Zástupci tohoto rodu dle většiny studií však postrádají morfologickou diverzitu 

(např. Arisue et al. 2003; Noël et al. 2005). Ačkoli v rámci životního cyklu vytváří několik 

morfologických forem, téměř vždy se jedná o kulovité bezbičíkaté buňky bez výrazných 

morfologických znaků. Přesto, že blastocysty žijí endobioticky ve střevech široké škály 

hostitelů (od teplokrevných obratlovců včetně člověka až po bezobratlé živočichy), buňky 

jednotlivých kmenů se od sebe nikterak neodlišují a se stejnými genetickými formami 

blastocyst se můžeme setkat u zcela odlišných hostitelských druhů. Na základě předpokladů, 

že se jedná o patogenní organismus, se vědecký zájem soustřeďuje zejména na blastocysty 

parazitující u teplokrevných obratlovců, zvláště pak u lidí. Blastocysty izolované ze 

studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů nebývají hlavním tématem vědeckých 

studií, ačkoli jsou důležité pro pochopení obsáhlé diverzity rodu a mohou mít při tomto 

studiu značný význam. Navíc dodnes nebyla zcela sjednocena klasifikace rodu Blastocystis. 

U blastocyst z teplokrevných obratlovců sice došlo k rozdělení na subtypy, ovšem blastocysty 

ze studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů nejsou do této klasifikace zařazeny 

a při studiu genetické diverzity rodu stojí samostatně, některé z nich jako samostatné druhy. 

 Tato diplomová práce byla primárně zaměřena na fylogenetickou analýzu 

a morfologickou charakterizaci blastocyst získaných ze studenokrevných obratlovců 

a členovců. Jedním z našich cílů bylo pokusit se zjistit, jaký vztah mají blastocysty ze 

studenokrevných obratlovců a členovců k blastocystám z teplokrevných obratlovců. Dále nás 

zajímalo, zda existují nějaké vazby mezi fylogenetickou pozicí a morfologií či hostitelským 

spektrem. Posledním důležitým tématem bylo pokusit se najít vhodné kultivační podmínky 

pro blastocysty ze zkoumaných hostitelů. 

 

5.1. Genetická diverzita a subtypy rodu Blastocystis 

Z naší fylogenetické analýzy je zjevné, že rod Blastocystis je extrémně diverzifikovaný 

a blastocysty ze studenokrevných obratlovců a členovců tvoří významnou část jeho diverzity. 

Tato genetická diverzita je minimálně srovnatelná s genetickou diverzitou blastocyst 

z teplokrevných obratlovců. Vzhledem k mnohem méně prozkoumané variabilitě blastocyst 

ze studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů se dá předpokládat, že bude ve 
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skutečnosti mnohem obsáhlejší. Je totiž velice nepravděpodobné, že se během našeho 

výzkumu podařilo odhalit její významnou část. 

 Na fylogenetickém stromě založeném na sekvencích SSU rDNA blastocysty ze 

studenokrevných obratlovců a členovců tvoří buď samostatné linie (např. linie 

reprezentovaná izoláty KOZE1a, KINIX2a, TEHE3b, TEGR1, THR3, GEEL2, druhem 

Blastocystis geocheloni a sekvencemi AY266468, AY266470), nebo linie, které se odvětvují 

mezi subtypy z teplokrevných obratlovců (např. izolát TEHE2 či druh B. cycluri), a nebo se 

odvětvují přímo uvnitř některých subtypů (např. izolát LACE5, který se větví uvnitř subtypu 

ST1).  

 Je tedy evidentní, že mezi blastocystami z teplokrevných a studenokrevných 

obratlovců a bezobratlých živočichů je velice blízký vztah a není důvod, proč všechny 

blastocysty nezahrnout do subtypové terminologie. Proto navrhujeme sjednotit pojetí 

genetické diverzity celého rodu Blastocystis a jako subtypy označit i blastocysty ze 

studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů. V tom případě nyní můžeme celý rod 

Blastocystis rozdělit celkem do 38 subtypů. Z toho 17 již publikovaných subtypů pochází 

z teplokrevných obratlovců (Stensvold et al. 2007; Stensvold et al. 2009; Parkat et al. 2010; 

Fayer et al. 2012; Alfellani et al. 2013) a 21 nově definovaných subtypů (ST18 – ST38) pochází 

ze studenokrevných obratlovců a členovců. Jako nové subtypy jsme označili i popsané druhy 

blastocyst ze studenokrevných obratlovců, z nichž jsou k dispozici sekvenční data. Druh 

Blastocystis geocheloni z želvy druhu Chelonoidis carbonaria je zařazen do subtypu ST20, do 

kterého patří i další izoláty získané ze suchozemských druhů želv. Dvě sekvence druhu 

B. cycluri z leguána Cyclura cornuta vytváří subtyp ST34. Obdobně je tomu v případě druhu 

B. lapemi z korálovce Hydrophis hardwickii, jehož dvě sekvence vytváří subtyp ST37. Poslední 

popsaný druh blastocyst z poikilotermních obratlovců, z něhož jsou k dispozici sekvence 

SSU rDNA, je B. pythoni z krajty Python reticulatus. Ten vytváří společně s mnoha dalšími 

izoláty z plazů subtyp ST38. Vzhledem k současné situaci se domníváme, že obsáhlá 

genetická diverzita rodu Blastocystis by měla být i nadále na základě fylogeneze 

a genetických vzdáleností (viz níže) blastocyst rozdělena na jednotlivé subtypy a případný 

popis nových druhů by byl předčasný. 

 V roce 2007 Stensvold et al. zavedli subtypovou terminologii pro blastocysty 

z teplokrevných obratlovců. Genetická vzdálenost uvnitř subtypů se pohybuje od 1 do 2 % 

(Stensvold et al. 2007). Autoři novější studie, během které objevili poslední tři subtypy ST15, 
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ST16 a ST17, určili hranici pro zavedení nových subtypů následovně: genetická vzdálenost 

uvnitř subtypů je menší než 3 % a genetická vzdálenost mezi subtypy je větší než 5 % 

(Alfellani et al. 2013). U nově zavedených subtypů ST18 – ST38 nastala obdobná situace a to 

je jeden z dalších důvodů, jenž nás vedl k začlenění blastocyst ze studenokrevných 

obratlovců a členovců do subtypové terminologie. 

 Některé nově definované subtypy ST18 – ST38 se však svými genetickými 

vzdálenostmi vymykají. Výjimky v rámci genetické vzdálenosti uvnitř subtypů tvoří dva 

subtypy – ST20 a ST38. Oba subtypy obsahují velké množství izolátů a jsou značně 

diverzifikované. Sekvence některých izolátů (např. KOZE1a, INDO2) obsahují variabilní 

oblasti, kterými se výrazně odlišují od sekvencí ostatních izolátů. Nicméně na základě jejich 

fylogenetické pozice, hostitelského spektra a morfologie (viz níže) jsme tyto izoláty zařadili 

vždy do jednoho subtypu (ST20 nebo ST38), navzdory takto vysokým genetickým distancím.  

 Izoláty MURAL1 (z ještěrky Podarcis muralis), IGU1 (z leguána Iguana iguana) 

a CAVIA2 (z morčete Cavia porcellus) byly zařazeny do subtypu ST17, jenž je v analýze 

reprezentován sekvencí KC148208 (z gundi Ctenodactylus gundi). Zařazením těchto izolátů 

do subtypu ST17 došlo k ovlivnění genetické vzdálenosti uvnitř subtypu, která nyní dosahuje 

4,9 %. Zřejmě se opět jedná o diverzifikovaný subtyp, ovšem na základě fylogenetické pozice 

zmiňovaných izolátů není důvod, proč je rozdělovat do více samostatných subtypů. 

 Některé nově definované subtypy ST18 – ST38 k sobě mají blíže než 5 %. Týká se to 

subtypů ST32 a ST14, jejichž genetická vzdálenost je 4,6 % a subtypů ST32 a ST5 s distancí 

4,9 %.  Tato nižší hodnota genetické vzdálenosti mezi subtypy je pravděpodobně způsobena 

subtypem ST32, jenž je tvořen pouze dvěma sekvencemi izolátů KOZE1b a TEMA1b. Obě 

sekvence jsou poměrně krátké (KOZE1b má 650 bp, TEMA1b má 440 bp, ostatní sekvence 

jsou zpravidla dlouhé 1200 – 1400 bp) a obsahují méně variabilních oblastí, které by je od 

sekvencí ostatních subtypů výrazně odlišovaly. Určitým řešením by bylo určit plnohodnotné 

sekvence subtypu ST32.  

 

5.2. Hostitelská specifita blastocyst 

Na samém začátku je třeba zdůraznit, že některé izoláty blastocyst, které byly v minulosti 

získány na PřF UK, byly izolovány z nových dosud nepublikovaných hostitelů rodu 

Blastocystis. Jedná se o jedenáct druhů želv (Centrochelys sulcata, Cuora amboinensis, 

Dogania subplana, Geoemyda spengleri, Chelodina sp., Indotestudo elongata, Macrochelys 
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temminckii, Pyxidea mouhotii, Testudo hermanni, Testudo horsfieldii, Testudo marginata), 

dva druhy hadů (Epicrates striatus, Morelia viridis), čtyři druhy ještěrů (Corutia zebrata, 

Hydrosaurus pustulatus, Iguana iguana, Podarcis muralis) a několik druhů členovců  

(Eudicella smithi, Gnorimus tibialis, Lucanidae gen. sp., Blaberus sp., Nauphoeta cinerea, 

Spirostreptidae gen. sp.). 

 Z našich výsledků vyplývají zajímavé závěry ohledně hostitelské specifity, případně 

možného přenosu blastocyst mezi různými hostiteli. Protože některé subtypy jsou tvořeny 

jen jedním izolátem, nelze z nich vyvodit žádné hypotézy (subtypy ST24, T27, ST29, ST30, 

ST31, ST33, ST35, ST36). Většina ostatních subtypů je obsáhlá a mnohdy velmi 

diverzifikovaná a lze z nich usoudit zajímavé závěry.  

 Subtyp ST18 obsahuje tři izoláty blastocyst získané ze třech druhů suchozemských 

želv. Dalo by se tedy předpokládat, že tento subtyp je hostitelsky specifický pro suchozemské 

druhy poikilotermních obratlovců.  

 Odlišnou situaci reprezentují subtypy ST37 a ST38, které představují velmi mladé 

evoluční linie blastocyst. Jsou to zároveň jediné dva subtypy, které, mimo jiné, obsahují 

izoláty získané z výhradně vodních druhů plazů. Subtyp ST37 je tvořen dvěma sekvencemi 

druhu Blastocystis lapemi, který pochází z mořského korálovce Hydrophis hardwickii. Uvnitř 

subtypu ST38 se větví mnoho kmenů blastocyst získaných ze suchozemských i vodních druhů 

plazů. Kromě několika izolátů z hadů a ještěrů (EPIC2 z hada Epicrates striatus, HYDR1 

z agamy Hydrosaurus pustulatus, B. pythoni z krajty Python reticulatus, sekvence AY266475 

z leguána Cyclura cornuta), což jsou hostitelé spíše suchozemští, zde najdeme izoláty 

ze suchozemských i vodních druhů želv. Ze suchozemských druhů želv (Indotestudo elongata, 

Geoemyda spengleri, Pyxidea mouhotii) pochází pět kmenů blastocyst. Zbylých pět kmenů 

blastocyst bylo získáno z vodních druhů želv (Cuora amboinensis, Dogania subplana, 

Chelodina sp., Macrochelys temminckii). Tyto vodní želvy mohou vylézat na souš za účelem 

slunění, migrace či kladení vajec. Určitou pozoruhodností je, že zmiňované vodní druhy želv 

jsou všežravé či masožravé a není vyloučeno, zda k nákaze nedošlo pozřením nějakého 

nakaženého živočicha. 

 Subtyp ST20 je reprezentován blastocystami ze suchozemských druhů želv a jedním 

izolátem ze scinka Corutia zebrata. Pravděpodobně by tento subtyp mohl obsahovat 

blastocysty hostitelsky specifické pro suchozemské druhy plazů. Obdobná situace nastala 

u subtypů ST26 – ST28. Zajímavé je, že subtyp ST20 je blízce příbuzný subtypu ST15, jenž 
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pochází z velblouda Camelus dromedarius, což je v souladu s výsledky fylogenetické 

analýzy nedávné studie (Alfellani et al. 2013). 

 Do subtypu ST17 jsme na základě fylogenetické analýzy zařadili několik našich izolátů. 

Jedná se o blastocysty z ještěrů (MURAL1, IGU1) a jeden izolát z morčete (CAVIA2). Subtyp 

ST17 byl doposud považován za subtyp z homoiotermních obratlovců, naše výsledky to však 

vyvrací. 

 Subtypy ST21 – ST25, které si jsou navzájem příbuzné, obsahují kromě jednoho 

izolátu (LACE5) všechny kmeny blastocyst ze členovců, tedy ze švábů, brouků a mnohonožek. 

Vzhledem k tomu, že se tyto blastocysty vyskytují pouze u členovců, budou pro ně 

pravděpodobně specifické a mohlo by to znamenat, že člověk se od švábů nemůže nakazit 

blastocystami. V souladu s předchozími výsledky se tento subtyp větví v blízkosti subtypu 

ST17 (Alfellani et al. 2013). Mohli se ještěři či hlodavci nakazit od infikovaných členovců? 

Na  odpověď si budeme muset počkat, dosud získaná data to neumožňují. 

 Uvnitř subtypu ST1 se překvapivě umístil izolát LACE5, který pochází z blíže 

neurčeného roháče. Tento izolát se na fylogenetickém stromě větví v těsné blízkosti izolátu 

získaného z prasete domácího. Subtyp ST1 byl doposud považován za specifický pro 

teplokrevné obratlovce, nicméně díky našim výsledkům je patrné, že se jím mohou nakazit 

také bezobratlí živočichové. Tento poznatek naznačuje velmi nízkou hostitelskou specifitu 

subtypu ST1. Obdobná situace nastala u subtypu ST5 z teplokrevných obratlovců, do kterého 

jsme nově zařadili publikovanou sekvenci AY266469 získanou z žáby Bufo japonicus.  

 V některých případech se stalo, že v jednom hostiteli parazitovaly dvě nebo tři odlišné 

genetické formy blastocyst. Klonováním sekvencí SSU rDNA izolátu GERA3 jsme získali dvě 

různé sekvence, shodné s již publikovanými sekvencemi (Kostka et al. 2008). První, GERA3a, 

se větví uvnitř subtypu ST26. Druhá sekvence, GERA3b, představuje subtyp ST18. V případě 

jiného izolátu se nám podařilo kultivačně oddělit dva subtypy blastocyst získané z jedné 

želvy. Jednalo se o izoláty KINIX2a (ST20) a KINIX2b (ST27). Ve skutečnosti však ve střevech 

této želvy parazitovaly tři geneticky odlišné blastocysty – ST20, ST27 a ST29. Sekvence 

subtypu ST29, který byl izolován z téhož jedince, byla publikována Kostkou et al. (2008). Tuto 

sekvenci se nám však nepodařilo získat. Zbylé izoláty, u kterých byly také získány dvě odlišné 

genetické formy blastocyst, jež parazitovaly v jednom hostiteli, jsou KOZE1 a TEMA1.  

 Jedním z našich cílů bylo zjistit, zda blastocysty ze studenokrevných obratlovců přežijí 

teplotní hranici 37 °C a zda by teoreticky mohly parazitovat ve střevech teplokrevných 



64 
 

obratlovců. Do tohoto experimentu jsme zařadili vybrané xenické i axenické kultury 

blastocyst ze studenokrevných obratlovců patřící do subtypů ST17, ST18, ST20 a ST38. Ani 

v jednom případě se nepodařilo blastocysty při této teplotě udržet déle než tři týdny. Určitou 

pozitivní kontrolou pro nás byl izolát CAVIA2 (z morčete domácího), který jako jediný 

dlouhodobě přežíval v této teplotě. V případě xenických kultur, ve kterých se nacházely 

kromě blastocyst ještě trichomonády, enteromonády či retortamonády, blastocysty sice 

vymřely, nicméně zmiňovaní bičíkovci tuto teplotní hranici obvykle přežili. Proto se dá 

předpokládat, že námi uskutečněný pokus byl proveden správně a blastocysty z vybraných 

plazů nejsou schopné přežít teplotu 37 °C. Zřejmě tedy nemohou parazitovat ve střevech 

teplokrevných obratlovců.  

 Naše výsledky odpovídají výsledkům většiny dnešních studií, které se zabývají 

hostitelskou specifitou rodu Blastocystis. Ty se shodují, že některé subtypy blastocyst jsou 

více hostitelsky specifické a jiné méně. Důležitá je zejména specifita blastocyst pro skupiny 

hostitelů, jako jsou teplokrevní či studenokrevní obratlovci a bezobratlí živočichové, dále pak 

suchozemské či vodní druhy hostitelů. Z naší analýzy je patrné, že některé subtypy budou 

specifické pro teplokrevné obratlovce (např. subtypy ST3, ST4, ST6, ST7) a jiné pro 

studenokrevné obratlovce (např. subtypy ST18 – ST20 nebo ST26 – ST28). Obdobná situace 

nastala u subtypů specifických pro suchozemské druhy plazů (např. subtyp ST18, ST20) či 

vodní druhy plazů (např. subtypy ST37, ST38). Z těchto výsledků je zjevné, že hostitelská 

specifita blastocyst by měla být zkoumána nejen na úrovni druhů hostitelů, ale i na úrovni 

skupin hostitelů. Příkladem je subtyp ST1, u kterého se dosud předpokládalo, že se jedná 

o subtyp z teplokrevných obratlovců. Ovšem na základě našich výsledků je nyní zřejmé, že 

tento subtyp se může objevit u larev brouků.  

 Zajímavou myšlenkou je, zda blastocysty parazitovaly nejdříve u studenokrevných či 

teplokrevných obratlovců. Rod Blastocystis se nejprve rozpadá na linie, uvnitř kterých 

dominují blastocysty ze studenokrevných obratlovců a blastocysty z teplokrevných 

obratlovců tvoří až evolučně mladší linie. Z toho by se dalo usuzovat, že zástupci rodu 

Blastocystis parazitovali nejprve u studenokrevných obratlovců a až později pronikli do 

teplokrevných obratlovců. Tuto hypotézu podporuje skutečnost, že rod Blastocystis je 

sesterský řádu Slopalinida, jehož zástupci žijí endobioticky zejména ve střevech plazů 

a obojživelníků. Zároveň je možné, že některé blastocysty z teplokrevných obratlovců, začaly 
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sekundárně parazitovat ve střevech poikilotermních obratlovců, jako se to pravděpodobně 

stalo u předka subtypů ST29 – ST38. 

 

5.3. Morfologie a druhový koncept rodu Blastocystis 

Jedním z našich cílů bylo prozkoumat, zda mezi blastocystami ze studenokrevných 

obratlovců existují morfologické rozdíly. K morfologické charakterizaci jsme využili několik 

typů preparátů. V první řadě se jednalo o trvalé preparáty barvené protargolem. Protargol se 

primárně používá k barvení bičíkovců, nicméně již v minulosti bylo na PřF UK vyzkoušeno, že 

tímto typem barviva se dobře obarví i buňky blastocyst. Protargol také umí zvýraznit některé 

důležité struktury buněk. V případě blastocyst byla protargolem zvýrazněna jádra, 

v některých případech byla viditelná centrální vakuola. Při tomto pozorování bylo 

zaznamenáno, že některé kmeny blastocyst by se mohly morfologicky lišit od jiných. Výrazné 

rozdíly jsme pozorovali zejména ve velikostech buněk a počtu jader v buňce.  

 Kromě trvalých preparátů jsme k naší morfologické charakterizaci využili nativní 

preparáty blastocyst. V takovém případě musela být jádra v buňkách nejprve zvýrazněna. To 

se nám povedlo pomocí fluorescenčního barviva. Z počátku byla vyzkoušena dvě odlišná 

fluorescenční barviva – DAPI a Hoechst. Mnohem větší úspěch byl zaznamenán u barviva 

Hoechst typu 33342. Pomocí nativních preparátů byly také pozorovány morfologické rozdíly 

buněk blastocyst. Výrazné rozdíly ve velikosti buněk jsme zaznamenali již na první pohled. 

Blastocysty některých kmenů dosahovaly velkých rozměrů (20 µm a více) oproti 

blastocystám jiných kmenů, jež byly výrazně menší (10 µm a méně). S těmito rozdíly ve 

velikosti buněk souvisí i počet jader, který u blastocyst také kolísal. Bylo pozorováno, že velké 

blastocysty (přibližně větší než 10 µm) mají vyšší počet jader (zpravidla více než čtyři) a malé 

buňky (přibližně menší než 10 µm) mají nižší počet jader (zpravidla čtyři a méně). Z toho by 

mohlo vyplývat, že se zvětšováním buněk blastocyst se zvyšuje počet jader v buňce, 

a naopak. Tyto rozdíly zřejmě nejsou náhodné a dle našich výsledků se dá předpokládat, že 

blastocysty některých kmenů se mezi sebou skutečně morfologicky odlišují. Bohužel jsme 

však neměli k dispozici morfologická data všech studovaných izolátů. 

 Jediným subtypem, který se morfologicky lišil od ostatních subtypů, byl ST20. V něm 

se nachází velké blastocysty (20 µm a více) s vyšším počtem jader (více než čtyři), což 

odpovídá originálnímu popisu druhu B. geocheloni, jenž dosahoval velkých rozměrů od 8,8 

do 47,8 µm (Singh et al. 1996). Ve všech ostatních subtypech, ze kterých jsme měli 
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k dispozici morfologická data (ST17, ST18, ST24, ST26, ST28, ST30, ST36, ST38), se nachází 

malé blastocysty s nízkým počtem jader. Příkladem je subtyp ST38, který obsahuje mnoho 

izolátů z plazů včetně druhu B. pythoni. Tento druh se také vyznačoval malými rozměry 

(Singh et al. 1996). 

 U blastocyst větvících se uvnitř subtypů ST1 – ST17 z teplokrevných obratlovců zatím 

nebylo provedeno mnoho výzkumů zaměřených na jejich morfologii. Většina dnešních studií 

se soustřeďuje na patogenitu subtypů či identifikaci jednotlivých subtypů mezi pacienty, 

případně savci či ptáky. Do budoucna by bylo přínosné zaměřit se i na morfologii blastocyst 

z teplokrevných obratlovců, zejména pak uvnitř subtypů ST15 a ST17, jež se větví mezi 

subtypy ze studenokrevných obratlovců. 

 Subtyp ST18 je tvořen izoláty GERA3b a TEHE3a, které obsahují malé blastocysty 

(10 µm a méně) s nižším počtem jader (čtyři a méně). Dále se zde větví izolát TEMA1a, 

u kterého morfologická data chyběla. Izoláty GERA3a a GERA3b byly publikovány Kostkou et 

al. (2008). Nám se klonováním podařilo získat sekvence obou izolátů, které se na 

fylogenetickém stromě větví na dvou různých místech. Izolát GERA3b se větví uvnitř subtypu 

ST18 a izolát GERA3a se větví uvnitř subtypu ST26. Pozorovaná morfologie blastocyst izolátu 

GERA3 byla jednotná, tento izolát obsahoval malé buňky s nízkým počtem jader. Bohužel 

nelze jednoznačně určit, jaké blastocysty jsme pozorovali, zda subtyp ST18 nebo subtyp 

ST26. Zřejmě se před zamrazením v kultuře nacházely obě genetické formy. Je tedy 

pravděpodobné, že buňky obou genetických forem jsou malé a nejsou mezi nimi patrné 

morfologické rozdíly. V takovém případě patrně nebudeme moci kmeny GERA3a a GERA3b 

morfologicky odlišit.  

 Obdobná situace nastala u několika dalších izolátů. V případě izolátu TEHE3 jsme 

určili dvě různé sekvence, které se větví na různých místech fylogenetického stromu. Kmen 

TEHE3a se větví uvnitř subtypu ST18. Kmen TEHE3b se větví uvnitř subtypu ST20. Nám se 

podařilo tyto kmeny od sebe kultivačně oddělit, což jsme posléze ověřili pomocí sekvencí 

SSU rDNA. Tím jsme byli schopni jednoznačně určit, že jsme ve skutečnosti pozorovali kmen 

TEHE3a. Ten společně s kmenem GERA3b vytváří subtyp ST18. Tuto skutečnost také 

podporuje morfologie izolátu TEHE3.  Ten totiž obsahoval malé buňky s nízkým počtem 

jader. Další izoláty, u kterých jsme také určili dvě různé sekvence a které se nám podařilo 

kultivačně oddělit, jsou KOZE1 a KINIX2. Na základě kultivace a morfologie jsme tyto izoláty 

zařadili do subtypu ST20. V kulturách tedy dominovaly kmeny KOZE1a a KINIX2a. 
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 Důležité je také zamyslet se nad druhovým konceptem rodu Blastocystis. Ten je dnes 

založený zejména na odlišných karyotypech různých genetických forem blastocyst (např. 

druhy B. lapemi, B. cycluri, B. pythoni, B. geocheloni). Většina současných studií se nezabývá 

morfologií jednotlivých subtypů, i když by to pro výzkum rodu Blastocystis mohlo mít značný 

význam. My jsme bohužel neměli k dispozici morfologická data všech studovaných izolátů. 

Nicméně dle našich výsledků je patrné, že subtypy ST18 a ST20, jež si jsou blízce příbuzné, 

mají zcela odlišnou morfologii. To jasně naznačuje, že se ve skutečnosti jedná o dva odlišné 

druhy, z toho subtyp ST20 by představoval již popsaný druh B. geocheloni.  

 Na základě odlišného karyotypu by další druhy byly reprezentovány subtypem ST34 

jako již popsaný druh B. cycluri, subtypem ST37 jako druh B. lapemi a subtypem ST38 jako 

druh B. pythoni.  

 U zbylých subtypů, jež obsahují malé blastocysty a nejsou u nich zjevné výrazné 

morfologické rozdíly, už není tak snadné určit hranici jednotlivých druhů. Při nejmenším část 

z nich však velmi pravděpodobně také představuje samostatné druhy. Zatím není jasné, jak 

začlenit subtypy do druhového konceptu. 

 

5.4. Axenická kultivace blastocyst 

Poslední samostatnou kapitolou naší práce byla snaha vytvořit axenické kultury blastocyst. 

Nejprve jsme je vždy kultivovali v xenických kulturách. Vhodných médií pro tuto kultivaci 

blastocyst se v literatuře uvádí mnoho (viz Stenzel a Boreham 1996; viz Clark a Diamond 

2002; viz Tan 2008). My jsme si pro xenickou kultivaci vybrali médium dle autorů Dobell 

a Laidlaw, v kterém blastocysty dlouhodobě prosperovaly. Blastocysty v těchto kulturách žily 

v asociaci s bakteriemi a mnohdy i s jinými eukaryotickými jednobuněčnými organismy. 

V našich kulturách se nejčastěji jednalo o trichomonády, enteromonády či retortamonády 

(viz Cepicka et al. 2006, 2008; Kolisko et al. 2008).  

 Mnohem přínosnější pro studium blastocyst jsou axenické kultury, v kterých se 

pomocí různých druhů antibiotik zajistí odstranění kontaminujících bakterií či kvasinek. 

V literatuře bývají uváděny zejména dva druhy médií vhodných pro axenickou kultivaci 

blastocyst. Jedná se o LE médium (Zierdt a Williams 1974; Lanuza et al. 1997) a IMDM 

médium (Ho et al. 2003). My jsme nejprve vyzkoušeli axenickou kultivaci blastocyst 

v tekutém médiu TYM s přidáním různých druhů antibiotik. Z počátku se zdálo, že tato 

kultivace blastocyst by mohla být úspěšná. Kultury po dobu dvou měsíců prosperovaly. 
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Ovšem posléze se jim přestalo dařit a začaly postupně vymírat. Nejdéle pak vydržely kmeny 

TEGR1 a TEHE3, které se dařilo udržet ještě další měsíc. Ovšem i tyto kultury posléze zanikly. 

Proto jsme následně zvolili sice stejný typ média, ovšem s přidáním většího množství agaru 

a vytvořením pevného média na Petriho miskách. Opět jsme dosáhli axenizace počátečným 

přidáváním různých druhů antibiotik. Při očkování se vždy podařilo pomocí bakteriologické 

kličky přeočkovat poslední kolonii a tu přenést na nově připravenou Petriho misku. Tím se 

nám pravděpodobně podařilo vytvořit klonální kolonie. Ty vyrůstaly jako bílé slizové povlaky 

podobné bakteriálním koloniím. Takto kultivovaným blastocystám se skutečně dlouhodobě 

dařilo a pravděpodobně se tedy jedná o vhodný typ axenické kultivace blastocyst. Nám se 

podařilo takto udržet několik kmenů po dobu více než jednoho roku (do uzavření dat pro 

tuto diplomovou práci). Pevné médium TYM-agar tedy můžeme označit za vhodné živné 

médium pro axenickou kultivaci blastocyst. Vzhledem k tomu, že toto médium nebylo 

v literatuře uváděno pro tento typ kultivace blastocyst, je to jeden z významných výsledků 

této práce.  
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VI. ZÁVĚR 

- Během této práce se nám podařilo objevit část genetické diverzity blastocyst ze 

studenokrevných obratlovců a členovců, která je srovnatelně obsáhlá s genetickou diverzitou 

blastocyst z teplokrevných obratlovců. Na základě fylogenetické analýzy a genetických 

vzdáleností uvnitř subtypů i mezi nimi jsme definovali 21 nových subtypů. Jako subtypy jsme 

označili i popsané druhy blastocyst ze studenokrevných obratlovců. V současnosti je rod 

Blastocystis rozdělen do 38 subtypů. 17 subtypů bylo popsáno v minulosti a původně tyto 

subtypy pocházejí z teplokrevných obratlovců. Přibylo 21 subtypů primárně získaných ze 

studenokrevných obratlovců a členovců. Domníváme se, že geneticky obsáhlý rod 

Blastocystis by měl být na základě fylogeneze a genetických vzdáleností blastocyst i nadále 

dělen na subtypy.  

- Dalším z důležitých výsledků této práce byli nově objevení hostitelé rodu Blastocystis. Jedná 

se zejména o jedenáct druhů želv, dva druhy hadů, čtyři druhy ještěrů, z členovců je to jeden 

druh mnohonožky, tři druhy brouků a dva druhy švábů.  

- Zajímavá je také hostitelská specifita blastocyst. V souladu s předchozími studiemi můžeme 

říci, že některé subtypy rodu Blastocystis jsou více hostitelsky specifické a jiné méně. Dále je 

z naší analýzy patrné, že některé subtypy jsou specifické pro teplokrevné či studenokrevné 

obratlovce nebo pro bezobratlé živočichy. Jiné subtypy se zdají být specifické pro 

suchozemské či vodní druhy plazů. Dále by se z našich výsledků dalo usuzovat, že blastocysty 

nejprve parazitovaly ve studenokrevných obratlovcích a až později pronikly do teplokrevných 

obratlovců. Zároveň některé blastocysty z teplokrevných obratlovců začaly sekundárně 

parazitovat ve střevech poikilotermních obratlovců, jako se to pravděpodobně stalo u předka 

subtypů ST29 – ST38.  

- Na základě morfologické charakterizace jsme objevili morfologické rozdíly mezi 

blastocystami subtypu ST20 a blastocystami ostatních subtypů ze studenokrevných 

obratlovců. Subtyp ST20 je tvořen velkými blastocystami (20 µm a více) s vyšším počtem 

jader, na rozdíl od ostatních subtypů ze studenokrevných obratlovců, které obsahují malé 

blastocysty s nízkým počtem jader. Dalším poznatkem bylo, že se zvětšováním se buňky 

blastocyst se zvyšuje počet jader a naopak.  
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- Zjistili jsme, že blastocysty dobře rostou na pevném médiu TYM-agar. Výhodou této 

axenické kultivace je, že blastocysty zde vytvářejí kolonie podobné bakteriálním koloniím 

a díky tomu je možné bakteriologickou kličkou nabrat čistou kulturu blastocyst, která se pak 

už nemusí nijak přečišťovat. To může být užitečné například pro genomové nebo 

biochemické studie.  
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SEZNAM ZKRATEK: 

AMP – ampicilin 

BLAST – Basic Local Alignment Search Tool 

BS – bootstrap 

DMSO – dimethyl sulfoxid 

dNTP – deoxyribonukleotidy 

IBS – irritable bowel syndrome 

IMDM – Iscove´s modifed Dulbecco´s medium 

IPTG – isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid 

LE – Locke-egg medium 

MAFFT – multiple sequence alignment based on fast Fourier transform 

ML – metoda maximální věrohodnosti (maximum likelihood) 

PCR – polymerázová řetězcová reakce (polymerase chain reaction)  

PCR-RFLP  – restriction fragment length polymorphism 

PP – bayesovská posteriorní pravděpodobnost 

PřF UK – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

SSU rDNA – gen kódující molekulu RNA malé ribosomální podjednotky 

ST – subtyp  

TYM – tryptone-yeast extract-maltose medium 

X-gal – bromo-chloro-indolyl-galaktopyranosid 
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