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Abstrakt česky 

Trávicí trakt obratlovců přirozeně hostí komplexní komunity mikroorganismů. Tato střevní mikrobiota 

(GM) se skládá z miliard bakteriálních buněk úzce interagujících s fyziologickými funkcemi hostitelova 

organismu. Přes značný pokrok v posledních letech jsou současné poznatky o GM obratlovců založeny 

především na pracích studujících omezené spektrum hostitelských druhů, které zahrnuje především 

člověka, laboratorní hlodavce a několik ekonomicky významných druhů savců a ptáků. Oproti tomu 

znalosti o povaze vztahu GM a hostitele u volně žijících druhů mimo skupinu savců jsou stále 

nedostatečné. Cílem této práce je analyzovat GM volně žijících druhů pěvců a identifikovat potenciální 

trendy v jeho složení. Práce klade důraz na prokázání závislosti složení GM na druhové příslušnosti 

hostitele a efektu ko-divergence variability v GM a fylogeneze hostitelských druhů. Dále byla 

analyzována diverzita v jednotlivých bakteriálních rodech v závislosti na fylogenetických vztazích 

těchto rodů. 

Pomocí platformy Illumina MiSeq byly sekvenovány amplikony bakteriálního genu 16s rRNA 

pocházejících ze vzorků trusu 486 jedinců reprezentujících 57 druhů z České republiky a 107 jedinců 

reprezentujících 38 druhů z Kamerunské republiky. Pro výpočetní zpracování dat byl použit netradiční 

přístup, kdy byl analyzovaný soubor amplikonů nejprve klasifikován podle taxonomické příslušnosti 

sekvencí do bakteriálních rodů a následně byly sekvence dominantních rodů separátně klastrovány 

de novo paralelně čtyřmi klastrovacími algoritmy (CD-HIT, Swarm Oligotyping a MED). Klastrování 

souboru sekvencí několika algoritmy umožnilo kromě robustnější interpretace výsledků výše uvedených 

analýz také unikátní porovnání vlastností těchto algoritmů z hlediska vzájemných rozdílů v popisu 

diverzity na úrovni celého GM i jednotlivých bakteriálních rodů. 

Přestože jednotlivé algoritmy hodnotily diverzitu v bakteriálních rodech rozdílně, následné analýzy 

týkající se variability GM produkovaly srovnatelné výsledky. U temperátních druhů bylo prokázáno, 

že podstatná část množství bakteriálních rodů vykazuje signifikantní rozdíly ve složení v závislosti 

na druhové příslušnosti hostitele a u těchto vzorků byla také potvrzena hypotéza o existenci ko-

divergence variability GM s fylogenetickými vztahy hostitelských druhů. 

 

Klíčová slova: střevní mikrobiota, pěvci, ko-divergence, 16s rRNA, sekvenování nové generace, 

metabarcoding, klastrovací algoritmus, CD-HIT, Oligotyping, Swarm, Minimum Entropy 

Decomposition 
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Abstract in English 

Vertebrates host complex microbial communities in their intestinal system. This gut microbiome (GM) 

comprises billions of bacterial cells closely interacting with a host’s physiology. Despite contemporary 

progress in this field, present knowledge of vertebrate GM is based on studies carried out only on 

a limited set of host species, including humans, captive rodents and few economically important 

mammals and birds. On the contrary, knowledge of GM in wild living, non-mammalian species is still 

rather insufficient. Thus, this thesis aims to analyze GM in wild passerine populations and to investigate 

potential patterns in GM composition. Main objective is to provide evidence that GM composition is 

dependent on host species, and of co-divergence between GM composition variability and host 

phylogeny. Additional focus is devoted to diversity analysis among individual bacterial genera regarding 

their phylogeny. 

Using the Illumina MySeq platform, we sequenced amplicons of bacterial 16s rRNA gene obtained from 

fecal samples of 486 individuals representing 57 Czech Republic passerine species and 107 individuals 

representing 38 Cameroon Republic species. A modified approach was applied during data processing. 

In the first step, analyzed dataset was sorted by classifying sequences to respective bacterial genera. 

Consequently, sequences belonging to dominant genera were clustered separately de novo by four 

clustering algorithms (CD-HIT, Swarm, Oligotyping and MED) in parallel. Use of several algorithms 

allowed for more robust analysis conclusions and comparison of algorithm’s features in means 

of differences in diversity estimations at levels of all and individual bacterial genera. 

Despite the fact, that individual algorithms evaluated diversity in bacterial genera differently, 

consequent analyses of GM composition variability produced consistent results. It was proved, 

that majority of bacterial genera present in GM of temperate species exhibits significant differences 

in GM composition depending on host species identity and co-divergence between GM variability 

and host phylogeny was also confirmed. 

 

Keywords: gut microbiome, passerines, co-divergence, 16s rRNA, next-generation sequencing, 

metabarcoding, clustering algorithm, CD-HIT, Oligotyping, Swarm, Minimum Entropy Decomposition   
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1. Úvod 

1.1 Koexistence živočichů s mikroorganismy 

Těla makroorganismů jsou v průběhu ontogeneze přirozeně v kontaktu s jinými živými entitami 

z okolního prostředí, se kterými interagují na nejrůznějších úrovních a některé tyto interakce mají vliv 

na mikroevoluční procesy zúčastněných druhů. Tento intuitivní fakt se v posledních několika dekádách 

rozšířil o nový rozměr – kromě makroskopických druhů, interagujících s jedincem zejména skrze vnější 

prostředí, má stejně tak nezanedbatelný význam přímý kontakt s mikroorganismy, kterému je v přírodě 

hostitel přirozeně vystaven již od časných fází ontogeneze (Eckburg et al. 2005; Smith, McCoy & 

Macpherson 2007; Zilber-Rosenberg & Rosenberg 2008). Toto společenství zahrnuje viry, houby, 

mikroskopická metazoa, a především bakterie. 

K masivní inokulaci jedince mikroorganismy z vnějšího prostředí dochází v raném stadiu postnatálního 

vývoje, a to zejména prokaryotickými organismy z těsného okolí, pocházejícímí například od rodičů, 

z materiálu ve hnízdě nebo ze vzduchu či vody, přizpůsobenými rychle a efektivně osídlit volné niky 

tělního povrchu dutin těla jedince (Heavey & Rowland 1999; Mackie, Sghir & Gaskins 1999). Tento 

přirozeně nevyhnutelný proces má za důsledek celoživotní asociaci mezi některými skupinami 

mikroorganismů a hostitelem, která může důsledkem koadaptace a závodů ve zbrojení vyústit 

v mutualistické, komenzální, ale i antagonistické vztahy. Unikátní vlastnosti některých bakteriálních 

skupin jako je všudypřítomnost, vysoká míra adaptability, relativně rychlá generační doba a schopnost 

přizpůsobení a reprodukce v proměnlivých podmínkách prostředí tedy v průběhu evoluce živočichů 

nevyhnutelně vedly k vytvoření specializovaných adaptací hostitele na organismální (Tlaskalova-

Hogenova et al. 2005; Lundin et al. 2008), tkáňové (Stappenbeck, Hooper & Gordon 2002; Heijtz et al. 

2011) i buněčné úrovni (Bäckhed et al. 2004), určených k rozpoznání a kontrolu tohoto společenství. 

Přestože mikroorganismy obývají různé části těla hostitele, jejich nejvyšší koncentrace, a tedy i nejvyšší 

potenciál pro zmíněné interakce, se ovšem u obratlovců nachází v trávicím traktu, a to zejména v jeho 

distální části, tj. v tenkém a tlustém střevě, popř. kloace. Celkový počet bakterií obývajících střevo 

člověka může nabývat až 1014 buněk (Suau et al. 1999). Toto diverzifikované společenství se nazývá 

„střevní mikrobiom“, nebo podobně „střevní mikrobiota“ (dále GM). Díky svému významu je střevní 

mikrobiom u živočichů nejstudovanější mikroorganismální komunitou. 

Druhová skladba tohoto společenství je velmi rozmanitá, dle odhadů se pohybuje mezi 500 až 1000 

druhy (Xu & Gordon 2003). Většina druhů těchto střevních bakterií nezpůsobuje hostiteli žádnou újmu, 

jistá část naopak poskytuje osídlenému jedinci výhodu, kterou si hostitel mohl v evoluci zajistit 

vytvořením vhodných podmínek pro růst těchto určitých skupin bakterií v lumen střev. Hostitel tedy 

nepředstavuje pouze pasivní habitat pro kultivaci oportunních mikroorganismů, disponuje naopak 

mnoha mechanismy umožňujícími tuto symbiózu aktivně regulovat (Macpherson et al. 2001), a dokonce 

v mnoha případech využít její přítomnost a funkční potenciál ve svůj prospěch. 
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Zvláště výhodné může být využití metabolických funkcí mikrobioty, které v genetickém repertoáru 

hostitele chybí. Jedná se například o  produkci vitamínů (Sumi et al. 1977) nebo přeměnu hostitelem 

nestravitelných složek potravy na stravitelné (Evrard et al. 1964). Dále mají střevní bakterie mimo jiné 

vliv na vývoj morfologie dolního trávicího traktu (Meslin & Sacquet 1984; Stappenbeck et al. 2002), 

vývoj imunitního systému (Bauer & Horowitz 1963), genovou expresi buněk trávicího systému (He et 

al. 2003; Hooper et al. 2003; Cash et al. 2006) a celkový metabolismus (Wostmann, Bruckner-Kardoss 

& Knight 1968; Bäckhed et al. 2004). Střevní mikroorganismy tedy ovlivňují základní fyziologické 

funkce svého hostitele a mohou tak zásadním způsobem ovlivnit jeho fitness – viz kapitola 1.2. 

1.1.1 Charakteristika střevního ekosystému a mikrobiomu 

Lumen střev je charakteristický anaerobním prostředím a u teplokrevných živočichů relativně vysokou 

stabilní teplotou, což do jisté míry limituje taxonomické složení společenství. Dalšími limitujícími 

faktory je sekrece HCl v žaludku a žlučových kyselin v proximálním tenkém střevě, jejichž působení 

omezuje počet a druhové složení bakterií přiváděných trávicím traktem (Macpherson & Harris 2004). 

Jedním z typických mechanismů, kterým organismus obratlovců aktivně reguluje podobu střevního 

mikrobiomu je také zapojení specifických složek imunitního systému (Didierlaurent et al. 2002; 

Salzman et al. 2010).  

Nejčastěji studovaným střevním ekosystémem je mikrobiální společenství ve střevech savců. Diverzita 

tohoto ekosystému v raném stadiu postnatálního vývoje velmi kolísá a s přibývajícím stářím hostitele se 

do jisté míry stabilizuje (Mackie et al. 1999). Druhové složení mikrobioty je v raných fázích ontogeneze 

savců do jisté míry závislé na způsobu porodu. Jedinci narození pomocí císařského řezu mají nižší 

druhové zastoupení vaginálních bakterií, například bifidobakterií, a naopak vyšší zastoupení druhů 

E. coli (Penders et al. 2006). Vliv na druhové složení střevní mikrobioty mají samozřejmě také genetické 

predispozice hostitele (Benson et al. 2010), způsob a složení výživy a přítomnost mikrobů v prostředí 

(Heavey & Rowland 1999). Poměr druhů střevních bakterií se v průběhu ontogeneze dále mění, 

například u člověka je druhové složení mikrobioty v prvním roce života charakterizováno převažujícími 

oportunními mikrobiálními kolonizátory, u všech starších jedinců se ustanovuje převaha bakterií 

taxonomicky náležících do kmenů Bacteroidetes a Firmicutes (Palmer et al. 2007; Ley et al. 2008a). 

Poměry druhů se také může významně lišit i mezi příbuznými jedinci (Eckburg et al. 2005). Diverzita 

a druhové složení střevní mikrobioty se také liší mezi jednotlivými kompartmenty distálního trávicího 

traktu (Stearns et al. 2011) a rovněž podél příčné osy trávicí trubice, tj. lumen střeva může díky jiným 

vlastnostem prostředí vykazovat odlišnou diverzitu např. oproti sliznici (Didierlaurent et al. 2002). 
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Na střevní mikrobiom samotný bez ohledu na specifické interakce s hostitelem lze také nahlížet jako 

na celistvý ekosystém skládající se z mnoha těsně agregovaných funkčních jednotek tvořených 

bakteriemi stejného druhu či funkce propojených vzájemnými interakcemi, ať už ve formě látkové 

výměny, trofických vztahů (Faust et al. 2012), nebo antagonistických reakcí (Kraehenbuhl & Corbett 

2004; Servin 2004).  

Oproti integumentu, představujícím pro bakterie a další infekční agens spíše prostou mechanickou 

bariéru chránící vnitřní prostředí těla hostitele, je trávicí trakt, a zejména střeva s různými modifikacemi, 

díky svému fyziologickému účelu vůči vnějšímu prostředí otevřenější (Lundin et al. 2008). Obecnou 

podstatou funkce střeva obratlovců je především efektivně vstřebávat z lumen látky dále 

metabolizované hostitelem, což se v jeho vlastnostech projevuje vysokou mírou toku hmoty v obou 

směrech. V souvislosti s bezprostřední přítomností mas diverzifikovaných bakteriálních a jiných 

organismů v lumen střeva je zřejmé, že mezi vnitřním prostředím hostitele a mikrobiomem dochází 

pro relativně velmi rozlehlou plochu a výraznou propustnost střevního epitelu k přímé interakci 

na nejrůznějších úrovních (Koutsos 2006), významem srovnatelné s interakcemi hostitele 

s makroskopickými druhy z vnějšího prostředí. 

1.2 Efekt střevního mikrobiomu na biologii obratlovčího hostitele 

Za dosavadní dobu výzkumu vztahu obratlovců a jejich střevního mikrobiomu bylo nashromážděno 

mnoho poznatků a důkazů o přímém i nepřímém působení bakteriálních buněk na fenotyp hostitele 

a jeho fitness mnoha různými mechanismy. Jedná se problematiku svým rozsahem překračující hranice 

úvodu této diplomové práce, proto zde nejsou zmíněny všechny existující studie, ale zvláště ty vhodné 

pro utvoření hlubší představy čtenáře o rozsahu a dopadu funkce mikrobioty na hostitelský organismus. 

Ve značném počtu studií byl použit přístup porovnávající vlastnosti germ-free jedinců (sterilní individua 

chovaná bez kontaktu s mikroorganismy) a jejich konvenčních kontrol, dále se často objevují studie 

zaměřené na souvislost fenotypu člověka a variability jeho střevní mikrobioty. 

Bylo dokázáno, že mikrobiota má vliv na energetický profil hostitele způsobený rozdílnou mírou 

zprostředkování dostupných živin z potravy (Dumas et al. 2006; Jumpertz et al. 2011). Mikrobiota také 

zřejmě působí jako faktor prostředí modulující vytváření tukových zásob (Bäckhed et al. 2004). 

Efektivitu trávení hostitele také ovlivňuje schopnost mikrobioty chemicky měnit látky, pro jejichž 

úpravu na molekuly stravitelné hostitelem chybí v genomu obratlovců příslušné geny (Hooper, Midtvedt 

& Gordon 2002). Střevní bakterie tak hostiteli přispívají zvýšením množství energie a hmoty, které 

hostitel z potravy může získat (Cummings et al. 1987; Turnbaugh et al. 2006), například přeměnou 

celulózy na stravitelné SCFA1 (Maisonnier, Gomez & Bree 2003) nebo některých aminokyselin 

(Torrallardona et al. 1996). 

                                                      
1 Mastné kyseliny tvořené krátkými řetězci (z angl. „short-chained fatty acids“). 
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Existují ovšem i studie s opačným závěrem, tedy že přítomnost střevní mikrobioty efektivitu trávení 

snižuje (Furuse & Yokota 1984; Maisonnier et al. 2003). Bylo například prokázáno, že mikrobiota 

negativně ovlivňuje sekreci některých trávicích enzymů (Cherbuy et al. 1995). Dále mohou střevní 

bakterie hostiteli zprostředkovat důležité molekuly, například některé vitamíny (Sumi et al. 1977), 

a přítomnost těchto bakterií má vliv na vstřebávání a metabolismus minerálních látek, jako je železo 

(Reddy et al. 1965), vápník, hořčík (Reddy, Pleasants & Wostmann 1969) a sodík (Rösel & Engelhardt 

1996). Kromě trávicího traktu má střevní mikrobiom vliv na funkci vylučovací soustavy, konkrétně 

metabolismus dusíkatých látek (Saheki & Atsuko 1980), a efektivitu metabolismu xenobiotik 

(Björkholm et al. 2009). 

Porovnáváním vlastností germ-free a konvenčních jedinců různých druhů byl dokázán pozitivní vliv 

přítomnosti komplexního mikrobiálního společenstva na aktivitu hladkého střevního svalstva 

(Bruckner, Husebye & Trappen 2003). Nicméně kolonizace germ-free jedinců čistými kulturami 

určitých bakteriálních druhů odhalila fakt, že regulace je druhově specifická a může být i negativní 

(Husebye et al. 2001). Přítomnost střevní mikrobioty má zásadní vliv na některé morfologické 

a histologické vlastnosti dolního trávicího traktu obratlovců. Jde o regulaci vývoje určitých částí 

zažívacího traktu hostitele a jejich segmentů, např. céka a tenkého střeva (Martin et al. 2007), 

morfologický charakter střevního epitelu (Shirkey et al. 2006) a fyziologii jeho buněk (Hooper 2004; 

Becker et al. 2013). Prokazatelně pozitivní vliv má přítomnost mikrobioty na hustotu vaskulární sítě 

střevní stěny (Smith et al. 2007). 

Zásadní je přítomnost střevních mikroorganismů pro vytvoření přirozené obranyschopnosti organismu, 

kdy v raných fázích ontogeneze stimulují imunitní systém hostitele. Snížení intenzity této stimulace 

způsobené nepřítomností mikrobioty pak vede k nedokonalému vývoji některých komponent 

imunitního systému, například redukované velikosti lymfatických uzlin (Bauer & Horowitz 1963), 

snížené aktivitě určitých typů buněk imunitního systému (Macpherson et al. 2001) a nižší produkci 

mikrobicidních látek epiteliálními buňkami (He et al. 2003; Hooper et al. 2003; Cash et al. 2006). 

Při zajištění normální funkce trávicího traktu se dále uplatňuje mechanismus adaptivní imunity, který 

spočívá v rozpoznání komenzálních druhů bakterií buňkami imunitního systému pomocí TLR2. Tento 

mechanismus zajišťuje kontrolu homeostáze tlumením imunitní reakce mířené proti střevním bakteriím 

(Rakoff-Nahoum et al. 2004). Výkyvy v druhovém složení mikrobioty (tzv. dysbiózy) mají za následek 

imunitní reakci, mnohdy vedoucí až k chronickým zánětům střevní stěny (Elinav et al. 2011), což má 

za následek snížení efektivity trávení, a tedy i pravděpodobné snížení fitness hostitele. Byl dokonce 

identifikován specifický druh bakterie schopný přímo tlumit zánětlivé imunitní reakce střevní sliznice 

in vivo (Sokol et al. 2008). 

                                                      
2 Buněčné receptory rozeznávající specifické antigeny a stimulující imunitní reakci (z angl. „toll-like receptor“). 
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Jinými slovy, střevní mikrobiota nepatologického složení reguluje imunitní reakci hostitele ve prospěch 

udržení stávajícího stavu (Round, O’Connell & Mazmanian 2010) a pokud z různých důvodů dojde 

ke změně taxonomického složení v neprospěch komenzálních druhů, může dojít k vyvolání imunitní 

reakce vedoucí až ke snížení životaschopnosti hostitele. 

Kromě prokazatelného vlivu mikrobioty na výše vyčtené fyziologické funkce hostitelova organismu 

byla také prokázána přímá kauzalita mezi přítomností mikrobioty a behaviorálními vlastnostmi 

hostitele, konkrétně projevy úzkostlivého chování a vyšší lokomoční aktivitou (Heijtz et al. 2011). Byly 

identifikovány i jednotlivé bakteriální druhy, jejichž podávání ve formě prebiotik způsobilo změny 

v expresi neurotransmiterů v buňkách CNS doprovázené změnami v emočním a lokomočním chování 

(Bravo et al. 2011; Ohland et al. 2013). 

Střevní mikrobiota působí na fyziologii svého hostitele různými mechanismy, které lze z molekulárního 

hlediska rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé mechanismy zahrnují vstřebávání molekul produkovaných 

bakteriálním metabolismem (Maisonnier et al. 2003) v trávicím traktu hostitele nebo regulaci 

metabolických cyklů (Saheki & Atsuko 1980) a aktivity nervosvalových soustav (Husebye et al. 2001) 

hostitele v přímé závislosti na přítomnosti těchto látek mikrobiálního původu. Mezi nepřímé 

mechanismy lze zařadit změnu exprese genů v různých buněčných typech a orgánech hostitele 

v závislosti na přítomnosti mikrobioty určitého složení. Jedná se o změny exprese v buňkách tukových 

tkání (Bäckhed et al. 2004), jaterních buňkách (Björkholm et al. 2009), různých typech epiteliálních 

buněk tenkého a tlustého střeva (He et al. 2003; Lundin et al. 2008), buňkách imunitního systému 

(Cukrowska et al. 2001) a centrální nervové soustavě (Heijtz et al. 2011). Změny exprese určitých 

buněčných typů také indukují morfologické změny, zvláště trávicích orgánů hostitele (Stappenbeck et 

al. 2002). Podstatná část těchto mechanismů bohužel zatím není dopodrobna prostudována, lze tedy 

předpokládat, že význam vlivu střevních bakterií na fyziologii hostitele bude do budoucna vzrůstat. 

1.3 Potenciál hostitele pro regulaci mikrobiomu  

V zájmu hostitele je zachování stabilního složení střevní mikrobioty a udržování její diverzity 

ve prospěch komenzálních druhů tak, aby nedošlo k nepřiměřené reakci imunitního systému. K tomuto 

účelu se u obratlovců vyvinula široká škála mechanismů, zahrnující schopnost soustavně identifikovat 

mikroorganismy přítomné v lumen střev, a na základě toho aktivně regulovat abundanci jak širokého 

spektra diverzity mikrobioty, tak jednotlivých typů a druhů. Identifikace specifických skupin 

mikroorganismů přítomných nejen v dolním trávicím traktu je dle dosavadních vědomostí založena 

na principu rozeznávání tzv. mikrobiálně specifických molekulárních motivů (dále MAMPs) 

specifickými vnitrobuněčnými nebo membránovými receptory (dále PRR) různých buněčných typů 

hostitele. MAMPs jako peptidoglykany a lipoproteiny jsou sdíleny bakteriemi obecně, 

lipopolysacharidy jsou charakteristické pro gram-negativní bakterie, zatímco gram-pozitivní bakterie 

lze identifikovat například na základě rozpoznání teichoové kyseliny (Aderem & Ulevitch 2000).  
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V rámci vrozené imunity mají schopnost identifikace MAMPs pomocí PRR přímo na sliznici střeva dva 

typy buněk. Jedná se o klasické epiteliální enterocyty a dendritické buňky imunitního systému, migrující 

skrze těsné spoje střevního epitelu. Na rozeznání MAMPs komenzálních bakterií reagují epiteliální 

buňky down-regulací exprese genů prozánětlivých faktorů, na MAMPs patogenních organismů naopak 

zvýšením exprese a sekrece antimikrobiálních látek do lumen střeva spolu s produkcí chemokinů, 

molekul aktivujících složky adaptivní imunity (Didierlaurent et al. 2002). 

Adaptivní imunita se při zachovávání rovnováhy hostitelského organismu a střevní mikrobioty uplatňuje 

zásadním způsobem, odhaduje se, že až 70 % lymfocytů hostitele se nachází v intra a subepiteliálních 

prostorách střevní stěny (Didierlaurent et al. 2002). Zapojení mechanismů adaptivní imunity vyžaduje 

transport antigenů z lumen přes stěnu ke střevním lymfoidním tkáním nebo přímo lymfatickým uzlinám, 

kde jsou antigeny dále prezentovány T-lymfocytům. Schopnost endocytózy a transportu antigenů 

přes jednovrstevný střevní epitel mají enterocyty (Blumberg et al. 1999), absorpci a prezentaci antigenů 

v hlubších vrstvách sliznice zprostředkovávají dendritické buňky (Cook et al. 2000) a specializované 

epitetliální, tzv. M-buňky, které jsou přímo propojeny s lymfatickými tkáněmi (Neutra, Mantis & 

Kraehenbuhl 2001). Aktivace mechanismů adaptivní imunity v reakci na rozpoznání specifických typů 

bakterií vede k celé řadě možných reakcí působících na střevní mikrobiotu, intenzivně studované jsou 

především antimikrobiální proteiny produkované specifickými buněčnými typy střevního epitelu, 

např. tzv. Panethovými buňkami. U obratlovců se jedná například o alfa a beta defensiny, fosfolipázy, 

lysozymy, angiogeniny atd. (Gallo & Hooper 2008). Tyto látky působí obecně jako širokospektrá 

antibiotika a signální molekuly kaskád imunitní reakce, existují ovšem i jejich specifické typy působící 

proti určité skupině bakterií, čímž umožňují hostiteli cíleně regulovat složení mikrobioty například 

ve prospěch gram-negativních na úkor gram-negativních kmenů (Salzman et al. 2010). 

Regulace a udržování stabilního složení mikrobioty nemusí záviset pouze na potlačování patogenních 

bakterií, hostitel může disponovat také mechanismy aktivní podpory komenzálních druhů. Jedná se 

například o změnu glykosilace střevního epitelu v závislosti na kolonizaci komenzální bakterie 

Bacteroidetes thetaiotaomicron, jejíž přítomnost ve střevech myši způsobuje změnu terminální molekuly 

extramembránových polysacharidů enterocytů z kyseliny salicylové na fukózu, která je vhodným 

substrátem pro metabolismus zmíněné bakterie (Hooper 2004). 

1.4 Koevoluce hostitele a jeho mikrobioty 

Účinnost a specifita hostitelských mechanismů regulujících druhové složení střevní mikrobioty vykazují 

u studovaných organismů (zejména hlodavců) značnou inter-individuální variabilitu, která variabilitu 

ve složení mikrobioty mezi jedinci stejného druhu do jisté míry podmiňuje. Na otázku, zda je tato 

variabilita reprezentována v genomu hostitele, bylo zodpovězeno pomocí analýz QTL, které odhalily 

efekt genetického pozadí hostitele právě na variabilitu v diverzitě mikrobioty u hybridních jedinců myší 

vyrůstajících v totožných podmínkách (Benson et al. 2010). 
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Byla identifikována celá řada lokusů a kandidátních genů v genomu hostitele (většinou souvisejících 

s funkcí imunitního systému), které kontrolují variabilitu abundance určitých taxonomických skupin 

střevní mikrobioty. Tato studie indikuje, že složení mikrobioty se do jisté míry chová jako fenotypový 

znak determinovaný genotypem hostitele a vykazující geneticky podmíněnou dědivost (McKnite et al. 

2012). 

Potenciál hostitele aktivně udržovat určité stabilní složení střevního mikrobiomu a výše popsaná 

reprezentace variability v efektivitě těchto mechanismů v genomu hostitele mohlo teoreticky vést 

k vytvoření selekční výhody pro jednice, jejichž genom maximalizuje využití mikrobioty ve svůj 

prospěch a naopak minimalizuje např. energetické náklady na neadekvátní reakci imunitního systému 

vůči střevní mikrobiotě vedoucí ke snížení jeho fitness (Ley et al. 2008b). Toto vzájemné těsné 

přizpůsobení v evoluci obratlovců a vyšších organismů obecně mohlo vést ke vzájemné ko-divergenci 

genetického materiálu hostitele a jeho mikrobioty (tzv. hologenomu), jako jednotky přírodního výběru 

podléhajícího selekci (Zilber-Rosenberg & Rosenberg 2008). Gastrointestinální mikrobiota také může 

zapříčiňovat reprodukčních bariér, jak bylo prokázáno u hmyzu, kde mikrobiota v některých případech 

působí jako faktor při výběru sexuálního partnera (Sharon et al. 2010) a také způsobuje hybridní letalitu 

(Brucker & Bordenstein 2013). Působení symbiotických mikroorganismů na fyziologii hostitele v čele 

se střevní mikrobiotou tak pravděpodobně přispívá k mikroevolučním procesům a speciaci hostitelských 

druhů a naopak hostitel může představovat selekční agens pro složky své střevní mikrobioty. 

1.5 Metody výzkumu diverzity a funkce, limitace 

Následující kapitola uvádí základní přehled metod používaných ke studiu střevního mikrobiomu 

a podobně diverzifikovaných mikrobiálních prostředí. Vzhledem k metodologické povaze práce je třeba 

tuto problematiku zmínit nyní pro plné pochopení následujících kapitol. 

Ze své povahy střevní mikrobiom a jeho studium představuje pro vědce závažnou výzvu, a to zejména 

kvůli metodologickým nárokům na taxonomickou a funkční determinaci vysokého počtu bakteriálních 

buněk, ze kterých se mikrobiom obratlovců skládá. Na systematiku prokaryotních organismů nelze 

nahlížet stejnou metodologií jako na eukaryotní organismy, například koncept biologického určení 

druhu (Mayr 1942) zde následkem klonální reprodukce selhává, což vede k nutnosti zavedení víceméně 

arbitrárních metod pro klasifikaci prokaryot na úrovni druhu (Whitman, Coleman & Wiebe 1998). 

Bakteriální buňky dále vykazují velmi omezenou morfologickou variabilitu, která navíc v průběhu 

evoluce mezi bakteriemi značně konverguje. Určování taxonomické příslušnosti bakterií podle jejich 

morfologie tedy nelze pro analýzu mikrobiomu prakticky použít (Staley 2006). 

Výrazný posun v kvantitativním i kvalitativním studiu mikrobiomu a diverzity prokaryotických 

organismů obecně nastal až s vyvinutím dostupných genetických metod. Tyto metody jsou založeny 

buď na charakterizaci diverzity společenství na základě analýzy genů přítomných ve vzorcích – tzv. 

„community fingerprinting“ (ARISA, DGGE, T-RFLP) (Ramette 2009), nebo na přímém sekvenování 
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genetického materiálu přítomného ve zkoumaném prostředí. Tento postup funguje na principu čtení 

sekvence bází molekuly DNA zkoumaného organismu. Klasifikace poté vychází z hypotézy, že záměny 

v pořadí bází sledovaných sekvencí pocházejících z různých organismů odráží jejich taxonomické 

rozdíly (Taberlet et al. 2012). Nynější fáze vývoje sekvenačních technik již umožňuje přečíst v relativně 

krátkém čase a za poměrně nízkou cenu mnoho bází sekvencí pocházejících z mnoha různých organismů 

najednou (Mardis 2013). Spolu s možností taxonomické klasifikace na základě rozdílů v pořadí 

bází přečtených sekvencí a porovnáním s již známými sekvencemi představuje tento způsob vhodnou 

metodu pro studium taxonomicky bohatých prostředí (Shokralla et al. 2012), tedy i střevního 

mikrobiomu. V dnešní době se přístupy využívající sekvenační metody nové generace (NGS) 

pro funkční a taxonomickou analýzu dají zařadit do dvou kategorií – tzv. metataxonomický 

a metagenomický přístup a jejich různé obměny a kombinace.  

Principem metagenomického přístupu je charakteristika mikrobiálního společenství zjištěním 

specifického repertoáru přítomných genů, reprezentujících dané prostředí jak z taxonomického, tak 

i z funkčního hlediska. Užívá se zde tzv. shotgun sekvenování, kdy jsou z veškeré izolované DNA 

z daného prostředí přečteny náhodné úseky sekvencí. V takto vytvořených knihovnách odpovídá 

proporční abundance sekvencí z jednotlivých organismů zhruba proporční abundanci organismu 

ve zkoumaném prostředí. Sekvence z knihoven je dále třeba spojit a anotovat do čtecích rámců 

nebo přímo genů, které lze analyzovat z hlediska taxonomické příslušnosti a funkce (Venter et al. 2004). 

Tímto způsobem lze charakterizovat například metabolický potenciál právě střevního mikrobiomu (Gill 

et al. 2006). Zjištěním přítomnosti a funkce druhově specifických bakteriálních genů lze také odhadnout 

metabolický potenciál jednotlivých bakteriálních druhů, a tím i chemické a fyzikální vlastnosti média 

vhodného pro kultivaci bakterií ze zkoumaného prostředí in vitro (Tyson et al. 2004). Tento přístup 

následně umožňuje pomnožit studované organismy v laboratoři pro jejich podrobnější výzkum. 

Na rozdíl od metagenomického přístupu, kdy jsou sekvenovány náhodné úseky z velké části molekuly 

DNA, je při použití metataxonomického způsobu čtena pouze specifická část genomu. Jedná se o krátký 

lokus, jehož sekvence dobře reprezentuje taxonomickou příslušnost daného organismu, ideálně 

nepodléhá selekčním tlakům a lze ji snadno amplifikovat pomocí PCR. Konkrétně se tento přístup 

druhové klasifikace na základě krátkého úseku DNA nazývá metabarcoding (Taberlet et al. 2012). 

Pro taxonomickou identifikaci živočichů se pro metabarcoding obvykle používá sekvence první 

podjednotky mitochondriálního genu cytochrom C oxidázy (Hebert, Ratnasingham & DeWaard 2003). 

U bakterií se jedná o variabilní regiony genu malých ribozomálních podjednotek, nejčastěji 16s rRNA 

(Hayashi, Sakamoto & Benno 2002; Hird et al. 2015) nebo 18s r RNA (Huber et al. 2007), i když 

druhová klasifikace na základě takto relativně krátké sekvence může být zavádějící. Takto lze poměrně 

jednoduše charakterizovat taxonomickou diverzitu různých prostředí, ovšem informaci o funkčním 

a metabolickém potenciálu přítomných organismů tato metoda přímo nepřináší. 
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Překonat tuto limitaci lze do jisté míry pomocí aplikace bioinformatických nástrojů umožňujících 

rekonstrukci metagenomu a predikci přítomných genových rodin ve studovaném prostředí právě 

na základě markerů jako je právě 16s rRNA (Langille et al. 2013). Další komplikace nastává při 

posuzování abundance bakteriálních druhů v prostředí na základě počtu nasekvenovaných amplikonů 

16s rRNA. V ideálním případě by každá bakteriální buňka obsahovala amplifikovaný gen pouze jednou, 

nebo by všechny bakteriální buňky měly stejný počet kopií tohoto genu. Tímto by proporční abundance 

nasekvenovaných amplikonů různých druhů bakterií odpovídaly reálnému proporčnímu zastoupení 

bakteriálních buněk. Nicméně počet kopií tohoto taxonomického markeru se mezi bakteriálními taxony 

liší (Klappenbach et al. 2000), což může odhady abundancí zkreslovat (Medinger et al. 2010; Kembel 

et al. 2012). Další z potenciálních problémů vnášejících chybu do analýzy při PCR mohou být 

preference zvolených primerů na některé sekvence na úkor jiných nebo nevhodně zvolené podmínky 

cyklů (teplota, doba). 

Dalším úskalím je hodnocení biologické diverzity takovýchto dat, když není možná přímá taxonomická 

klasifikace sekvencí na základě porovnání s referenční databází, což lze vzhledem k povaze 

amplikonových dat získaných z dosud nezkoumaných prostředí očekávat. V tomto případě se 

pro roztřídění sekvencí do taxonomicky relevantních skupin používají tzv. de novo klastrovací 

algoritmy. Běžně se používající algoritmy (např. CD-HIT, UPARSE) ve vstupním datasetu sekvencí 

identifikují tzv. operační taxonomické jednotky (OTU), jež mají představovat bakteriální druhy (Sun et 

al. 2012; Edgar 2013). Nicméně tak činí na základě sekvenční podobnosti, a to na arbitrárně stanovené 

hladině (nejčastěji 97 %), která nemusí odpovídat úrovni, na níž se skrývá podstatná biologická diverzita 

(Mahé et al. 2014; Eren et al. 2015b). Významná diverzita se navíc nemusí skrývat na úrovni 

bakteriálních druhů, nýbrž na nižší úrovni tzv. fylotypů, což jsou skupiny bakterií sdílející významné 

fyziologické a metabolické vlastnosti (Yoon, Kim & Lee 2015), které v případě této studie GM mohou 

být předmětem selekce ze strany hostitele spíše než prostá taxonomická příslušnost bakteriální buňky. 

Důvodem častého používání těchto algoritmů je především nenáročnost na výpočetní kapacity (Sun et 

al. 2012).  

Interpretace výsledků metod využívaných k taxonomické a funkční charakteristice druhově bohatých 

prostředí pomocí NGS dat je také omezená kvalitou již existujících referenčních databází, které obsahují 

sekvence sledovaného markeru příslušícího danému druhu. Studium málo prozkoumaného prostředí, 

ve kterém se vyskytují dosud neosekvenované organismy nebude mít v aktuální podobě databáze 

dostatečné podklady k přesné charakterizaci onoho prostředí na dostatečně detailních taxonomických 

úrovních. Mimo kompletně veřejné servery, jako je např. NCBI (Johnson et al. 2008), kde není 

prováděna vstupní kontrola kvality dat, jsou k dispozici databáze specializující se přímo na ověřené 

sekvence genu 16s rRNA (Larsen et al. 1993; DeSantis et al. 2006; Chun et al. 2007; Pruesse et al. 

2007). Výběr a kvalita referenční databáze je tak dalším prvkem, který je třeba zohlednit 

při taxonomické klasifikaci sekvenačních dat. 
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1.6 Diverzita a variabilita střevního mikrobiomu ptáků 

Studium diverzity ve variabilitě střevního mikrobiomu ptáků a nemodelových druhů zvláště bylo 

donedávna omezeno na úzké spektrum zkoumaných druhů, a výrazně zaostávalo za poznatky získanými 

metataxonomickými přístupy u jiných skupin živočichů, zvláště obratlovců (člověk, myš domácí, ryby) 

a také hmyzu. V posledních letech se množství dat charakterizující taxonomické složení mikrobioty 

ptáků výrazně zvětšuje a pokrývá jak běžné zástupce ptáků, tak i nemodelové druhy a zástupce 

charakteristické extrémními specializacemi v ekologii a fyziologii. Díky tomuto trendu lze dnes 

diverzitu ptačí mikrobioty částečně generalizovat a definovat, stejně jako testovat potenciální faktory 

generující variabilitu na různých úrovních (jedinec, populace, druh) (Kohl 2012). 

1.6.1 Taxonomické složení mikrobioty ptáků 

Do doby nástupu moderních sekvenačních technik a metataxonomických přístupů se k popisování 

diverzity podobně jako u ostatních skupin živočichů používaly kultivační metody s potenciálem 

podchytit jen zlomek celkové diverzity mikrobioty a porovnání variability mezi vzorky bylo založeno 

na přítomnosti několika málo bakteriálních druhů. Již několik let však existuje dostatečné množství 

volně dostupných sekvenčních dat a studií poskytujících základ pro generalizování taxonomické 

diverzity mikrobioty ptáků (Kohl 2012). Při srovnání výsledků prací studujících taxonomické složení 

mikrobioty po celé délce trávicího traktu ptáků bylo identifikováno celkem 75 bakteriálních kmenů, 

z nichž byly nejvíce zastoupeny kmeny Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria a Proteobacteria 

(Waite & Taylor 2014). Kmeny Bacteroidetes a Firmicutes jsou nejčastěji zastoupenými kmeny také 

u savců (Ley et al. 2008a), což odpovídá teorii, že mikrobiota společného předka amniotických 

obratlovců se sestávala převážně z těchto dvou kmenů (Costello et al. 2010). Specifické druhy těchto 

linií, např. Bacteroides thetaiotaomicron jsou studovány pro mutualistické interakce s hostitelem 

(Knarreborg et al. 2002; Xu & Gordon 2003). Diverzita ptačí mikrobioty je dále podobnější mikrobiotě 

plazů než savců (Waite & Taylor 2015), což také odpovídá těsnému fylogenetickému vztahu těchto 

skupin – ptáci jako vnitřní skupina plazů. 

U savců je pozorována vysoká variabilita diverzity mikrobiálního společenství jak v různých částech 

trávicího traktu, tak na gradientu vnějšího a vnitřního prostředí přes stěnu trávicí trubice (Stearns et al. 

2011). Tento jev lze předpokládat rovněž u ptáků, kteří mají podobně jako savci funkčně 

diverzifikovanou trávicí soustavu a rozdíl mezi jednotlivými segmenty je zde také pozorován (Waite, 

Deines & Taylor 2012). Dále nelze opomenout změnu složení mikrobioty v průběhu ontogeneze, které 

v raných fázích vývinu jedince značně fluktuuje a s přibývajícím věkem jedince se stabilizuje (van 

Dongen et al. 2013). 
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1.6.2 Variabilita GM u ptáků 

Obecně řečeno je složení gastrointestinální mikrobioty ptáků podobnější mezi podobnějšími hostiteli, 

přesto se může celková diverzita výrazně lišit i mezi hostiteli stejného druhu (Waite & Taylor 2015; 

Hird et al. 2015). Variabilita ve složení mikrobioty na nízkém taxonomickém rozlišení (bakteriální 

kmeny) je mezi jedinci především na úrovni rozdílů v proporčním zastoupení nejběžnějších 10-16 

kmenů vyskytujících se u většiny zkoumaných jedinců (Waite & Taylor 2014; Kropáčková et al. in 

press). Přesto existují i potravně specializované druhy ptáků s výraznými odchylkami od výše 

popsaného běžného složení kmenů intestinální mikrobioty v určitých segmentech trávicího traktu, jako 

například výskyt unikátních kmenů ve voleti folivorního hoatzina (Godoy-Vitorino et al. 2008) 

nebo extrémně nízká kmenová diverzita ve střevech mrchožravých kondorovitých (Roggenbuck et al. 

2014).  

Pochopením procesů generujících výše popsanou variabilitu lze odhalit případné kospeciační trendy 

mezi střevní mikrobiotou a hostitelskými druhy ptáků, podobně jako byl popsán vztah variability 

ve složení GM a evoluční historií savců (Ley et al. 2008b).  

Variabilita ve složení GM mezi jedinci stejného druhu je napříč studiemi běžně relativně vysoká (Waite 

& Taylor 2014; Kropáčková et al. in press) a za vysvětlující faktory jsou označovány efekty 

prostorového umístění, rozdíly v právě konzumované potravě a její sezónní změny (Klomp et al. 2008). 

V již zmíněné metastudii zahrnující data o složení mikrobioty devíti ptačích druhů byla identifikován 

jako hlavní faktor hostitelský druh. Jako další faktory signifikantně vysvětlující nižší podíl variability 

byly identifikovány geografická distribuce, typ potravy a fakt, zda vzorky pocházely od volně žijícího 

druhu, či nikoli (Waite & Taylor 2014). Novější studie zahrnující 59 druhů ptáků z neotropické oblasti 

identifikovala jako faktory vysvětlující variabilitu ve složení gastrointestinální mikrobioty 

taxonomickou příslušnost zkoumaných druhů na různých úrovních (řád, čeleď, rod, druh), přičemž vliv 

typu potravy byl vyhodnocen jako signifikantní, ale s výrazně nižším podílem vysvětlené variability 

(Hird et al. 2015). Efekt fylogenetické příslušnosti druhů na variabilitu mikrobioty byl také prokázán 

u vzorků získaných z trusu pěvců, a to i po kontrole na rozdílnost v ekologických znacích hostitelských 

druhů (Kropáčková et al. in press). Příbuzné taxony pěvců měly podobnější složení mikrobioty 

(viz obr. č. 1). 
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Obrázek č. 1: Vizualizace multivariátní 

korelace variability ve složení GM 

studovaných druhů a jejich kofenetickými 

distancemi pomocí analýzy hlavních 

komponent. Kruhové grafy reprezentují podíly 

průměrných počtů sekvencí bakteriálních 

kmenů v GM hostitelských druhů. Tři trendy 

směru šedých čar reprezentují tři hlavní větve 

fylogenetického stromu pěvců. Převzato 

z Kropáčková et. al in press.  

Přes tato zjištění existují případy, kdy prostředí determinuje složení mikrobiomu nezávisle na druhu 

hostitele, který se v něm vyskytuje, jak bylo pozorováno například při tzv. cross-fostering experimentu 

se dvěma druhy sýkor, kde jedinci různých druhů vyrůstající ve stejném hnízdě vykazovali podobnější 

složení mikrobioty než jedinci stejného druhu mezi různými hnízdy (Lucas & Heeb 2005). Přesto lze 

shrnout, že trend efektu druhové příslušnosti hostitele na mezidruhovou variabilitu ve složení GM 

u ptáků je mezi dostupnými studiemi konzistentní, což podporuje teorii o společné ko-diverzifikaci 

bakteriálního společenství a hostitelských druhů (Ley et al. 2008a). Tato ko-diverzifikace může být 

způsobena divergencí takových genů mezi hostitelskými druhy, které mají vliv na složení GM a vytváří 

v trávicím traktu hostitele mezidruhově selektivní prostředí preferující určité bakteriální taxony na úkor 

jiných (Kropáčková et al. in press). Další způsob vzniku této specifity složení GM může být koevoluce 

některých složek GM spolu s hostitelem. Některé skupiny bakterií přítomných v GM jsou totiž striktně 

přenášeny z rodičů na potomstvo, což zapříčiňuje ko-speciaci mezi hostitelským druhem a jeho GM. 

1.6.3 Studium variability ve složení GM u pěvců v souvislosti s cíli práce 

Pěvci díky své široké ekologické valenci, relativně dobře prozkoumané biologii a poměrně uspokojivě 

rozřešené fylogenezi představují vhodnou skupinu pro studium zmíněných vztahů (Jetz et al. 2014). 

Pro účel zde prezentovaných analýz bude použit nový postup při popisování diverzity GM. V 

dosavadních studiích založených na analýze velikého objemu amplikonových dat (Waite & Taylor 2014; 

Kreisinger et al. 2015; Hird et al. 2015; Kropáčková et al. in press) bylo zvykem popisovat složení GM 

na základě přímého de novo klastrování všech sekvencí reprezentujících taxonomickou diverzitu ve 

všech vzorcích GM najednou, nejčastěji na hladině 97% sekvenční podobnosti. 

Tento postup však nemusí být pro odhalení vztahu mezi fylogenezí hostitele a divergencí ve složení 

mikrobioty optimální. Vzhledem k poměrně pomalé evoluci genu pro 16s rRNA (Smit, Widmann & 

Knight 2007) nemusí být běžně používaná hladina 97% sekvenční podobnosti vhodná pro odhalení 

kodivergence mezi fylogenezí hostitele a jeho mikrobiotou. 

osa č. 1 
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V současné době již existují algoritmy, které umožňují identifikovat taxonomicky významné jednotky 

daleko přesněji než na základě uvedené hladiny a jsou pro účel tohoto typu výzkumu vhodnější. Několik 

takových alternativních algoritmů bylo zvoleno pro analýzu dat v této práci. Dalším specifickým 

aspektem mé práce je provedení klastrování a analýz separátně na úrovni dominantních bakteriálních 

rodů. V této práci byl analyzovaný dataset nejprve klasifikován podle taxonomické příslušnosti sekvencí 

do bakteriálních rodů a následně byly sekvence dominantních rodů separátně klastrovány de novo. Tento 

přístup kromě výše zmíněných výhod přímo nabízí možnost analyzovat patrnosti ve variabilitě GM 

a variabilitu v síle kodivergenčního signálu napříč různými bakteriálními rody. Vzhledem k tomu, že 

ve většině studií zaměřených na tuto problematiku i na další aspekty interakcí mezi hostitelem a GM 

jsou analýzy prováděny na úrovni celého společenstva a ne jeho jednotlivých komponent, je tato 

zajímavá možnost obvykle ignorována. 

Důsledkem aplikace tohoto postupu spolu s paralelním použitím několika moderních klastrovacích 

algoritmů je věrnější rozlišení případné významné biologické diverzity GM na úrovni malých 

sekvenčních rozdílů, které tradiční přístupy nemusí brát v potaz. Analýza efektu fylogeneze hostitele na 

složení GM by tedy měla být věrnější, a pokud má fylogeneze hostitele na složení GM měřitelný vliv, 

lze očekávat, že pomocí výše uvedeného přístupu bude tento zjištěný efekt podobný nebo výraznější než 

při použití tradičního postupu s podobnými daty (Kropáčková et al. in press). Provedení analýz 

závislosti variability v GM mezi hostitelskými druhy na úrovni bakteriálních rodů také pomůže 

identifikovat takové rody, kde variabilita v jejich složení případně vykazuje vysokou míru závislosti na 

druhové příslušnosti hostitele. 

Další zajímavou otázkou je, zda fylogenetické vztahy bakteriálních rodů korelují s jejich diverzitou 

v GM, tj. zda jsou fylogeneticky příbuznější rody a vyšší taxonomické skupiny na základě kvantity 

zastoupeny v GM systematicky, a ne náhodně. Tento jev by hypoteticky indikoval selekci prostředí 

hostitele na složení GM na vyšší taxonomické úrovni. 
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2. Cíle práce a hypotézy 

Cíl 1: Porovnání funkčnosti vybraných klastrovacích algoritmů při generování 

dat pro statistické analýzy 

Lze předpokládat, že různé klastrovací algoritmy produkují vzhledem k rozdílným funkčním 

vlastnostem různé výsledky. V této práci byly použity čtyři různé algoritmy s cílem porovnat jejich 

výstupy a zhodnotit rozdíly ve výsledcích následných analýz. Jedná se o algoritmy CD-HIT (Li & 

Godzik 2006), Swarm (Mahé et al. 2014), Oligotyping (Eren et al. 2013) a MED (Eren et al. 2015a). 

Cílem této části je mimo jiné identifikovat specifické vlastnosti jednotlivých algoritmů vzhledem 

k vlastnostem vstupních dat. 

Hypotéza 1.1: Pozorovaná diverzita GM pro jednotlivé bakteriální rody se bude lišit při použití různých 

klastrovacích algoritmů. 

Hypotéza 1.2: Existují vlastnosti vstupních datasetů (např. počet sekvencí, heterogenita entropie bází), 

které ovlivňují variabilitu mezi výsledky různých algoritmů. 

Hypotéza 1.3: Následné analýzy týkající se mezidruhové variability GM u pěvců (viz cíle 2 a 3) budou 

dávat při použití výstupů různých algoritmů rozdílné výsledky. 

Cíl 2: Studie variability ve složení GM pěvců na úrovni bakteriálních rodů a 

vztah variability a fylogeneze rodů 

Na základě již provedených studií lze očekávat, že z množství bakteriálních rodů přítomných v GM 

studovaných druhů budou některé vykazovat vyšší diverzitu než jiné a že tato variabilita bude 

ovlivněna jejich fylogenetickou příslušností. 

Hypotéza 2.1: Různé bakteriální rody přítomné v pěvčím GM vykazují odlišnou diverzitu. 

Hypotéza 2.2: Diverzita bakteriálních rodů vykazuje nenáhodnou distribuci napříč bakteriální 

fylogenezí. 

Cíl 3: Mezidruhová variabilita ve složení GM pěvců na úrovni bakteriálních 

rodů a její vztah s fylogenezí hostitele 

Třetím cílem práce je zjistit, zda jsou klastry v rámci jednotlivých bakteriálních rodů nenáhodně 

distribuovány napříč hostitelskými druhy a zda tato distribuce odráží fylogenezi hostitele. 

Hypotéza 3.1: Existuje signifikantní variabilita ve složení GM pro jednotlivé bakteriální rody 

s ohledem na druhovou příslušnost hostitele. 

Hypotéza 3.2: Síla signálu pro druhovou příslušnost hostitele se liší mezi jednotlivými bakteriálními 

rody a variabilita v síle tohoto signálu vykazuje nenáhodnou distribuci napříč bakteriální fylogenezí. 
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Hypotéza 3.3: Divergence na úrovni celého datasetu i jednotlivých bakteriálních rodů mezi vzorky 

koreluje s fylogenetickou divergencí hostitele. 

3. Metodika 

3.1 Sběr vzorků a skladování 

Odchyt jedinců zkoumaných druhů pro získání vzorků trusu v ČR byl prováděn na několika desítkách 

lokalit (viz obr. č. 2) v období od dubna do listopadu zvláště v průběhu sezóny rozmnožování. 

V Kamerunu probíhal odchyt v období od srpna do září v oblasti Mount Cameroon (4°13′00″s.š. 

9°10′21″v.d.). 

Průběh odběru vzorků probíhal zachycením jedince do nárazové sítě a jeho přesunutím 

do jednorázového papírového pytlíku, kde byl držen po minimální dobu. Po vyjmutí jedince byl 

z pytlíku odebrán veškerý zanechaný trus do sterilní zkumavky naplněné roztokem konzervujícím DNA 

(Kropáčková et al. in press). Získané vzorky byly následně v nejkratší možné době uskladněny v teplotě 

-80°C, kde byly uchovány až do izolace DNA. 

 

Obrázek č. 1: Lokace odchytu 

studovaných jedinců z České 

republiky. Žluté body označují 

individuální místa odchytu. 

3.2 Laboratorní zpracování vzorků 

3.2.1 Izolace DNA 

Izolace veškeré DNA ze vzorků byla provedena pomocí kitu PowerSoil DNA isolation kit (MO BIO 

Laboratories, Inc.), s několika úpravami protokolu dodávaného výrobcem. Zaprvé, vstupní hmotnost 

materiálu byla variabilní oproti doporučovaným 2 g v protokolu. Zadruhé, pro homogenizaci vzorků byl 

místo doporučovaného MO BIO Vortex (MO BIO Laboratories, Inc.) použit MagNA Lyser (Roche) 

s parametry délky doby homogenizace 30 s a rychlostí 6000 otáček/min. 
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Zatřetí, výsledný produkt byl eluován roztokem C6 o objemu 50 μl místo 100 μl uvedených v protokolu 

pro získání koncentrovanějšího roztoku DNA. Celá izolace byla prováděna ve flowboxu 

pro minimalizaci rizika kontaminace okolními mikroorganismy. V pravidelných frekvencích byly 

mezi vzorky zahrnuty negativní kontroly bez vstupního materiálu pro ověření nepřítomnosti 

kontaminace. 

3.2.2 Příprava amplikonových knihoven a sekvenování 

Pro taxonomickou identifikaci bakteriální DNA byl vybrán hypervariabilní úsek genu 16s rRNA, 

konkrétně úsek V3-V4, který byl z izolované DNA amplifikován při PCR pomocí kombinací série gen-

specifických primerů S-D-Bact-0341-b-S-17 (CCTACGGGNGGCWGCAG) a S-D-Bact-0785-a-A-21 

(GACTACHVGGGTATCTAATCC). Tyto primery byly zvoleny na základě své vysoké efektivity při 

amplifikaci širokého taxonomického spektra bakteriálních druhů (Klindworth et al. 2013). F i R3 

primery byly také rozšířeny kombinací oligonukleotidů (tagů) o délce 10 bází designovaných pomocí 

programu TagGD (Costea, Lundeberg & Akan 2013), což dále umožnilo jednoznačné přiřazení identity 

vzorku dané sekvenci a také paralelní sekvenování vysokého počtu vzorků během jednoho běhu 

sekvenátoru. Předpokládaná délka PCR produktu při použití těchto primerů je okolo 520 nukleotidů, 

přičemž výsledná délka amplifikovaného genu 16s rRNA byla zhruba 400 nukleotidů bez úseků 

odpovídajících gen-specifickým primerům. 

Vstupní roztok PCR se skládal z 8 μl roztoku KAPA HIFI Hot Start Ready Mix polymerase (EIlisabeth 

Pharmacon, Kapa Biosystems), 0,6 μl roztoku každého z primerů a 7 μl roztoku templátové DNA. 

Podmínky cyklů a jejich sekvence při PCR byly následující: prvotní denaturace při 95°C (5 min) 

následovaná 35 cykly o sekvenci 98°C (20 s), 61°C (15 s) a 72°C (40 s), s tím, že poslední krok při 72°C 

byl prodloužen na 5 min. Vzhledem k různým hmotnostem vzorků, a tedy i variabilní koncentraci 

templátové DNA, bylo třeba normalizovat koncentraci PCR produktů. PCR produkty každého vzorku 

byly proto následně kvantifikovány pomocí elektroforézy na 1,5% agarózovém gelu a analýzou 

fluorescenčních signálů v programu GenoSoft (WVR software). Celý produkt z každého vzorku byl dle 

potřeby naředěn pro dosažení ekvimolární koncentrace. Následně byly PCR produkty o stejné 

koncentraci smíchány (maximálně 132 vzorků dohromady, což odpovídá maximálnímu počtu 

unikátních kombinací použitých tagů) a výsledné roztoky přečištěny podle protokolu High Pure PCR 

product Purificacion Kit (Roche). Takto připravené výsledné směsi jednotlivých PCR reakcí byly dále 

zpracovány v externí sekvenační laboratoři Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, 

v Montferrier-sur-Lez ve Francii. Zde byly k sekvencím PCR produktů připojeny adaptorové sekvence 

pomocí TruSeq nano DNA library preparation kit (Illumina). Výsledné amplikonové knihovny byly 

sekvenovány na platformě MiSeq (Illumina) s použitím v3 kitů a délce čtení odpovídající až 600 

nukleotidům (300bp pair-end read). 

                                                      
3 F a R označuje orientaci primerů (z angl. „forward“ a „reverse“). 
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Výstupem sekvenace byly datové soubory ve formátu FASTQ s informací o pořadí nukleotidů 

v jednotlivých sekvencích a pravděpodobností sekvenační chyby pro každou pozici. 

3.3 Výpočetní zpracování dat 

3.3.1 Demultiplexing, kontrola kvality a taxonomická klasifikace 

Zvolená konfigurace sekvenování spočívala ve dvou po sobě následujících čteních každého fragmentu 

DNA, tedy z 3' i 5' konce s překryvem několika desítek nukleotidů pro kompenzaci zvyšující se 

pravděpodobnosti sekvenačních chyb s délkou přečtené sekvence. Výstup tedy obsahoval pro každý 

fragment DNA dvě sekvence, které bylo třeba nejprve spojit, k čemuž byl použit program PEAR (Zhang 

et al. 2014). 

Vzhledem k použití TrueSeq kitu obsahovaly výstupy sekvenování náhodně vzájemně reverse-

complement orientované sekvence. Jejich orientace byla proto sjednocena pomocí funkcí balíčků 

ShortRead (Morgan et al. 2009) a Biostrings (Pages et al. 2016) v programu RStudio (R Core Team 

2015). Dále byla k jednotlivým sekvencím přiřazena identita vzorku původu na základě sekvencí 

barcodů (tzv. demultiplexing) v programu Mothur (Schloss et al. 2009) a RStudio. Biologicky 

neinformativní části sekvencí (tj. primery a barcody) byly během demultiplexingu odstraněny. 

Z dalších kroků analýzy byly pomocí programu LotuS (Hildebrand et al. 2014) vyloučeny všechny 

sekvence, jejichž průměrné Phred skóre kvality bylo nižší než 30 a v alespoň jednom ze všech úseků 

o délce 50 nukleotidů nižší než 25. Odstranění chimérických sekvencí bylo dále provedeno v programu 

Usearch oproti gold.fna databázi (Edgar 2010). 

Dataset byl následně klasifikován pomocí programu RDP classifier (Wang et al. 2007) proti referenční 

databázi Greengenes gg_13.5 (DeSantis et al. 2006). Pro další analýzy byly použity sekvence 

klasifikované na úroveň bakteriálních rodů (s více než 50% posteriorní pravděpodobností) 

reprezentovaných alespoň 10 000 sekvencemi. 

3.3.2 De novo klastrování 

Sekvence příslušející jednotlivým bakteriálním rodům byly zvlášť klastrovány de novo – tj. bez použití 

referenční databáze. Kritická fáze klastrování je identifikace skupin sekvencí (klastrů) reprezentujících 

reálné taxonomicky relevantní skupiny bakterií v rámci jednotlivých rodů, a tím odhalení struktury 

ve vstupním v datasetu. Výstupem z klastrování jsou abundanční matice udávající počet sekvencí 

náležících jednotlivým identifikovaným klastrům v jednotlivých vzorcích, a tím pádem popisujících 

složení GM ve vstupním datasetu. Vzhledem k odlišným principům identifikace těchto klastrů 

při použití různých algoritmů lze očekávat rozdíly ve výsledných abundančních maticích. 
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Pro klastrování byly použity čtyři algoritmy – CD-HIT (Fu et al. 2012), který identifikuje klastry 

na základě tradičně používaného principu sekvenční podobnosti, dále pak Swarm verze 2 (Mahé et al. 

2015), Oligotyping (Eren et al. 2013) a jeho automatizovaná verze MED (Eren et al. 2015a), které 

na předpokladu uživatelem definované sekvenční podobnosti nezávisí. Použití algoritmu CD-HIT 

v případě této práce umožňuje srovnání tradičního přístupu s alternativními algoritmy (viz dále). Princip 

těchto algoritmů je popsán v následujících podkapitolách. 

Algoritmy Oligotyping a MED vyžadují stejnou délku vstupních sekvencí. Identifikace klastrů pomocí 

těchto algoritmů proto probíhala na vzájemně alignovaných sekvencích pro jednotlivé bakteriální rody. 

Alignment sekvencí výrazně redukoval chybový šum v datech oproti postupu navrženém autory těchto 

programů. Alignment byl proveden pomocí programu mafft verze 7.0.2 (Katoh & Standley 2013) 

s parametry retree 1 dpparttree. Program mafft byl upřednostněn před častěji užívaným programem 

Pynast z důvodu vyšší věrohodnosti výsledných alignmentů (viz obr. P1). 

3.3.2.1 CD-HIT 

CD-HIT je široce rozšířený program pro klastrování a porovnávání proteinových a nukleotidových 

sekvencí. Jedná se o rychlý algoritmus, který lze aplikovat na velmi objemná data, která zpracuje 

s využitím relativně malých výpočetních kapacit. Klastry identifikuje jako skupiny sekvencí, které 

navzájem sdílejí sekvenční podobnost na uživatelem předvolené hladině (Fu et al. 2012). V případě 

bakteriální 16s rRNA dat se nejčastěji (a také v této práci) se používá hladina 97% sekvenční 

podobnosti, přestiže je tato hodnota předmětem diskuze (Konstantinidis, Ramette & Tiedje 2006) 

a samotný princip definice taxonomicky relevantních klastrů na základě globálně dané hodnoty 

sekvenční podobnosti je z biologického hlediska sporný. 

Při klastrování algoritmus nejprve seřadí vstupní sekvence podle délky, poté určí nejdelší sekvenci jako 

tzv. centroid nového klastru, se kterým porovnává další sekvence v pořadí. Pokud je porovnávaná 

sekvence minimálně na určené hladině shodná s tímto centroidem, zahrne ji do stejného klastru. Pokud 

nedosáhne určené hladiny podobnosti, je určena jako centroid nového klastru. Takto algoritmus 

postupně zařadí všechny sekvence v datasetu (Fu et al. 2012). 

Tento algoritmus patří mezi tzv. „chamtivé“ heuristické algoritmy. Tato skupina je charakteristická 

jistou pravděpodobností zařazení sekvence do klastru v závislosti na jejím pořadí ve vstupním datasetu, 

tedy nejen na základě sekvenční podobnosti. Při takovém klastrování může nastat situace, kdy je 

sekvence zařazena do klastru, jehož centroidu se podobá na určené hladině, přestože by jinému centroidu 

byla podobnější, protože algoritmus porovnává sekvence s centroidy ve stále stejném pořadí určeném 

délkou sekvencí. Tak mohou vzniknout klastry, které by se daly nazvat chimerické, což způsobuje chyby 

v charakteristice biodiverzity vstupního datasetu (Sun et al. 2012; Koeppel & Wu 2013). Podobný 

princip identifikace klastrů je charakteristický také pro algoritmy uclust (Edgar 2010), uparse (Edgar 

2013) a uchime (Edgar et al. 2011), které tím pádem sdílejí podobné nedostatky. 
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3.3.2.2 Swarm 

Algoritmus Swarm byl vyvinut tak, aby netrpěl výše zmíněnými nedostatky chamtivých heuristických 

přístupů. Při identifikaci klastrů se nespoléhá na arbitrárně určenou hladinu sekvenční podobnosti 

a porovnávání sekvencí v závislosti na jejich výchozím pořadí. 

Autoři zde vycházejí z představy, že sekvence ve vstupním datasetu lze rozmístit do imaginárního 

mnoharozměrného prostoru, jehož jednotku rozměru tvoří rozdíl v jediné nukleotidové pozici mezi 

dvěma sekvencemi, a každý bod v tomto prostoru představuje jednu myslitelnou unikátní sekvenci. 

Sekvence vyskytující se ve vstupním datasetu pak zaujímají v tomto prostoru jistou strukturu a jako 

klastr je identifikován vektor sekvencí, které jsou v tomto prostoru ohraničeny prázdnými body 

(myslitelnými sekvencemi, které se ve vstupním datasetu nevyskytují) a navzájem spojeny kontinuem 

existujících bodů (řetězec sekvencí s jediným rozdílem v nukleotidové sekvenci mezi sousedními 

sekvencemi). Takto identifikované klastry poté algoritmus kontroluje, zda nejsou tvořeny téměř 

diskrétními skupinami sekvencí, které roztřídí na příslušný počet menších klastrů (na základě 

neparametrických kritérií), nebo zda se v jejich blízkosti nevyskytují klastry s počtem sekvencí menším 

než  3, které přiřadí k většímu klastru (Mahé et al. 2014, 2015). 

V této práci byl použit Swarm verze 2 bez uživatelem definovaných parametrů, implementovaný stejně 

jako CD-HIT v programu LotuS (Hildebrand et al. 2014). 

3.3.2.3 Oligotyping a MED 

Hlavním rozdílem odlišujícím Oligotyping a MED od dvou výše zmíněných algoritmů je snaha 

o identifikaci relevantních klastrů na základě pouze těch pozic sekvence genu 16s rRNA, které jsou 

hypoteticky taxonomicky informativní. Tyto pozice jsou zvoleny na základě stanovené Shannonovy 

entropie pro každou pozici alignmentu sekvencí v datasetu. 

Pozice vykazující vysokou entropii představují dle autorů relevantní markery, na základě kterých lze 

sekvence roztřídit do klastrů (zde oligotypů) podle toho, jaké nukleotidy se na zvolených pozicích 

v sekvenci nachází. Počet těchto pozic je jeden z arbitrárních parametrů (označením c), který volí 

uživatel na základě profilu entropie pozic alignmentu. Vhodné je zvolit takové pozice, které vykazují 

výrazně vyšší entropii oproti ostatním pozicím s nízkou entropií, která může být dána sekvenačními 

chybami, a tudíž nenesou taxonomicky relevantní informaci. Pro nalezení optimálního c je klastrování 

doporučeno postupně opakovat a pokaždé přidávat další pozice (zvyšovat c), dokud analýza nezačne 

produkovat oligotypy specifické pro jednotlivé vzorky. Tehdy je dle autorů zvolen parametr c správně 

(Eren et al. 2013; Menke et al. 2014). V případě této práce byl zvolen parametr c pro každý rod pomocí 

segmentované regrese (broken-stick regression) podílů jednotlivých pozic na celkové entropii 

alignmentu jednotlivých rodů. Také nebyly zahrnuty pozice s hodnotou entropie menší než 0,2, což je 

dle autorů minimální hodnota pro rozeznání entropie zapříčiněné biologickou diverzitou a sekvenačními 

chybami (Eren et al. 2013). 
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Další parametr s označením s udává minimální počet vzorků, ve kterých je identifikovaný oligotyp 

nalezen. V této práci byla použita hodnota s rovno 2, tzn. sekvence příslušející oligotypům, které 

se vyskytovaly pouze v jediném vzorku, nebyly zahrnuty do výsledné abundanční matice. Další 

parametr s označením M udává minimální počet nejčastější unikátní sekvence v oligotypu, tj. pokud 

frekvence unikátní sekvence v oligotypu nebude minimálně M, nebudou sekvence v identifikovaném 

oligotypu zahrnuty do výsledné abundanční matice. V této práci byla parametr M pro každý rod zvolena 

hodnota rovna 10 % průměrného počtu sekvencí na vzorek, což představuje spolu se zvolenou hodnotou 

parametru s kompromis mezi redukcí vlivu sekvenačních chyb a podílem vyloučených sekvencí. 

Jiné dostupné parametry pro Oligotyping v této práci použity nebyly. 

Princip algoritmu MED je v podstatě podobný Oligotyping. Rozdíl je pouze v automatizované postupné 

identifikaci oligotypů. MED postupně rozděluje vstupní dataset na menší klastry na základě výběru 

pozic s nejvyšší entropií v alignmentu. Tento krok se opakuje pro každý nově identifikovaný klastr 

až do okamžiku, kdy se v takto identifikovaných klastrech (již oligotypech) nenachází pozice vykazující 

vyšší entropii, než je hodnota odpovídající poměru očekávané entropie generované sekvenační chybou 

o pravděpodobnosti 1 % (0,0965) ku celkovému počtu sekvencí a frekvenci nejčastější unikátní 

sekvence v klastru. Tento vztah byl zvolen autory s úmyslem vyloučit možnost falešné identifikace 

klastrů na základě sekvenačních chyb (Eren et al. 2015a). 

Jediné dva parametry zvolené pro klastrování pomocí MED byly parametr d roven 2, určující počet 

pozic pro rozdělení klastru v každém kroku, a M (obdobně jako u Oligotyping) roven 0,02 % počtu 

sekvencí ve vstupním datasetu. Tato hodnota je doporučena autory pro datasety obdobné velikosti (Eren 

et al. 2015a). 

Chybu do výsledků obou výše zmíněných algoritmů může vnášet jak nedokonalý alignment, 

tak množství uživatelem heuristicky definovaných parametrů a ztráta informace zapříčiněná chybným 

vyloučením některých sekvencí náležících oligotypu nesplňujícímu kontrolní parametry. 

3.4 Statistické analýzy 

Výsledné abundanční matice pro jednotlivé rody byly v prostředí systému Linux zvlášť zkombinovány 

a použity pro následné statistické analýzy. Veškeré manipulace s těmito maticemi byly prováděny 

v programu RStudio (R Core Team 2015, verze 3.2.2) s pomocí balíčku phyloseq (McMurdie & Holmes 

2013) a dalších rozšíření (viz níže). 

3.4.1 Porovnání vybraných klastrovacích algoritmů 

Počty klastrů identifikovaných v jednotlivých bakteriálních rodech jednotlivými algoritmy byly 

porovnány pomocí vzájemného párového vynesení do grafu. Korelace mezi počty klastrů pro jednotlivé 

algoritmy byly testovány Pearsonovým korelačním testem. Dále bylo párovým Wilcoxnovým 

znaménkovým testem zjištěno, zda se počty klastrů v rodech mezi algoritmy liší. 



28 

 

Pomocí funkce lofactor z balíčku (Torgo 2011) byly identifikovány rody, které vykazují extrémně 

odlišné hodnoty v počtech identifikovaných klastrů mezi jednotlivými algoritmy. Tento test přiřazuje 

jednotlivým hladinám faktoru (v tomto případě bakteriálním rodům) stupeň izolovanosti (tzv. LOF 

skóre) od ostatních hladin na základě jejich hodnoty (zde počet identifikovaných klastrů v jednotlivých 

bakteriálních rodech). 

Rozdíly ve výsledcích klastrovacích algoritmů pro jednotlivé bakteriální rody mohou být dány 

odlišnostmi ve vlastnostech vstupních sekvenčních dat. V následujícím kroku bylo proto pomocí 

korelačních testů zjišťováno, zda variabilita v diversitě zjištěná jednotlivými klastrovacími algoritmy 

uvnitř jednotlivých bakteriálních rodů souvisí s délkou alignmentu, průměrnou entropií jeho pozic 

a heterogenitou této entropie. Tyto statistické analýzy byly provedeny zvlášť pro výsledky všech čtyř 

použitých algoritmů. 

3.4.2 Mezidruhová variabilita ve složení GM pěvců na úrovni bakteriálních rodů a 

její vztah s fylogenezí hostitele 

Pomocí analýzy typu MANOVA pro multivariátní data – funkce adonis z balíčku vegan (Oksanen et al. 

2016) – byl dále pro jednotlivé bakteriální rody testován vliv druhové identity hostitele na sílu 

divergence ve složení GM. Funkce adonis na základě permutací vstupních dat testuje, zda je struktura 

ve vstupní matici (zde distanční matice podobnosti vzorků ve složení GM) nenáhodně strukturovaná na 

základě rozdělení svých prvků dle zvolených faktorů (zde příslušnost vzorků do hostitelských druhů). 

Abundance jednotlivých klastrů ve vzorcích byly přepočteny na ekologické distance mezi vzorky dvou 

typů. Jednalo se o Bray-Curtisovy distance, které zohledňují relativní abundance bakteriálních klastrů, 

a binární verze Jaccardových distancí, které hodnotí pouze informaci o přítomnosti či nepřítomnosti 

jednotlivých klastrů ve vzorcích. Vzhledem k tomu, že některé klastry mohly mít diskrétní výskyt mezi 

tropickou a temperátní oblastí, což by následně zkreslovalo sílu mezidruhového signálu, byly tyto 

analýzy provedeny zvlášť pro tropické a temperátní hostitelské druhy a nebyly do nich zahrnuty klastry 

s nulovou abundancí v dané skupině. Výstupy z analýzy byly zpracovány do tabulky, kde byla ke 

každému rodu přidělena příslušná p hodnota (korigovaná na mnohonásobné testování Holmovou 

metodou), koeficient determinace R2 a upravený koeficient determinace R2adj4. Upravený koeficient 

determinace R2adj zde reprezentuje sílu mezidruhového signálu ve složení GM v jednotlivých rodech. 

Tyto koeficienty byly určeny pro každý klastrovací algoritmus, obě distanční metody a obě kategorie 

oblastí. Tato tabulka byla následně interpretována s důrazem na identifikaci rodů s vysokým podílem 

vysvětlené variability. 

  

                                                      
4 R2 zmenšený o podíl variability vysvětlené následkem vysokého počtu prediktorů (z angl. „adjusted R2“). 
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3.4.3. Analýza ko-divergence vybraných druhů pěvců s jejich GM 

Ko-divergence mezi složením GM a fylogenetickou divergencí hostitelských druhů byla testována 

metodou původně vyvinutou pro studium koevolučních interakcí mezi parazity a jejich hostiteli 

založenou na procrustovské analýze (Balbuena, Míguez-Lozano & Blasco-Costa 2013). Tato analýza 

udává míru podobnosti ordinací dvou mnoharozměrných datasetů (matic) a testuje nenáhodnost této 

podobnosti na základě jejich permutací. Pro zamezení vlivu geografické distribuce na variabilitu 

ve složení GM mezi tropickými a temperátními druhy byla tato analýza provedena pouze se vzorky 

z temperátních druhů. Tato analýza byla provedena jak na úrovni celého datasetu, tak zvlášť 

v jednotlivých rodech. 

V této analýze byly porovnány matice s kofenetickými5 distancemi mezi vzorky s distančními maticemi 

vytvořenými na základě rozdílů ve složení GM mezi vzorky. Matice reprezentující informaci 

o fylogenetických vztazích hostitelských druhů byla vytvořena z průměrů kofenetických distancí napříč 

1000 bayesiánskými fylogenetickými stromy zkoumaných druhů získaných z databáze 

http://birdtree.org/. Matice představující rozdíly vzorků na základě složení GM byly vytvořeny 

z výstupních abundančních matic jednotlivých klastrovacích algoritmů. Abundance jednotlivých klastrů 

ve vzorcích byly přepočteny na ekologické distance mezi vzorky pomocí dvou metod, a to Bray-Curtis 

a Jaccard. Pro každý klastrovací algoritmus byla tedy tato analýza provedena dvakrát, pokaždé pro jiný 

typ ekologických distancí. Před provedením Prokrustovské analýzy (funkce protest z balíčku vegan) 

byly distanční matice přeškálovány metodou analýzy hlavních koordinát pomocí funkce pcoa z balíčku 

ade4 (Dray & Dufour 2007). Výstupem Prokrustovských analýz je koeficient r udávající sílu korelace 

vstupních matic, jeho signifikance odvozená pomocí permutací vstupních dat (v tomto případě 1000 

permutací) a reziduální součet čtverců (m12) reprezentující rozdíl mezi maticemi. 

3.4.4 Závislosti diverzity a síly mezidruhového signálu na fylogenezi bakteriálních 

rodů pěvčí GM 

Pro testování diverzity a mezidruhového signálu v jednotlivých bakteriálních rodech na jejich 

fylogenetické příbuznosti byl použit model ze třídy „phylogenetic generalized least square“ – funkce 

pgls z balíčku caper (Orme et al. 2013). Tato verze obecného lineárního modelu kvantifikuje závislost 

znaku na fylogenezi pomocí transformace fylogenetické kovarianční matice. Optimální transformace 

je nalezena za použití přístupu maximum likelihood a její hodnota je vyjádřena parametrem λ – neboli 

Pagelovo lambda (Freckleton, Harvey & Pagel 2002), kde úplná závislost studovaného znaku 

na fylogenezi odpovídá koeficientu λ s hodnotou 1, a naopak λ hodnoty 0 odpovídá úplné nezávislosti 

znaku na fylogenezi. 

                                                      
5 Z angl. „cophenetic“ 

http://birdtree.org/
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Fylogenetický strom bakteriálních rodů byl vytvořen na základě alignmentu náhodně vybraných 

sekvencí z databáze Greengenes (DeSantis et al. 2006, verze gg_13_8) reprezentujících jednotlivé 

bakteriální rody zahrnuté do zde prezentovaných analýz. Pro konstrukci výsledného fylogenetického 

stromu byl použit maximum likelihood algoritmus fasttree (Price, Dehal & Arkin 2009) 

implementovaný v programu QIIME (Caporaso et al. 2010). Jako outgroup byla zvolena sekvence 

organismu Archaeoglobus sulfaticallidus z říše archaea. 

Při testování závislosti diverzity bakteriálních rodů na jejich fylogenezi vystupoval jako vysvětlovaná 

proměnná dekadický logaritmus počtu klastrů v jednotlivých rodech. Jako kovariáta byl do modelu 

zahrnut dekadický logaritmus počtu jedinců, ve kterých se rod vyskytoval pro zohlednění faktu, 

že pozorovaná diverzita pravděpodobně stoupá s kvalitou vzorkování. 

Pomocí funkce pgls byla rovněž testována závislost bakteriální fylogeneze na podílu variability 

ve složení GM na úrovni jednotlivých bakteriálních rodů, která byl vysvětlena druhovou příslušností 

hostitele (tj. R2adj pro jednotlivé bakteriální rody). 

Pomocí funkce contMap z balíčku phytools (Revell 2012) byla dále vizualizována závislost diverzity 

uvnitř jednotlivých bakteriálních rodů na bakteriální fylogenezi. ContMap provádí rekonstrukci 

fylogeneze kontinuálního znaku na základě jeho hodnot v terminálních uzlech. Následně je tato 

rekonstrukce vizualizována pomocí barevného gradientu podél větví fylogenetického stromu. Jako 

vstupní znaky byly v této analýze použity dekadické logaritmy počtů klastrů pro jednotlivé rody, které 

byly normalizovány dekadickým logaritmem počtem jedinců, v nichž se daný rod vyskytoval (identicky 

s pgls analýzou tohoto vztahu). Ve druhém případě se jednalo o upravené koeficienty determinace 

jednotlivých rodů (R2adj) získané pomocí analýzy adonis (viz výše). Vizualizace vytvořené na základě 

jednotlivých klastrovacích algoritmů byly porovnány mezi sebou se záměrem identifikovat potenciální 

marginální trendy, které neměly vliv na výsledek pgls analýz. 

4. Výsledky 

4.1 Vstupní data statistických analýz 

Původní dataset obsahoval po kontrole kvality 6 364 683 sekvencí z 593 vzorků pocházejících z 95 

druhů pěvců. Sekvence byly klasifikovány do 65 bakteriálních rodů. Na úrovni celého datasetu náležel 

největší podíl sekvencí kmenům Proteobacteria a Firmicutes (viz obr. č. 3). Tyto sekvence byly 

taxonomicky klasifikovány pomocí programu RDP classiffier (Wang et al. 2007) a pro následné analýzy 

byly použity pouze sekvence odpovídající 65 nečetnějším bakteriálním rodům (viz tab. č. P1) 

zastoupených celkem 4 917 460 sekvencemi. Vzorky reprezentují 57 temperátních druhů (486 jedinců) 

a 37 tropických druhů (107 jedinců). V následujícím kroku bylo provedeno de novo klastrování sekvencí 

za použití výše uvedených algoritmů samostatně pro jednotlivé rody. 
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Zatímco v případě CD-HIT a Swarm obsahovaly výsledné abundanční matice všechny vstupní 

sekvence, v případě Oligotyping a MED reprezentovaly výstupní abundanční matice rodů průměrně 93 

%, respektive 92 % vstupních sekvencí. Vyloučené sekvence náležely klastrům, které nesplňovaly 

parametry redukující vliv sekvenačních chyb (viz výše). 

 

Obrázek č. 3: Průměrné 

zastoupení sekvencí 

dominantních bakteriálních 

kmenů v GM studovaných 

druhů. 

podíl zastoupení kmenů 

bakteriálních kmeny: 
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4.2 Porovnání funkčnosti vybraných klastrovacích algoritmů při generování 

dat pro statistické analýzy 

Nejnižší počet výsledných klastrů pro všechny bakteriální rody byl identifikován na základě algoritmu 

CD-HIT a nejvyšší na základě MED (viz obr. č. 4). Wilcoxonův párový znaménkový test, kde byly proti 

sobě porovnávány počty klastrů pro jednotlivé bakteriální rody, potvrdil signifikantní rozdíly 

(tj. systematicky vyšší, nebo nižší počet) v počtu klastrů mezi všemi algoritmy (p < 0,02) s výjimkou 

dvojice algoritmů Oligotyping a Swarm (p = 1). 

 

Obrázek č. 4: porovnání 

celkového počtů klastrů 

v bakteriálních rodech 

identifikovaných 

jednotlivými algoritmy. 

Při porovnání počtu klastrů v jednotlivých rodech (viz obr. č. 5.1) lze identifikovat jak rody splňující 

globální trend pořadí počtu výsledných klastrů jednotlivých algoritmů (1. MED, 2. Swarm, 

3. Oligotyping, 4. CD-HIT), jako např. rody Carnobacterium, Leuconostoc, Wolbachia. Ve většině rodů 

tento trend ovšem pozorovatelný není. Lze také identifikovat rody vykazující vysokou konzistenci 

v počtu identifikovaných klastrů napříč algoritmy, např. rody Phyllobacterium, Cellulomonas nebo 

Planktothrix (viz obr. č. 5.2). Algoritmy Swarm a CD-HIT sdílejí vysokou diversitu v rodech 

Clostridium, Dysgonomonas, Rickettsiella a Lactobacillus. Oligotyping a MED identifikovaly vysokou 

diverzitu shodně u rodů Mycobacterium, Pseudonocardia a Rhodoplanes. Extrémních hodnot dosáhl 

počet klastrů algoritmu Swarm u rodů Clostridium (783) a Ricketsiella (555). 
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Obrázek č. 3.1: Počty klastrů identifikované jednotlivými algoritmy v bakteriálních rodech.6 

Obrázek č. 3.2: Průměry počtů klastrů identifikované jednotlivými algoritmy v bakteriálních rodech 

a jejich směrodatné odchylky. Modré sloupce značí hodnotu průměru, svislé černé čáry směrodatnou 

odchylku průměru. 

                                                      
6 Rod s označením Clostridium(P) náleží dle klasifikace užité v této práci do čeledi Peptostreptococcaceae, 

zatímco rod s označením Clostridium do čeledi Clostridiaceae. 
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CD-HIT identifikoval konzistentně ve všech bakteriálních rodech méně klastrů než Swarm (viz obr. 

č. 6). V porovnání s MED identifikoval CD-HIT více klastrů pouze u rodů Clostridium, Dysgonomonas 

a Ricketsiella, přičemž rod Clostridium byl na základě LoF skóre identifikován jako jasný outlier. 

Swarm a CD-Hit v tomto rodu, stejně jako v rodu Rickettsiella, identifikovaly extrémní počet klastrů 

(viz výše). Rod Clostridium vykazuje také nejvyšší směrodatnou odchylku a rozptyl počtu 

identifikovaných klastrů v rodech spočtených na základě výsledků všech čtyř použitých algoritmů. 

 

Obrázek č. 6: Srovnání počtu 

klastrů v jednotlivých bakteriálních 

rodech mezi algoritmy. Body 

reprezentují počty klastrů 

v jednotlivých bakteriálních 

rodech. 

Vzájemné rozložení počtu klastrů v jednotlivých bakteriálních rodech mezi CD-HIT a Swarm také 

vykazuje těsnou korelaci (r=0,94, viz tab. č. 1 a obr. č. 4). O něco volnější korelace v počtech klastrů 

pro jednotlivé bakteriální rody byla také pozorovatelná mezi MED a Oligotyping (r=0,58). Oproti tomu 

nebyla pozorována žádná signifikantní korelace (r=0,11 až 0,35) napříč těmito skupinami algoritmů 

(CD-HIT+Swarm a Oligotyping+MED). 

Pro odhalení faktoru způsobujícího variabilitu ve výsledných počtech klastrů mezi algoritmy byly 

uvažovány korelace vybraných vlastností vstupních dat pro jednotlivé bakteriální rody (heterogenita 

entropie alignmentu, jeho délka a počty sekvencí v rodech) se směrodatnou odchylkou výsledných počtů 

klastrů mezi algoritmy v jednotlivých rodech (viz tab. č. 1). Signifikantní pozitivní korelaci vykazuje 

směrodatná odchylka počtů klastrů s heterogenitou entropie alignmentu, což naznačuje, že algoritmy se 

s datasety vykazujícími vysoké rozdíly entropie pozic v alignmentu vypořádávají rozdílným způsobem. 

Naopak vysoká průměrná entropie s variabilitou počtu identifikovaných klastrů různými algoritmy 

v takové míře nekoreluje. Mohlo by se také zdát, že míra variability výsledků různých algoritmů 

koreluje s délkou alignmentu, tuto korelaci však způsobují extrémní délky alignmentu rodů Clostridium 

a Rickettsiella. 
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CD-HIT  0,94* 0,11 0,22 0,48* 0,67* 0,40* 0,71* 0,36* 

Swarm 0,94*  0,20 0,35 0,62* 0,67* 0,40* 0,75* 0,47* 

Oligotyping 0,11 0,20  0,58* -0,17 0,35 0,38* -0,07 -0,03 

MED 0,22 0,35 0,58*  -0,17 0,60* 0,69* -0,10 -0,10 

sd 0,78* 0,85* 0,35 0,47* 0,45* 0,58* 0,37* 0,60* 0,11 

          

Tabulka č. 1: Korelační koeficienty pro počty klastrů a vybrané 

vlastnosti vstupních datasetů. Znak * vyznačuje signifikantní 

hodnoty korelačního koeficientu po korekci na mnohonásobná 

testování. Zkratky: sd – směrodatná odchylka průměru počtů 

klastrů v jednotlivých rodech, délka alignmentu+ - délka 

alignmentu bez rodů Clostridium a Rickettsiella. 

 

Dále lze pozorovat pozitivní korelaci počtu klastrů identifikovaných algoritmy CD-HIT, Swarm a MED 

s heterogenitou entropie alignmentu, což se netýká algoritmu Oligotyping. Oligotyping a MED také 

vykazují nižší míru korelace s délkou alignmentu a celkovým počtem sekvencí v porovnání s CD-HIT 

a Swarm. Délka alignmentu a celkový počet sekvencí spolu těsně korelují, lze tedy předpokládat, 

že algoritmy Oligotyping a MED s přibývajícím počtem sekvencí v datasetu nebudou identifikovat vždy 

více klastrů a naopak algoritmy CD-HIT a Swarm s přibývajícím počtem sekvencí identifikují klastrů 

více. 

4.3 Mezidruhová variabilita ve složení GM pěvců na úrovni bakteriálních rodů 

a její vztah s fylogenezí hostitele 

Pomocí funkce adonis byl v pro jednotlivé bakteriální rody testován efekt druhové příslušnosti hostitele 

na variabilitu složení GM mezi vzorky. Do této analýzy nebyly z výpočetních důvodů zahrnuty rody 

reprezentované nižším počtem vzorků než 17. Tento počet byl limitní pro provedení dostatečného 

množství permutací a získání věrohodného koeficientu determinace. Výsledky analýzy jsou shrnuty 

v tabulce č. P2. 
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U tropických druhů je zřejmě důsledkem malého počtu vzorků pro jednotlivé druhy hostitelů 

mezidruhový signál (R2adj) v rodech signifikantní pouze ojediněle. Rod Enteroccocus v případě 

tropických vykazuje relativně silný signifikantní signál napříč všemi použitými algoritmy, ovšem pouze 

při použití distancí typu Bray-Curtis (viz tab. č. P1).  

Oproti tomu u temperátních druhů je podíl vysvětlené variability ve většině rodů signifikantní, přičemž 

relativně vysoké hodnoty R2adj vykazují především rody Commensalibacter, Helicobacter a Candidatus 

Arthromitus. Stejně jako u tropických druhů je R2adj vyšší při použití distancí Bray-Curtis. Hodnoty 

R2adj jednotlivých bakteriálních rodů u temperátních druhů spolu těsně korelovaly nehledě na použitý 

algoritmus a typ distancí, u tropických druhů některé hodnoty navzájem nekorelovaly (viz tab. P2). 

Počet rodů, u kterých byl mezi temperátními druhy mezidruhový signál vyhodnocen jako signifikantní, 

byl při použití alternativních algoritmů v porovnání s CD-HIT vždy vyšší (viz obr. č. 7). 

 

Obrázek č. 7: Srovnání počtu 

rodů se signifikantním 

mezidruhovým signálem mezi 

algoritmy u temperátních 

druhů. Značení typu distancí: 

bc – Bray-Curtis, jac – 

Jaccard.  

 

4.4 Analýza ko-divergence vybraných druhů pěvců s jejich GM 

Pomocí prokrustovské analýzy byl testován signál ko-divergence mezi složením GM a fylogenezí 

hostitelských druhů z temperátní oblasti. V případě analýz, do kterých byla zahrnuta data pro všechny 

bakteriální rody současně, byla korelace mezi fylogenetickými distancemi hostitelských druhů 

a distancemi ve variabilitě GM mezi druhy signifikantní nehledě na použitý algoritmus a typ distancí 

(viz tab. č. 2). Koeficient udávající sílu korelace mezi fylogenetickou distanční maticí a maticí pro GM 

divergence mezi vzorky se pohyboval okolo 0,33 pro Bray-Curtis distance a 0,29 pro Jaccard distance. 

Lze shrnout, že výsledný korelační koeficient vykazuje vysokou míru konzistence hodnoty nezávisle na 

použitém algoritmu a rozdíl způsobený použitím různých typů distancí je zanedbatelný.  

  

Algoritmus a typ distancí 
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V následujícím kroku byly provedeny tyto analýzy samostatně na základě dat pro jednotlivé bakteriální 

rody. Efekt ko-divergence pro jednotlivé rody byl nezávisle na použitém algoritmu a typu distancí vždy 

znatelně nižší než v případě analýzy, do které byla zahrnuta data pro všechny bakteriální rody současně 

(viz obr. č. 8). Hodnoty Prokrustova r pro analýzy na úrovni jednotlivých bakteriálních rodů byly silně 

korelovány napříč různými výpočetními postupy. Vzhledem k neoptimálnímu průběhu permutační 

rutiny u tohoto testu nebyla brána v potaz signifikance hodnoty Prokrustova r v jednotlivých rodech. 

algoritmus CD-HIT Swarm Oligotyping MED 

typ distancí bc jac bc jac bc jac bc jac 

Procrustovo r 0,335 0,303 0,336 0,291 0,333 0,299 0,329 0,285 

p-hodnota 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

m122 0,888 0,908 0,889 0,915 0,889 0,911 0,892 0,919 

Tabulka č. 2: Výsledky analýzy efektu ko-divergence pro klastrovací algoritmy a typy distancí 

pro data shrnující všechny bakteriální rody. 

 

 

Obrázek č. 8: Frekvenční 

histogram míry signálu ko-

divergence v jednotlivých 

bakteriálních rodech u 

temperátních druhů (průměr 

Prokrustova r přes všechny 

algoritmy a typy distancí). 

4.5 Studie variability ve složení GM pěvců na úrovni bakteriálních rodů  

Vzhledem k tomu, že se odhady diverzity uvnitř jednotlivých bakteriálních rodů výrazně lišily 

v závislosti na použitém algoritmu, byly následující analýzy v prvním kroku prováděny samostatně pro 

odhady diverzit získaných na základě jednotlivých algoritmů. Pgls analýzy neodhalily žádný výrazný 

vliv fylogeneze bakteriálních rodů na jejich diverzitu v GM (viz tab. č. 3). Pouze při použití algoritmu 

CD-HIT bylo λ (Pagelovo lambda) rovno 0,201 s horní hranicí 95% konfidenčního intervalu 0,761, 

což poukazuje na slabou závislost diverzity bakteriálních rodů na jejich fylogenezi. Přesto lze 

při mapování vztahu diverzity (počty klastrů normalizované počtem jedinců) v rodech mezi algoritmy 

na jejich fylogenezi (funkce contMap) pozorovat konzistentní gradient diverzity mezi dvěma skupinami 

příbuzných rodů v řádu Actinomycetes čeledi Actinobacteria (viz obr. č. 9). Skupina rodů 

Coryneobacterium, Rhodococcus, Mycobacterium, Pseudonocardia, Actinomycetospora 

a Nocardioides vykazuje konzistentně vyšší diverzitu oproti druhé skupině zahrnující ostatní rody řádu 

Actinomycetes v GM studovaných jedinců. 
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Podobně slabou závislost na fylogenezi rodů vykazovala síla mezidruhového signálu v rodech (R2adj). 

Zde vyšla hodnota λ blízko 0 nezávisle na použitém algoritmu a typu distancí, s výjimkou R2adj při 

použití algoritmu Oligotyping a distancí Jaccard u temperátních druhů. Zde je λ rovno 0,217 a hranicemi 

95% CI 0,003 a 0,599, což značí nízkou míru závislosti tohoto znaku na bakteriální fylogenezi. Žádný 

systematický trend nebyl pozorován ani při mapování tohoto znaku pro jednotlivé bakteriální rody 

na jejich fylogenezi (viz obr. č. 10) 

 

Obrázek č. 9: Diverzita v jednotlivých bakteriálních rodech mapovaná na jejich fylogenezi. Hodnota 

diverzity v jednotlivých rodech odpovídá průměrům dekadických logaritmů počtu klastrů 

identifikovaných různými algoritmy normalizovaných dekadickými logaritmy počtu jedinců v těchto 

rodech. Červeně je zvýrazněn řád Actinomycetes, jehož dvě podskupiny vyskytující se v GM 

studovaných jedinců konzistentně vykazují vzájemný gradient diversity nezávisle na použitém 

algoritmu. 
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algoritmus CD-HIT Swarm Oligotyping MED 

     
λ 0,201 0,000 0,000 0,000 

horní hranice 95% CI 0,761 0,157 0,010 0,368 

dolní hranice 95% CI 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tabulka č. 3: Shrnutí výsledků analýzy závislosti diverzity 

bakteriálních rodů na jejich fylogenezi mezi algoritmy. 

Koeficient λ hodnoty 0 značí nezávislost znaku na fylogenezi. 

 

 

Obrázek č. 10: Průměry hodnot R2adj reprezentující sílu mezidruhového signálu v jednotlivých 

bakteriálních rodech napříč všemi použitými algoritmy a typy distancí mapované na fylogenezi 

rodů. 
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5. Diskuze 

5.1 Porovnání funkčnosti vybraných klastrovacích algoritmů při generování 

dat pro statistické analýzy 

Z výstupů jednotlivých klastrovacích algoritmů je patrné, že diverzitu v jednotlivých bakteriálních 

rodech hodnotí rozdílně, což není vzhledem k odlišným způsobům identifikace klastrů sekvencí 

překvapující. Odlišnosti v mechanismu identifikace klastrů u jednotlivých algoritmů lze demonstrovat 

na porovnání rodů s nejvyšší diverzitou napříč algoritmy, kdy CD-HIT a Swarm identifikovaly shodně 

vysokou diverzitu u jiných rodů než Oligotyping a MED. Ambice algoritmů Oligotyping a MED 

identifikovat relevantní klastry na základě rozdílů v sekvencích na úrovni jednotlivých nukleotidů 

vyústily v obecně vyšší hodnoty diverzity ve většině bakteriálních rodů v porovnání s algoritmy Swarm 

a CD-HIT. Tyto dvě funkční skupiny algoritmů lze rozlišit i na základě dalších vlastností výstupů 

klastrování, např. vzájemných korelací v rámci zmíněných dvojic. Zajímavá je velmi těsná pozitivní 

korelace výsledků algortimů Swarm a CD-HIT, přestože tyto algoritmy fungují na zcela odlišném 

principu. Lze tedy předpokládat, že pokud by byla pro algoritmus CD-HIT zvolena vyšší hladina 

sekvenční podobnosti, bylo by hodnocení diverzity těmito algoritmy srovnatelné. 

Alternativní algoritmy diverzitu v rodech s výjimkou několika málo rodů v porovnání s tradičním 

algoritmem CD-HIT poskytovaly vyšší odhad diverzity. Tento jev byl patrně zapříčiněn zvolenou 

poměrně nízkou hladinou minimální sekvenční podobnosti 97 % pro CD-HIT, což odpovídá rozdílu 

zhruba v patnácti pozicích mezi sekvencemi. Naopak celkově nejvyšší počet klastrů byl identifikován 

pomocí algoritmu MED, což odpovídá záměrům autorů tohoto algoritmu detekovat klastry na základě 

rozdílů v jednotlivých pozicích a identifikovat skupiny bakteriálních sekvencí na vyšším taxonomickém 

rozlišení, než je druh (Eren et al. 2013, 2015a). Počty klastrů v rodech identifikovaných pomocí 

algoritmu Oligotyping zřejmě důsledkem podobného postupu pozitivně korelují s počty MED, 

systematicky identifikovaná nižší diverzita je nejspíše způsobena striktnějšími parametry při výběru 

počtu pozic pro třídění do oligotypů oproti MED. Podobný celkový počet klastrů jako Oligotyping 

identifikoval algoritmus Swarm, přestože diverzita rodů zjištěná pomocí těchto algoritmů vzájemně 

nekoreluje. Algoritmus Swarm a CD-HIT navíc u několika rodů identifikovaly shodně vysoký počet 

klastrů nesrovnatelný s algoritmy MED a Oligotyping. Tyto extrémní hodnoty mohou být zapříčiněny 

náchylností těchto algoritmů artificiálně nadhodnocovat diverzitu v takových rodech, jejichž dataset 

má určité neznámé vlastnosti způsobující tento jev. Další možnou příčinou těchto rozdílů může být nízká 

kvalita alignmentu, se kterým operují Oligotyping a MED. Tento potenciální problém může být 

způsoben vysokou sekvenční divergencí uvnitř zmíněných rodů a s tím souvisejícím problémem 

identifikace homologických pozic při výpočtu alignmentu. V důsledku toho může být sekvenční 

variabilita u těchto rodů s větší pravděpodobností reprezentována mezerami v alignmentu, což stěžuje 

výběr taxonomicky relevantních pozic na základě jejich entropie. 
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Tento jev by mohl potenciálně zapříčinit podhodnocování diverzity těmito algoritmy. Tomuto 

vysvětlení by odpovídal fakt, že celková délka alignmentu pro rody Clostridium (celkem 1095 pozic) 

a Ricketsiella (877 pozic) je vlivem množství mezer výrazně vyšší než pro jiné bakteriální rody 

(v průměru 503 pozic). 

Výše uvedenému jevu odpovídá i patrný rozdíl v závislosti počtu identifikovaných klastrů mezi 

algoritmy na délce alignmentu.  Jak již bylo naznačeno výše, délka alignmentu souvisí s variabilitou 

homologických pozic vstupních sekvencí, vyšší variabilita na těchto pozicích ztěžuje výpočet 

optimálního alignmentu a tím zvyšuje pravděpodobnost vložení artificiálních inzercí a delecí, které 

prodlužují jeho délku. Výsledky algoritmů CD-HIT a Swarm s délkou alignmentu pozitivně koreluje. 

Tyto algoritmy tedy indikují spíše vyšší diverzitu ve vstupních souborech s vyšší variabilitou sekvencí. 

Oproti tomu jsou algoritmy MED a Oligotyping vůči délce alignmentu robustnější. Nezávislost těchto 

algoritmů na délce alignmentu vychází ze způsobu identifikace klastrů, které nejsou tvořeny na základě 

porovnání celé sekvence alignmentu (jak je tomu u CD-HIT a Swarm), nýbrž relativně malého počtu 

pozic, čímž může dojít k podhodnocení diverzity v datasetech s vysokou variabilitou na homologických 

pozicích.  

Na základě vyhodnocení korelací hodnot diverzity pro jednotlivé algoritmy s vlastnostmi vstupních 

souborů lze zhruba rozdělit použité algoritmy na již zmíněné skupiny. Počty klastrů identifikované 

algoritmy Oligotyping a MED nesouvisí s počtem sekvencí v datasetu, CD-HIT a Swarm oproti tomu 

identifikují vyšší diverzitu u rodů s vyšším počtem vstupních sekvencí. Tento rozdíl mezi zmíněnými 

dvojicemi algoritmů může být způsoben vyšší pravděpodobností identifikace klastrů obsahujících 

vzácné varianty sekvencí algoritmy CD-HIT a Swarm oproti druhé dvojici algoritmů. Oligotyping a 

MED totiž určují klastry na základě koeficientů Shannonovy entropie pro jednotlivé pozice sekvence. 

Tento způsob hodnocení variability má však tendenci nezohledňovat vzácné varianty sekvencí, jejichž 

počet se s rostoucím celkovým počtem sekvencí v datasetu pravděpodobně zvyšuje. Klastry obsahující 

vzácné varianty sekvencí také mohly být na základě kontrolních parametrů těchto algoritmů mylně 

interpretovány jako sekvenační chyby. 

Dalším cílem bylo zjistit, zda je variabilita v diverzitě rodů zjištěné jednotlivými algoritmy závislá 

na vybraných vlastnostech vstupních datasetů. Ukázalo se, že tato variabilita reprezentovaná 

směrodatnou odchylkou počtu klastrů v jednotlivých rodech pozitivně koreluje s heterogenitou entropie 

alignmentu. Tzn. souborům sekvencí, ve kterých se podél jejich délky střídají místa s vysokou 

variabilitou nukleotidů s místy s nízkou variabilitou, budou při použití různých algoritmů přiřazeny 

variabilnější hodnoty diverzity než u rodů s méně heterogenní entropií pozic. Se zvyšující 

se heterogenitou entropie se pravděpodobně více projevují rozdíly ve způsobu identifikace klastrů mezi 

použitými algoritmy. 
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Přestože algoritmy identifikovaly navzájem variabilní počty klastrů v rodech, vychází analýzy týkající 

se závislosti diverzity rodů a jejich fylogeneze a signálu ko-divergence mezi složením GM a fylogenezí 

hostitele srovnatelně nehledě na použitý algoritmus. Nebyl tedy potvrzen předpoklad, že by použití 

alternativních algoritmů (Swarm, Oligotyping a MED) zapříčinilo jasnější detekci ko-divergence 

variability složení GM a fylogeneze hostitelských druhů než tradičně používaný algoritmus CD-HIT. 

Jisté rozdíly mezi algoritmy jsou ovšem pozorovatelné ve výsledcích analýzy mezidruhového signálu 

(R2adj), zde je pořadí rodů na základě síly mezidruhového signálu mezi algoritmy značně variabilní. 

Nicméně lze především u temperátních druhů identifikovat stejné rody se systematicky vysokým 

mezidruhovým signálem napříč algoritmy. Při použití algoritmu CD-HIT byl tento signál oproti 

alternativním algoritmům signifikantní u znatelně menšího počtu rodů, což zřejmě souvisí s nižšími 

hodnotami diverzity v rodech indikované tímto algoritmem. 

Klastrování sekvenačních dat je stále dynamicky se vyvíjející obor, které může v dohledné době přinést 

uspokojivější řešení než zde porovnávané přístupy. Všechny zde prezentované algoritmy přistupují 

k sekvenčním chybám jako k šumu, který lze odstranit vhodnou volbou arbitrárních parametrů (např. 

hladina sekvenční podobnosti u CD-HIT nebo M u Oligotyping a MED). Aplikace těchto parametrů 

zapříčiní buďto klastrování chybových sekvencí spolu se sekvencemi, které tyto chyby neobsahují nebo 

způsobí, že tyto sekvence vůbec nebudou zahrnuty do finálních výsledků. Žádný ze zde prezentovaných 

algoritmů však nedokáže přímo identifikovat chybová místa, sekvenační chyby opravit a provést 

identifikaci klastrů na takto korigovaných datech. Za tímto účelem byl nedávno vytvořen a v pokročilé 

fázi řešení této práce publikován software dada2 (Callahan et al. 2016), založený na korekci 

sekvenačních chyb pomocí Expectation–maximization algoritmu. Přestože se pravděpodobně jedná 

o krok správný směrem, bude ještě nutné posoudit korektnost tohoto přístupu na základě dalších 

„benchmark“ studií. 

5.2 Studie variability ve složení GM pěvců na úrovni bakteriálních rodů a vztah 

variability a fylogeneze rodů 

Vzhledem k vysokému rozptylu výsledných počtů klastrů identifikovaných různými algoritmy nelze 

diverzitu v jednotlivých rodech na základě všech algoritmů věrně hodnotit. Jednotlivé algoritmy 

identifikovaly relativně vysokou diverzitu v navzájem různých rodech v závislosti na způsobu 

identifikace klastrů. Algoritmy Swarm a CD-HIT identifikovaly vysokou diverzitu v rodech 

Clostridium, Dysgonomonas a Ricketsiella. Oligotyping a MED shodně indikují vysokou diverzitu 

u rodů Mycobacterium, Pseudonocardia a Rhodoplanes. 

Analýzy závislosti diverzity a fylogeneze bakteriálních rodů neprokázaly, že by variabilita v diverzitě 

jednotlivých bakteriálních rodů vykazovala systematický signál napříč jejich fylogenezí. Nebylo 

tím pádem prokázáno, že by příbuznější bakteriální rody GM pěvců systematicky sdílely podobnou 

hodnotu diverzity. 
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Pokud tedy existuje ze strany hostitele selekce na diverzitu jednotlivých složek GM, lze z těchto 

výsledků soudit, že působí nesystematicky ve vztahu k fylogenetické příslušnosti jednotlivých 

bakteriálních rodů. Další možností interpretace těchto výsledků může být hypotéza, že většina rodů 

se pod vlivem ze strany hostitele nenachází a jejich diverzita je závislá na jiných faktorech, např. selekci 

ze strany ostatních složek GM, sezonalitě apod. nezávisle na ostatních rodech. Pro věrné hodnocení míry 

diverzity v jednotlivých rodech by také bylo třeba znát jejich celkovou reálnou diverzitu ve zdrojích, 

ze kterých je trávicí trakt pěvců kolonizován. Současné znalosti o environmentálních zdrojích 

ovlivňujících složení  mikrobioty pěvců jsou však poměrně nedostatečné a tudíž nejsou data tohoto typu 

v současné chvíli k dispozici. Jediná početnější skupina rodů nacházející se v jedné z podskupin kmenu 

Actinobacteria, konkrétně podskupina řádu Actinomycetales, vykazovala vzájemně podobnou vysokou 

diverzitu napříč všemi použitými algoritmy. Druhy tohoto řádu jsou známé schopností produkce 

metabolitů s antibiotickým účinkem (Mahajan & Balachandran 2012). Vysoká diverzita zmíněných 

rodů tohoto řádu v  GM pěvců tedy může být zapříčiněna využitím této schopnosti pro snížení vlivu 

konkurence jiných bakteriálních druhů při obsazování nik v trávicím traktu hostitele. 

Obdobně jako v případě diverzity nevykazuje závislost na fylogenezi jednotlivých rodů 

ani mezidruhový signál ve variabilitě GM a lze tedy hypotetizovat, že tento signál nebude možné 

systematicky detekovat ani na vyšších taxonomických úrovních, než je rod. Toto zjištění spolu se závěry 

analýzy závislosti diverzity a fylogeneze rodů indikuje, že prostředí trávicího traktu pěvců působí 

na diverzitu a variabilitu složení jednotlivých rodů jejich GM nezávisle na vzájemné příbuznosti rodů 

a jejich hlubších fylogenetických vztazích. 

Na úrovni bakteriálních kmenů zaujímají dominantní podíl GM studovaných jedinců kmeny 

Proteobacteria a Firmicutes, což je v souladu s analýzami GM u jiných skupin ptáků (Waite & Taylor 

2014). Tyto dominantní kmeny ptačího GM jsou odlišné od dominantních kmenů GM savců (viz obr. 

č.  11), kde hlavní podíl náleží kmenům Firmicutes a Bacteroidetes (Ley et al. 2008b). Tyto rozdíly 

ve složení GM jsou zřejmě způsobeny odlišnou evoluční historií a fyziologií zmíněných skupin (Kohl 

2012). 

 

 

Obrázek č. 11: Průměrné proporce 

bakteriálních kmenů přítomných v GM 

60 druhů. Převzato z Ley et. al 2008. 

bakteriální kmeny: 
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5.3 Mezidruhová variabilita ve složení GM pěvců na úrovni bakteriálních rodů 

a její vztah s fylogenezí hostitele 

U druhů z temperátní oblasti byl nezávisle na použitém algoritmu a typu distancí u vysokého podílu 

bakteriálních rodů detekován signifikantní efekt druhové příslušnosti hostitele na variabilitu ve složení 

GM. Podíl této variability vysvětlené druhovou příslušností hostitele je ovšem u většiny analyzovaných 

bakteriálních rodů relativně nízký. Přesto lze usoudit, že pro jednotlivé druhy pěvců z této oblasti 

existuje na úrovni některých bakteriálních rodů do jisté míry specifické složení GM, což je v souladu 

se závěry analýz jiných autorů (Waite & Taylor 2014; Hird et al. 2015; Kropáčková et al. in press). 

Rozdíly ve složení GM na úrovni jednotlivých bakteriálních rodů mohou být teoreticky způsobeny 

odlišnými vlastnostmi prostředí trávicího traktu mezi hostitelskými druhy, předurčujícími jaké druhy 

mohou daného hostitele kolonizovat. Alternativně k mezidruhovým rozdílům mohou přispět i odlišnosti 

v  souborech environmentálních bakterií charakteristických pro prostředí, ve kterém se daný druh 

vyskytuje. Dále může být tato specifita složení GM zvýšena přispěním koevoluce některých složek GM 

spolu s hostitelem. Některé skupiny bakterií přítomných v GM jsou totiž striktně přenášeny z rodičů 

na potomstvo, což zapříčiňuje ko-speciaci mezi hostitelským druhem a jeho GM (Simon et al. 2003). 

Na základě zde prezentovaných dat a analýz však nelze tyto možnosti jednoznačně odlišit. 

Přítomnost mezidruhových rozdílů ve složení bakteriálních společenstev na úrovni jednotlivých rodů 

lze předpokládat také u tropických druhů. Nicméně zjištěné míry mezidruhového signálu (R2adj) 

vykazovaly výrazně nižší hodnoty než u temperátních druhů. Tento rozdíl je však pravděpodobně 

způsoben nižším počtem vzorků na druh u vzorkovaných tropických jedinců a proto nejsou tyto dvě 

analýzy přímo porovnatelné. 

Závislost složení GM v jednotlivých rodech na hostitelském druhu je u temperátních druhů patrná 

především u rodů Commensalibacter, Helicobacter a Candidatus Arthromitus. Rod Helicobacter 

je přirozenou složkou GM mnoha skupin savců a ptáků, přičemž má při zvýšené abundanci potenciál 

vyvolávat zánětlivé reakce, zvláště při infekci hostitele jemu nepřirozeným druhem této bakterie 

(Solnick & Schauer 2001). Příčinou relativně nízké diverzity a vysoké druhové specifity v tomto rodu 

u pěvců může být na základě těchto poznatků selekce ze strany hostitele, který preferuje pouze jemu 

vlastní druhy, respektive kmeny tohoto rodu, čímž snižuje riziko výskytu patogenních projevů 

způsobených cizorodými bakteriemi stejného rodu.  

Bakterie tohoto rodu, konkrétně druhu Helicobacter pylori (dále H. pylori) se běžně vyskytují v lidském 

trávicím traktu. Divergence sekvence tohoto druhu bakterie vlivem horizontálního přenosu mezi jedinci 

stejné populace souvisí s evoluční historií člověka. Tento druh se pro zmíněnou souvislost využívá pro 

rekonstrukci průběhu migrace lidských populací (Falush 2003; Wirth et al. 2004). 
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Výrazný signál závislosti složení v tomto rodu na hostitelském druhu u pěvců tím pádem naznačuje, 

že by tento rod mohl být potenciálním kandidátem pro obdobné studie i u ptačích druhů. Druh H. pylori 

se na základě porovnání reprezentativních sekvencí klastrů s databází NCBI (Johnson et al. 2008) ve zde 

studovaných druzích nevyskytuje, byly zde ovšem identifikovány jiné druhy tohoto rodu vyskytující se 

také u člověka. 

Další rod vykazující silný mezidruhový signál, rod Commensalibacter, byl poprvé objeven v trávicím 

traktu octomilky obecné (Roh et al. 2008) a běžně se vyskytuje také u jiných druhů hmyzu (Servin-

Garciduenas, Sanchez-Quinto & Martinez-Romero 2014). U octomilky se jedná konkrétně o kmen 

s označením A911T, který je za normálních podmínek nejpočetnější složkou GM tohoto hmyzu a 

je asociován i s jinými orgánovými soustavami, než je trávicí trakt (Crotti et al. 2010). Při umělém 

rozvrácení mechanismů vrozené imunity octomilky dochází k postupnému snížení abundance 

tohoto kmene na úkor patogenních druhů, které způsobují zvýšení míry apoptózy epiteliální tkáně 

hostitele. Z těchto poznatků autoři studie usuzují, že kmen A911T rodu Commensalibacter hraje u 

octomilek aktivní roli při udržování homeostáze trávicího traktu (Roh et al. 2008). Dosud však 

neexistuje studie popisující povahu výskytu tohoto konkrétního rodu u ptáků nebo člověka, a jeho 

relativně malá abundance a diverzita v ptačím GM nenaznačuje, že by měl u pěvců jeho výskyt podobný 

význam. Silný mezidruhový signál v tomto rodě tak v tuto chvíli nelze věrohodně opodstatnit. 

Výskyt rodu Candidatus Arthromitus, nebyl zatím u jiné skupiny živočichů než hmyzu podobně 

jako výše zmíněný rod zaznamenán. Jedná se o bakteriální rod neznámého významu, nejčastěji 

asociovaný se střevní stěnou termitů, švábů, mnohonožek a několika druhů brouků (Thompson et al. 

2012). 

Výskyt rodů charakteristických pro trávicí trakt hmyzu v ptačím GM může být také zapříčiněn 

přijímáním bakterií spolu s potravou – hmyz konzumovaný hostitelskými druhy pravděpodobně 

obsahuje bakterie příslušící zmíněným rodům ve svém GM. Je možné, že alespoň část genetického 

materiálu těchto bakterií poté projde trávicím traktem hostitele a je poté vyloučena v dostatečné kvalitě, 

která umožňuje detekci těchto rodů v trusu hostitele. Vzhledem k vysoké rychlosti metabolismu a krátké 

době trávení potravy u ptáků (Karasov 1996) je tento jev pravděpodobný a mezidruhový signál v těchto 

rodech by pak závisel spíše na specifických druzích hmyzu, které jednotlivé druhy pěvců konzumují 

než na vlastnostech trávicího traktu hostitele. Existuje zde tedy jistá pravděpodobnost, že do analýz 

v této práci byly zahrnuty rody, které nemusí být integrální součástí GM pěvců a jejich obsažení 

ve výpočtech vnáší chybu do výsledků zde prezentovaných závěrů. Pro objasnění tohoto jevu by bylo 

třeba jednotlivě porovnat taxonomii těchto rodů vyskytujících se v trávicím traktu hostitelů s taxonomií 

v GM těch druhů hmyzu, které jsou součástí jejich potravní niky. Pokud by se v rámci rodu jednalo 

o taxonomicky odlišné skupiny, bylo by pravděpodobnější, že se jedná o integrální součást GM 

hostitele. 
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Pomocí prokrustovské analýzy provedené pro všechny rody u temperátních druhů najednou byl 

prokázán signifikantní pozitivní vztah fylogeneze hostitelských druhů a složení jejich GM (tzv. efekt 

ko-divergence). Tento výsledek indikuje, že složení GM u příbuzných druhů pěvců je podobnější než 

u méně příbuzných druhů, a že variabilita složení GM je závislá na fylogenezi hostitele. Při provedení 

analýzy na úrovni jednotlivých rodů vycházel efekt ko-divergence v porovnání s efektem na úrovni 

celého datasetu konzistentně nižší. Nižší efekt ko-divergence pozorovaný v jednotlivých rodech 

naznačuje, že fylogeneze hostitele ovlivňuje variabilitu složení spíše na úrovni celého GM, 

než na úrovni jednotlivých bakteriálních rodů nebo jejich příbuzenských skupin. 

Prokázání efektu ko-divergence je v souladu se závěry studie, kde byl dataset klastrován kompletně 

de novo, nikoliv na úrovni bakteriálních rodů zvlášť (Kropáčková et al. in press). V této studii byl 

pro analýzu datasetu zahrnující totožná data z temperátních druhů použit klastrovací algoritmus  

CD-HIT s hladinou sekvenční podobnosti 97 %. 

Míra korelace fylogenetických distancí a rozdílů ve složení GM v této studii vyšla vyšší, Prokrustovo r 

odpovídalo přibližně 0,4 oproti hodnotě 0,3 v této práci. Rozdíl v hodnotě korelace byl pravděpodobně 

způsoben rozdíly ve vstupních datech analýzy. Pro účely zde prezentovaných analýz byly použity pouze 

sekvence z dominantních rodů GM studovaných jedinců, což hodnotu pozorované korelace 

pravděpodobně snížilo. Přesto je efekt ko-divergence patrný a otázkou zůstává, zda jej způsobují 

fylogeneticky divergentní vlastnosti trávicího traktu hostitele ovlivňující abundanci určitých skupin 

bakterií, nebo ko-speciace mezi hostitelskými druhy a složení jeho GM způsobené transgeneračním 

přenosem GM. 

6. Závěr 

Pomocí metataxonomického přístupu bylo na úrovni rodů analyzováno bakteriální společenství získané 

ze vzorků trusu temperátních a tropických druhů pěvců, a to pomocí paralelního použití několika 

výpočetních algoritmů. Hlavním záměrem práce bylo zjistit existenci závislosti variability ve složení 

tohoto společenství na druhové příslušnosti a hlubších fylogenetických vztazích hostitelů. 

U temperátních druhů bylo prokázáno, že podstatná část množství bakteriálních rodů vykazuje 

signifikantní rozdíly ve složení v závislosti na druhové příslušnosti hostitele. Tato závislost ovšem 

v rámci jednotlivých bakteriálních rodů vysvětluje jen malý podíl celkové variability GM. Další analýzy 

potvrdily hypotézu o ko-divergenci variability GM s fylogenetickými vztahy hostitelských druhů 

z temperátního regionu. Variabilita v GM tedy souvisí s fylogenetickou příslušností studovaných 

jedinců nejen na úrovni druhu, ale také na úrovni vyšších taxonomických skupin. Jinými slovy 

tyto výsledky naznačují, že složení GM se zřejmě v průběhu evoluce skupiny pěvců vyvíjelo v závislosti 
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na kladogenezi hostitelských druhů, nicméně mechanistické pozadí tohoto vztahu nelze na základě zde 

prezentovaných dat věrohodně objasnit. Tato zjištění jsou také v souladu se závěry jiných autorů, kteří 

se obdobnou problematikou zabývali. V průběhu interpretace výsledků zmíněné analýzy vzbudili 

pozornost bakteriální rody s významnou hodnotou mezidruhového signálu, které jsou typické pro trávicí 

trakt hmyzu. Jejich výskyt v GM pěvců ani podstatu závislosti na druhové příslušnosti hostitele však 

nebylo v rámci této práce možno vysvětlit. 

Vedlejší analýzy se týkaly důkazu závislosti diverzity a mezidruhového signálu v rodech na jejich 

fylogenezi. Ani v jednom z případů nebylo prokázáno, že by taková systematická závislost existovala. 

Lze tedy usoudit, že pokud prostředí trávicího traktu hostitele vytváří tlak na diverzitu a složení 

bakteriálních rodů, působí tak nezávisle na jejich příbuznosti. 

Významná část práce se zabývala metodologickou stránkou kritické fáze výpočetního zpracování dat. 

Vstupní data popisující složení mikrobioty a jeho variabilitu mezi vzorky byla vytvořena ze souborů 

sekvencí pomocí čtyř algoritmů. Tento postup umožnil na základě výsledků výše zmíněných analýz 

unikátní porovnání funkčně odlišných algoritmů užívaných pro popis struktury v objemných 

amplikonových datasetech. Pro toto porovnání byl vybrán jeden tradiční algoritmus (CD-HIT) spolu 

se třemi alternativami (Swarm, Oligotyping a MED). Algoritmy se lišily především v popisu diverzity 

v jednotlivých bakteriálních rodech, výsledky následných analýz bylo možné interpretovat obdobně, 

nehledě na použitý algoritmus. Rozdíl mezi algoritmem CD-HIT a trojicí alternativ (Swarm, 

Oligotyping a MED) byl patrný v analýze mezidruhového signálu, kdy byl na základě klastrování 

tradičním algoritmem nalezen signifikantní mezidruhový signál u výrazně menšího počtu bakteriálních 

rodů, než tomu bylo při použití alternativních algoritmů. 

Rozdíly v hodnocení diverzity do jisté míry odpovídaly záměrům autorů ohledně funkce algoritmů 

a definice klastrů. Dále bylo zjištěno, že algoritmy hodnotí diverzitu rozdílněji s rostoucí heterogenitou 

entropie pozic ve vstupním datasetu, tedy u datsetů, ve kterých se podél délky sekvencí střídají místa 

s vysokou variabilitou nukleotidů s místy s nízkou variabilitou, bude hodnocení diverzity různými 

algoritmy spíše nesrovnatelné. Byly také identifikovány vlastnosti datasetů, jako počet vstupních 

sekvencí nebo kvalita alignmentu, na kterých je hodnocení diverzity některých algoritmů citlivé. Tyto 

poznatky o vlastnostech jednotlivých algoritmů mohou usnadnit výběr vhodného algoritmu pro jiné 

analýzy podobných dat. 
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7. Seznam použitých zkratek 

GM – střevní mikrobiota (z angl. „gut microbiome“) 

LOF – hodnota stupně izolovanosti datového bodu (z angl. „local outlier factor“) 

MAMPs – mikrobiálně specifické molekulární motivy (z angl. „microbial associated molecular 

patterns“) 

MED – klastrovací algoritmus (z angl. „minimum entropy decomposition“) 

NGS – sekvenační metody nové generace (z angl. „next generation sequencing“) 

OTU – soubor sekvencí sdílející stejnou taxonomickou informaci (z angl. „operational taxonomic unit“) 

PRR – buněčné receptory rozeznávající okolní antigeny (z angl. „pattern recognition receptor“) 

QTL – analýza genů ovlivňující kvantitativní znaky (z angl. „quantitative trait loci“) 

rRNA – typ ribonukleové kyseliny tvořící ribozom 

SCFA – mastné kyseliny s krátkými řetězci (z angl. „short-chained fatty acid“) 

TLR – buněčné  

receptory rozeznávající specifické antigeny a stimulující imunitní reakci (z angl. „toll-like receptor“) 
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8. Přílohy 

Zkratky užité při popisu tabulek: 

OLIG – algoritmus Oligotyping 

_TEMP – temperátní druhy 

_TROP – tropické druhy 

_bc – distance Bray-Curtis 

_jac – distance Jaccard 

_R2adj – upravený koeficient determinace (R2adj) reprezentující sílu mezidruhového signálu 

_r – prokrustovo r 

 

A 

 

B 

 

Obrázek P1: Porovnání kvality alignmentu rodu Delftia vytvořeného pomocí programů Pynast (A) 

a mafft (B) ilustrující rozdíl v délce výsledného alignmentu mezi těmito programy. 
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Actinomycetospora 10113 689 413 372 15 76 141 454 0,13* 0,09* 0,12* 0,09* 0,09* 0,05* 0,08* 0,05* 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 
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Candidatus Neoehrlichia 15651 84 51 2 3 13 56 408 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Candidatus Phlomobacter 89700 335 215 8 6 42 75 443 -0,09 0,22* 0,17* 0,15* 0,20* 0,18* 0,16* 0,11* 0,08 0,15 0,13 0,11 0,14 0,14 0,14 0,13 

Candidatus Rhabdochlamydia 212434 827 447 35 70 204 119 587 0,07* 0,08* 0,09* 0,07* 0,13* 0,11* 0,09* 0,07* 0,11 0,10 0,11 0,08 0,13 0,10 0,10 0,07 

Carnobacterium 48829 782 439 13 8 46 93 510 0,11 0,06 0,10* 0,04* 0,15* 0,07* 0,09* 0,03* 0,08 0,06 0,07 0,07 0,10 0,09 0,10 0,06 

Cellulomonas 113435 911 502 35 10 56 24 535 0,10* 0,15* 0,17* 0,11* 0,16* 0,11* 0,16* 0,12* 0,13 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,20 

Citrobacter 99776 838 457 170 15 67 123 440 0,02 0,05 0,05* 0,06* 0,05* 0,05* 0,05* 0,03* 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 0,06 

Clostridium 373196 1094 560 43 382 783 115 1095 0,11* 0,08* 0,09* 0,06* 0,13* 0,08* 0,10* 0,07* 0,14 0,09 0,14 0,11 0,17 0,12 0,13 0,13 

Clostridium(P) 28266 175 113 144 8 32 44 492 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Commensalibacter 10265 219 127 1 12 37 97 500 0,34* 0,24* 0,20* 0,14* 0,24* 0,20* 0,18* 0,13* 0,16 0,17 0,18 0,17 0,21 0,20 0,17 0,16 

Corynebacterium 29114 801 456 18 63 159 204 495 0,05* 0,05* 0,04* 0,04* 0,04* 0,04* 0,04* 0,03* 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,13 0,12 

Delftia 24509 888 488 165 6 28 88 435 0,12 0,07* 0,08* 0,05* 0,04 0,06* 0,05* 0,03* 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 0,05 0,08 

Devosia 17783 763 441 11 22 88 219 412 0,04 0,04* 0,05* 0,04* 0,06* 0,05* 0,06* 0,04* 0,08 0,06 0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 0,09 

Dysgonomonas 47127 569 337 267 238 472 229 516 0,07* 0,06* 0,05* 0,04* 0,05* 0,04* 0,05* 0,04* 0,15 0,16 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Elizabethkingia 31540 950 514 177 14 30 45 480 0,30 0,02 0,22* 0,05* 0,19 0,06* 0,05* 0,04* 0,06 0,06 0,06 0,09 0,06 0,07 0,08 0,11 

Enterococcus 544260 1126 555 7 55 275 152 598 0,11* 0,11* 0,10* 0,08* 0,11* 0,10* 0,11* 0,10* 0,10 0,11 0,10 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 

Erwinia 105566 866 467 104 11 71 64 444 0,08* 0,09* 0,07* 0,05* 0,07* 0,04* 0,08* 0,04* 0,11 0,10 0,10 0,08 0,11 0,09 0,11 0,08 

Escherichia 266517 1022 526 54 32 130 63 643 0,00 0,12* 0,07 0,08* -0,01 0,12* 0,01 0,06* 0,09 0,13 0,08 0,12 0,09 0,11 0,09 0,09 

Flavobacterium 13503 488 323 7 102 287 277 445 0,06* 0,04* 0,05* 0,04* 0,05* 0,05* 0,05* 0,04* 0,16 0,13 0,18 0,16 0,20 0,18 0,19 0,14 

Helicobacter 20162 356 239 12 19 61 106 501 0,21* 0,2* 0,20* 0,16* 0,23* 0,21* 0,22* 0,17* 0,15 0,15 0,16 0,14 0,18 0,17 0,17 0,14 

Hymenobacter 15397 380 253 31 39 215 254 434 0,03 0,03 0,01* 0,01* 0,02 0,02* 0,01 0,01 0,09 0,09 0,10 0,08 0,15 0,15 0,09 0,10 

Chryseobacterium 9570 660 404 150 21 81 98 424 0,09* 0,07* 0,10* 0,06* 0,11* 0,05* 0,09* 0,05* 0,08 0,07 0,09 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 

Lactobacillus 145871 953 496 139 136 383 167 549 0,08* 0,07* 0,07* 0,06* 0,09* 0,07* 0,09* 0,07* 0,12 0,11 0,12 0,10 0,13 0,12 0,12 0,11 
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Lactococcus 152711 926 473 80 77 225 106 539 0,05 0,07* 0,05* 0,07* 0,03 0,04* 0,05* 0,06* 0,06 0,07 0,06 0,10 0,08 0,07 0,08 0,09 

Leucobacter 13235 436 287 109 13 53 146 432 0,05 0,04 0,10* 0,08* 0,10* 0,09* 0,08* 0,06* 0,11 0,11 0,13 0,12 0,18 0,17 0,19 0,18 

Leuconostoc 47512 633 376 33 18 68 109 463 0,08 0,06* 0,07* 0,04* 0,08* 0,05* 0,05* 0,02* 0,14 0,10 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,09 

Mesorhizobium 24471 535 325 76 9 52 139 430 0,11* 0,08 0,10* 0,07* 0,11* 0,09* 0,10* 0,07* 0,13 0,11 0,11 0,10 0,13 0,14 0,12 0,12 

Methylobacterium 72442 1177 582 141 38 140 153 636 0,05* 0,04* 0,05* 0,04* 0,07* 0,05* 0,05* 0,04* 0,11 0,09 0,11 0,07 0,12 0,09 0,11 0,09 

Morganella 14775 328 200 30 10 35 137 435 0,12 0,12 0,11* 0,09* 0,15* 0,12* 0,10* 0,06* 0,11 0,11 0,12 0,12 0,15 0,14 0,15 0,13 

Mycobacterium 45768 1129 569 369 54 300 269 589 0,11* 0,08* 0,09* 0,06* 0,09* 0,06* 0,08* 0,05* 0,15 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Mycoplasma 359533 819 437 93 43 150 90 785 0,14* 0,12* 0,14* 0,12* 0,15* 0,16* 0,15* 0,14* 0,16 0,13 0,13 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 

Nocardioides 15042 833 465 220 73 200 193 566 0,08* 0,06* 0,05* 0,04* 0,07* 0,05* 0,05* 0,04* 0,11 0,10 0,12 0,10 0,13 0,10 0,14 0,12 

Paenibacillus 11864 596 375 227 72 166 199 441 0,05* 0,05* 0,03* 0,03* 0,05* 0,03* 0,03* 0,03* 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,09 

Paracoccus 14957 588 364 98 9 47 161 509 0,04 0,06 0,09* 0,06* 0,05* 0,04* 0,05* 0,04* 0,09 0,08 0,16 0,12 0,14 0,12 0,14 0,11 

Pedobacter 17150 545 361 122 27 95 155 476 0,05 0,03 0,06* 0,05* 0,05* 0,04* 0,05* 0,04* 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,08 

Phycicoccus 11367 626 386 77 4 22 110 434 0,22 0,11 0,07* 0,05* 0,07* 0,05* 0,07* 0,04* 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08 0,07 0,10 0,08 

Phyllobacterium 10590 263 189 10 1 16 43 407 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Planktothrix 14107 111 51 1 10 26 57 497 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Providencia 29333 478 293 52 7 45 157 453 0,08 0,08 0,09* 0,07* 0,10* 0,10* 0,06* 0,05* 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12 

Pseudomonas 230033 1217 588 151 54 227 144 552 0,09* 0,05* 0,09* 0,05* 0,10* 0,07* 0,09* 0,06* 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 

Pseudonocardia 21819 853 486 323 56 258 333 539 0,05* 0,04* 0,05* 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 0,03* 0,10 0,08 0,11 0,09 0,12 0,11 0,11 0,10 

Rhizobium 10881 543 331 54 4 24 83 427 0,14 -0,05 0,09* 0,08* 0,10* 0,07* 0,04 0,03 0,07 0,07 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 

Rhodobacter 15069 651 394 214 21 129 215 430 0,08* 0,09* 0,08* 0,07* 0,07* 0,05* 0,06* 0,04* 0,08 0,07 0,12 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 

Rhodococcus 19578 826 452 171 26 93 192 472 0,05* 0,07* 0,05* 0,06* 0,05* 0,06* 0,04* 0,04* 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,06 

Rhodoplanes 18903 738 433 336 26 156 355 413 0,04 0,03 0,04* 0,03* 0,03* 0,02* 0,04* 0,02* 0,09 0,07 0,12 0,09 0,11 0,08 0,13 0,10 

Rickettsia 164934 888 470 37 82 253 102 785 0,08* 0,09* 0,09* 0,07* 0,09* 0,09* 0,08* 0,06* 0,11 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,11 0,09 

Rickettsiella 536402 1076 539 99 150 555 137 877 0,06* 0,08* 0,06* 0,06* 0,07* 0,09* 0,09* 0,07* 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 

Salinibacterium 44263 1038 539 65 14 57 133 476 0,17* 0,07* 0,13* 0,08* 0,11* 0,07* 0,11* 0,06* 0,17 0,15 0,16 0,14 0,17 0,15 0,16 0,16 

Sanguibacter 22450 615 354 63 24 67 163 506 0,07 0,04 0,05 0,02 0,06* 0,02* 0,04* 0,01 0,16 0,12 0,15 0,11 0,15 0,11 0,15 0,11 

Serratia 79088 970 506 130 27 108 157 439 0,06* 0,06* 0,06* 0,05* 0,06* 0,05* 0,06* 0,04* 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,09 0,07 

Sphingomonas 51017 915 511 220 21 153 238 558 0,04 0,05* 0,03* 0,02* 0,04* 0,03* 0,03* 0,03* 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 

Staphylococcus 11203 634 395 57 9 38 135 438 0,07* 0,05* 0,06* 0,05* 0,04* 0,04* 0,04* 0,03* 0,07 0,06 0,08 0,07 0,05 0,05 0,07 0,06 

Stenotrophomonas 40134 897 505 83 18 63 107 470 0,12* 0,05* 0,08* 0,05* 0,08* 0,05* 0,07* 0,04* 0,09 0,10 0,09 0,10 0,08 0,09 0,08 0,09 

Streptococcus 14448 550 354 55 15 34 117 432 0,07* 0,06* 0,05* 0,04* 0,06* 0,05* 0,04* 0,02* 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 

Vagococcus 12110 486 303 115 9 40 132 429 0,05 0,03 0,09* 0,08* 0,08* 0,06* 0,06* 0,04* 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 
Weissella 30915 537 328 40 25 82 139 523 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,09 0,11 0,09 0,12 0,10 0,12 0,10 
Wolbachia 25612 474 288 36 26 70 121 535 0,09* 0,06 0,09* 0,05* 0,09* 0,07* 0,06* 0,04* 0,12 0,11 0,12 0,10 0,14 0,12 0,12 0,09 
Yersinia 32342 582 348 45 8 36 104 435 0,20* 0,17* 0,19* 0,15* 0,18* 0,14* 0,16* 0,11* 0,11 0,10 0,12 0,10 0,11 0,10 0,11 0,09 
 

Tabulka č. P1: Shrnutí vstupních dat pro jednotlivé bakteriální rody a výsledky vybraných analýz pro temperátní druhy. Znak * vyznačuje signifikantní hodnoty po 

korekci na mnohonásobná testování. 
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CD-HIT_TEMP_bc_R2adj 0,80* 0,81* 0,88* 0,92* 0,78* 0,84*  

CD-HIT_TEMP_jac_R2adj 0,87* 0,89* 0,97* 0,93* 0,94* 0,92*  

Swarm_TEMP_bc_R2adj 0,90* 0,94* 0,97* 0,98* 0,97*   

Swarm_TEMP_jac_R2adj 0,88* 0,91* 0,98* 0,95*    Tabulka č. P2: Vzájemné 

porovnání korelačních koeficientů 

r hodnot R2adj u temperátních (A) 

a tropických (B) druhů mezi 

algoritmy a použitými typy 

distancí. Znak * vyznačuje 

signifikantní hodnoty korelačního 

koeficientu po korekci na 

mnohonásobná testování. 

OLIG_TEMP_bc_R2adj 0,96* 0,98* 0,97*     

OLIG_TEMP_jac_R2adj 0,98* 0,98*      

MED_TEMP_bc_R2adj 0,98*       
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CD-HIT_TROP_bc_R2adj 0,28 0,20 0,41* 0,37* 0,32 0,39*  

CD-HIT_TROP_jac_R2adj 0,33 0,25 0,47* 0,43* 0,34 0,35  

Swarm_TROP_bc_R2adj -0,05 -0,08 0,89* 0,88* 0,97*   

Swarm_TROP_jac_R2adj -0,04 -0,11 0,93* 0,88*    

OLIG_TROP_bc_R2adj 0,72* 0,73* 0,96*     

OLIG_TROP_jac_R2adj 0,74* 0,64*      

MED_TROP_bc_R2adj 0,93*       

 


