
METODIKA
Vzorky
- 20 druhů sýkor (384 vzorků) 
- původ vzorků: Genetická banka UK, ČR a Burke Museum of 
Natural History and Culture, University of Washington, USA
Molekulárně-genetické analýzy
- izolace DNA ze vzorků tkání a krve 
- navržení primerů 
- PCR, pilotní Sangerovo sekvenování imunitních genů  
- analýza sekvencí (SeqScape, Bioedit)
- navržení specifických primerů
- NGS sekvenování platformou MiSeq (ILLUMINA)
Popis polymorfismu
- určení počtu nt alel a aa haplotypů (Fabox)
- identifikace variabilních pozic (Fabox)
Stanovení míry rekombinace
- GARD a SBP (http://www.datamonkey.org)
Analýza selekce
- selektované pozice stanovené na základě konsenzu metod 
(např. PAML, FUBAR, IFEL) 
Fylogenetické analýzy
- určení podobnosti a kladogeneze alel (Mr. Bayes, raxmlGUI)
-     fylogenetický strom sýkorovitých (www.birdtree.org)
- geografické rozšíření alel sýkorovitých (PanMap software)
Haplotypová síť
- na základě nt alel a aa haplotypů (Network 4.6)
Genový tok
- model Isolation by migration (IM)
Predikce 3D struktur imunitních genů
- predikce (I-TASSER) a následná vizualizace selektovaných 
pozic (PyMOL)
- porovnána konformační variabilita a variabilita povrchového 
elektrostatického náboje (PIPSA)
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ÚVOD
Koncept mezidruhového polymorfismu (Trans-species polymorfismus, TSP) předpokládá, že působením balancující selekce dochází k přenosu několika výhodných alel od společného 
předka dceřiným druhům a následně k dlouhodobému udržovaní těchto alel v populacích dceřinných druhů. Většina studií zabývajících se TSP se v současnosti zaměřuje především 
na geny hlavního histokompatibilního komplexu (MHC geny) a jen výrazně menší pozornost je věnována jiným skupinám genů. Toll-like receptory  (TLRs) hrají u obratlovců 
klíčovou roli při zajištění imunitní odpovědi proti intracelulárním i extracelulárním parazitům. TLR geny vykazují vysokou genetickou variabilitu a jsou pod silnou balancující 
selekcí. Lze tak předpokládat, že jsou to vhodné modelové geny pro studium TSP a koevoluce hostitelů s jejich parazity na molekulární úrovni. V této studii jsme se proto rozhodli 
pomocí NGS platformy Illumina MiSeq osekvenovat vazebné úseky jak vybraných genů vrozené imunity (TLR4 a TLR5), tak i genů získáné imunity (MHC I a MHC IIB) u 20 druhů 
sýkor z čeledi Paridae. 

ZÁVĚR

• Pilotní sekvenování u 6 fylogeneticky vzdálených druhů 
sýkor (1 ex./ druh) ukázalo značnou variabilitu TLR4 a TLR5 
a velmi vysokou variabilitu MHC I a MHC IIB genů.

• Pro TLR4, TLR5 a neutrální markery přípraven zkušební 
run pro NGS sekvenování pro 192 jedinců; nicméně 
neproběhla úspěšně druhá PCR s MiSeq adaptorovými 
primery - nutnost další optimalizace.

• Osekvenování vysoce variabilních MHC genů bude 
vyžadovat náročnější optimalizaci - každý úsek bude 
v souvislosti s relativně vysokou variabilitou sekvencí                                   
v místě primerů sekvenován minimálně dvěma nezávislými 
amplikony.

Neutrální markery
LOKUS ZKRATKA GEN DÉLKA *(bp) CHROMOZOM
12884 DLD dihydrolipoyl dehydrogenase, mitochondrial 493 1
27356 UCH-L3 ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme 

L3
489 1

21491 CHMP5 putative SNF7 domain containing 2 variant 1 470 2
16214 MMAA methylmalonic aciduria type A protein, 

mitochondrial
452 Z

8352 DDB1 DNA damage-binding protein 1 485 5
15439 TIAL1 nucleolysin TIAR 461 6

Doménová strukura 
TLR4
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Doménová struktura MHC I

 CÍLE

 1. Popsat vnitrodruhovou a mezidruhovou variabilitu   
 TLR4, TLR5, MHC I a MHC IIB 
 
 2. Detekovat případnou rekombinaci mezi alelami a    
 identifikovat působení pozitivní selekce
 
 3. Zjistit, zda se TSP vyskytuje v rámci vazebných úseků   
 genů vrozené (TLR4 a TLR5) a získané imunity     
 (MHC I a MHC IIB) v čeledi sýkorovitých (Paridae) 

 4. Odlišit případný TSP od možných obdobných principů  
 vysvětlujících sdílený polymorfismus (konvergence 
 a introgrese) na základě použití neutrálních markerů

Foto: Lubomír Mráz

Mezidruhový polymorfimus (TSP) je výskyt identických či podobných alel (případně alelických 
linií) u příbuzných druhů. TSP zahrnuje pouze situace, kdy byl sdílený polymorfismus dceřiných 
druhů zděděn od jejich společného předka. Tyto transpecifické alely sdílené mezi druhy jsou si 
navzájem příbuznější než transpecifické alely v porovnání s ostatními alelami vyskytujícími se 
pouze v rámci jednotlivých druhů (podle Klein et. al. 1998). 

Koncept mezidruhového polymorfismu

Fylogeneze zahrnutých druhů sýkor 

Exon-intronová struktura imunitních genů
 s vyznačenými pozicemi primerů

* délka sekvenovaných úseků

Fylogenetický strom druhů čeledi sýkorovitých zahrnutých do studie. Strom sestrojen na 
základě konsenzu fylognetického stromu z Birdtree (http://www.birdtree.org/) a z práce 
Gill et. al. (2005).
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Imunitní geny
ZKRATKA GEN ÚSEK DOMÉNA DÉLKA* (bp) CHROMOZOM
TLR4 Toll-like receptor 4 exon 3 extracellulární 457; 458; 477 17
TLR5 Toll-like receptor 5 exon 1 extracellulární 456: 460; 489; 

499
3

MHC I Major histocompatibility 
complex class I

exon 3 α2 623; 635; 1013 uncharacterized

MHC IIB Major histocompatibility 
complex class IIB

exon 3 β1 376 uncharacterized


