
 1 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA PriF UK 2020

ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV

eŠVK
PRIF UK

2020

 
  



 2 

  UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
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doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD. 

doc. RNDr. Renáta Fľaková PhD. 
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Bc. Matej Šemelák 

Andrej Hurajt 

Mgr. Frederik Sekucia 

Mgr. Silvia Ihnačáková 
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Abstract 

DNA metabarcoding of aquatic invertebrates from three (sub)alpine lakes in Tatra Mountains 
State of ecosystems and protection of biodiversity are becoming the key interests for modern society due 

to climate change and negative impacts of human activities. As inhabitants of sensitive alpine lake ecosystems, 
benthic macroinvertebrates can serve as indicators of environmental changes. DNA metabarcoding is a promising 
and already well validated molecular method suitable for large-scale monitoring of aquatic communities. In the 
present study, this method was used to analyse bulk samples of macrozoobenthos from three (sub)alpine lakes in 
the Tatra Mountains. Results were almost fully congruent with benthic fauna previously identified in the lakes 
using morphological determination. Also considering results of metabarcoding of eDNA, we discuss the potential, 
differences in output and possible improvements of metabarcoding for biomonitoring. 
 
Keywords: metabarcoding; alpine lakes; bulk samples; benthos; invertebrates; eDNA 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dobrý stav ekosystémov a ochrana biodiverzity sú ciele, ktorým sa naša spoločnosť 

musí intenzívne venovať v dôsledku klimatických zmien a dopadov ľudskej činnosti [1]. 

Vysokohorské plesá sú špecifické biotopy citlivé na zmeny prostredia a v nich žijúce bentické 

bezstavovce môžu slúžiť ako indikátory týchto zmien. Aj preto sa na bentos v Tatrách už 

desaťročia zameriava výskum, v poslednej dobe aj pomocou metód analýzy DNA [2]. 

Európska legislatíva vyžaduje monitorovanie kvality vôd [1], ale bežné metódy na určovanie 

taxonomického zloženia spoločenstiev, založené na morfologických znakoch, sa ukazujú ako 

menej efektívne pre rozsiahlejšie monitorovanie. Metódy analýzy DNA ponúkajú rýchlu a 

štandardizovateľnú alternatívu. Momentálne je dobre validovaný tzv. DNA metabarkóding, v 

ktorom sa izoluje DNA zo vzorky celého spoločenstva, z nej sa amplifikuje markerový gén 

použitím degenerovaných primerov a PCR produkty sa sekvenujú. Sekvencie sa informaticky 

roztriedia do taxonomických jednotiek a taxonomické zloženie spoločenstva sa určí ich 

porovnaním s referenčnou databázou druhovo špecifických DNA barkódov [3]. 

Cieľom tejto práce je zhodnotiť výstupy metabarkódingu vzoriek bentosu z tatranských 

plies, kde boli bentické bezstavovce v minulosti intenzívnejšie študované metódami 

morfologickej determinácie [4, 5] aj analýzy eDNA [6] a porovnať tieto prístupy. 
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Materiál a metódy 

Vzorky bentosu boli odoberané kopacou technikou z litorálu troch plies v septembri 

2017 (Slavkovské pleso, Prostredné Spišské pleso) a 2019 (Slavkovské pleso, Starolesnianske 

pleso) a fixované 96% etanolom v pomere min. 5:1. Charakteristika týchto plies je zhrnutá 

napr. v [5]. V laboratóriu boli jedince bezstavovcov vytriedené a uložené v 96% etanole pri -

25 ˚C. Pred metabarkódingovou analýzou boli zaznačené vyššie taxonomické skupiny 

prítomné vo vzorke. Vzorky boli za sterilných podmienok vysušené, homogenizované 

v prístroji Ultra Turax Mill (IKA) a v dvoch replikátoch bola z každého homogenátu izolovaná 

DNA pomocou DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) podľa protokolu výrobcu. 

Cieľový fragment génu pre cytochróm oxidázu (COI) bol amplifikovaný a upravený v 

dvoch nadväzujúcich PCR reakciách podľa [6] s tým rozdielom, že bol použitý 1 µl DNA 

templátu. Po purifikácii pomocou SPRIselect (Beckman Coulter) boli výsledné sekvenačné 

knižnice rovnomerne zmiešané na základe meraní koncentrácie a dĺžky DNA fragmentov 

prístrojmi QuantusTM Fluorometer (Promega) a Agilent 2100 Bioanalyzer. Potom boli knižnice 

sekvenované pomocou MiSeq (Illumina, 2 x 300 cyklov) vo Vedeckom Parku UK. 

Dáta zo sekvenátora boli analyzované v bioinformatickom postupe (pipeline) JAMP 

v0.77 [7], na porovnanie sekvencií s referenčnou databázou bol použitý Boldigger [8] a 

výsledky boli spracované a vizualizované pomocou TaxonTableTools [9] a KronaTools [10]. 

Kvôli spoľahlivosti výsledkov boli ponechané len také OTUs (operačné taxonomické 

jednotky), ktoré mali podobnosť sekvencie >85% so záznamom živočícha v databáze a našli 

sa vo všetkých 4 replikátoch danej vzorky (po 2 PCR replikáty z 2 extrakčných replikátov). 

Výsledky analýzy eDNA boli prebrané z diplomovej práce prvého autora [6]. 

  

Výsledky a diskusia 

Zo 4 vzoriek bentosu sme získali spolu 1 281 381 párov demultiplexovaných  čítaní. 

Vo výsledku bolo 88 OTUs zaradených do 3 kmeňov, 3 tried, 11 radov, 22 čeľadí, 40 rodov a 

43 druhov. Rozdiel v počte druhov a počte OTUs je daný vnútrodruhovými rozdielmi v 

sekvencii markera a nedokonalosťami v referenčnej databáze. Napríklad u druhu Dendrodrilus 

rubidus bolo zaznamenaných 7 OTUs a po 2 OTUs bolo zaradených do druhov Pseudodiamesa 

branickii, Sigara distincta, Nemurella pictetii a Diura bicaudata (Obr. 1 a 2). Táto informácia 

môže byť užitočná napríklad pre populačné štúdie. Pre niektoré OTUs referenčná databáza 

neobsahuje podrobné taxonomické informácie alebo dostatočne zhodnú sekvenciu, takže 

podrobnejšia determinácia im chýba. Hoci výstupom metabarkódingu je počet čítaní pre 

jednotlivé OTUs, tento výstup závisí okrem počtu jedincov vo vzorke napr. aj od ich veľkosti, 
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anatómie, životného štádia a prípadného skreslenia degenerovaných PCR primerov [11]. 

Výsledky teda reprezentujú prítomnosť OTU, nie abundanciu (Obr. 1 a 2). 

 
Tab. 1. Počty taxónov zachytených v jednotlivých plesách vzhľadom na použitú metódu 

Pre účely tohto porovnania za 1 taxón považujeme skupinu OTUs, resp. jedincov, ktoré sa vyskytli spolu vo 
vzorke a dostali zhodné taxonomické zaradenie (napr. Sialis lutaria, Diura, ale aj bližšie neurčené “Nematoda 

indet.” alebo “Insecta”). Pri metabarkódingu boli zarátané len OTUs, ktoré mali podobnosť sekvencie so 
záznamom v databáze >85% a našli sa vo všetkých replikátoch danej vzorky. *Roky 2017; 2019, v tomto 

poradí. **Táto štúdia. ***[4]; [5]. ****[6], kde boli použité primery určené pre bentickú vzorku, nie pre eDNA. 
 

Metóda:                 /             Pleso: Slavkovské Prostredné Spišské Starolesnianske 
Metabarkóding bentosu** 16; 19* 30 29 
Morfologická determinácia*** 15; 18 9; 15 14; 11 
eDNA metabarkóding**** 4 5 2 

 

Z priradených taxónov sme takmer všetky našli aj v zoznamoch bentosu z tatranských 

plies publikovaných v predchádzajúcich prácach [4, 5, 12]. Prekvapivá je prítomnosť škodcu 

obilnín, bzdochy Anoecia corni (Obr. 2). V publikáciách chýbala aj dážďovka Dendrodrilus 

rubidus, suchozemské chrobáky Nebria jockischii a Pteroloma forsstromii či mlok 

Ichthyosaura alpestris (Obr. 1 a 2). Práce o bentose sa však týmto skupinám nevenujú a je 

zrejmé, že metabarkódingové dáta môžu poskytovať údaje nielen o faune plies, ale aj okolitých 

terestrických biotopov, prípadne o migrácii niektorých suchozemských druhov. 

Čo sa týka výskytu taxónov v jednotlivých plesách, predbežná determinácia vzoriek 

pred homogenizáciou zodpovedala získaným výsledkom metabarkódingu. S literatúrou sa 

zhodujú napr. rody Lumbriculus, Chaoborus a Synendotendipes v Slavkovskom plese, 

Pseudodiamesa a Dicranota v Prostrednom Spišskom či Psectrocladius v Starolesnianskom 

plese. Výskyt ostatných taxónov sa čiastočne líši od [4, 5]. Podobné nezhody sa však nájdu aj 

medzi samotnými staršími publikáciami. Jaccardove vzdialenosti medzi 3 plesami boli ≥0,9, 

kým medzi vzorkami zo Slavkovského plesa (2017 a 2019) bola podľa predpokladov 

vzdialenosť menšia (0,56). Táto odchýlka v rámci plesa zrejme poukazuje na potrebu 

viacnásobného odberu, no skutočné zmeny v tomto jazernom spoločenstve nie sú vylúčené.  

Oproti eDNA metabarkódingu výsledky v tejto práci omnoho lepšie popisujú bentické 

bezstavovce (Tab. 1). Okrem pakomára Paratanytarsus austriacus v Prostrednom Spišskom 

plese sme zhody medzi metabarkódingom eDNA a bentickej vzorky našli až pri detailnejšej 

analýze OTUs pôvodne vylúčených kvôli absencii v niektorom replikáte. Z analýzy eDNA boli 

vo vyššej miere vylúčené taxóny cieľových vodných bezstavovcov (Tab. 1), z analýzy bentosu 

zas boli takto vylúčené drobné vírniky, lupeňonôžky a veslonôžky zachytené z eDNA. Väčšina 

DNA získanej filtrovaním vody totiž pochádza z organizmov fyzicky prítomných v odobranej 
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vode (napr. planktón) [6]. Preto cieľová DNA predstavovala len zlomok PCR produktu, no 

získané sekvencie necieľových organizmov sú ideálny materiál pre dizajn špecifickejších 

primerov úspešne využiteľných v eDNA metabarkódingu [13]. 

 

 
 

Obr. 1. Zloženie spoločenstva v Slavkovskom plese v rokoch 2017 a 2019  
Oblúky a ich farebné odtiene združujú, resp. odlišujú OTUs podľa zhody v taxonomickom zaradení od úrovne 
kmeňa (vnútorný oblúk) až po druh (vonkajší). Percentuálne podiely tu reprezentujú iba počet OTUs patriacich 

danému taxónu, nie abundanciu taxónu vo vzorke. 
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Obr. 2. Zloženie spoločenstva v Prostrednom Spišskom a Starolesnianskom plese  
Oblúky a ich farebné odtiene združujú, resp. odlišujú OTUs podľa zhody v taxonomickom zaradení od úrovne 
kmeňa (vnútorný oblúk) až po druh (vonkajší). Percentuálne podiely tu reprezentujú iba počet OTUs patriacich 

danému taxónu, nie abundanciu taxónu vo vzorke.  Pn = Protonemura, Oc = Orthocladius, Pc = Procladius  
 

Záver 

Výsledky štúdie vodných bezstavovcov tatranských plies potvrdili, že DNA 

metabarkóding má veľký potenciál pre rutinné sledovanie stavu vodných ekosystémov, pretože 

poskytuje spoľahlivé výsledky bez potreby pracnej morfologickej identifikácie. Opis diverzity 

vodných bezstavovcov získaný metabarkódingovou analýzou celkových vzoriek bentosu bol 

presnejší, ale niektoré druhy boli zachytené len analýzou eDNA, ktorej spracovanie bolo ešte 

jednoduchšie a jej odber neinvazívny. Z toho možno usudzovať, že vhodný postup by bola 

kombinovaná analýza oboch typov vzoriek, hoci veríme, že za pomoci špecifickejších 

primerov budeme čoskoro získavať presnejšie výsledky zo samotnej eDNA. Štúdia poukázala 

aj na zachytenie výrazne širšieho spektra biodiverzity, čo je ďalšia z viacerých výhod 
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moderných metód využívajúcich DNA oproti postupom založeným na morfologickej 

determinácii. Je preto veľmi pravdepodobné, že metódy analýzy DNA sa môžu stať silným 

a efektívnym nástrojom na presné a rýchle hodnotenie stavu našej fauny. 
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Tomáša Szemesa, PhD. za pomoc so sekvenovaním a Mgr. Patrikovi Mackovi, RNDr. Kristíne 
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