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Pri skúmaní genotypovej rozmanitosti a vnútrodruhovej variability pásomníc
Echinococcus granulosus bolo sekvenčnou analýzou mitochondriálnych génov cox1
(789 bp) a atp6 (513 bp) skúmaných 28 izolátov zo strednej a východnej Európy. Z nich
21 izolátov pochádzalo z 11 slovenských lokalít z dvoch medzihostiteľov (ošípaná 19 izolátov, človek - 2 izoláty), 2 izoláty zo severovýchodnej Ukrajiny z ošípanej (oblasť
Sumy), 1 izolát zo západnej Ukrajiny z človeka, 1 izolát z juhovýchodného Maďarska
z človeka (Szeghalom, Békešská župa), 2 izoláty zo severovýchodného Rumunska
z človeka (lokality Tutova-Vaslui, Romanesti Iasi) a 1 izolát z Poľska z človeka. U všetkých vzoriek zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny (25 izolátov) sme zaznamenali pre človeka menej infekčný genotyp G7, prislúchajúci prasačiemu kmeňu (nedávno klasifikovanému ako druh Echinococcus canadensis). V rámci tohto variantu boli u génu
cox1 detegované dve línie, líšiace sa dvomi nukleotidovými substitúciami. Haplotyp
G7b bol zistený u 3 izolátov - oboch izolátov zo severovýchodnej Ukrajiny a jedného
izolátu z východného Slovenska (lokalita Veľký Horeš, okr. Trebišov). Druhý haplotyp
G7a bol zaznamenaný u zostávajúcich 25 izolátov (Slovensko, Poľsko, západná Ukrajina). U oboch rumunských izolátov a maďarského izolátu bol pozorovaný genotyp G1,
zodpovedajúci druhu Echinococcus granulosus sensu stricto (tzv. kozmopolitný ovčí
kmeň), s vysokou infekčnosťou pre človeka. V rámci analyzovanej vzorky u génu cox1
boli zaznamenané tri haplotypy. Nukleotidové substitúcie voči majoritnému haplotypu
G1, detegované u maďarského izolátu (haplotyp G1a), sú pravdepodobne podmienené retenciou ancestrálneho polymorfizmu ovčieho kmeňa, keďže identický haplotyp bol podľa údajov z génovej banky zaznamenaný aj v Maroku (prístupové kódy
EF367270, EF367269, EF367268, EF367267) a Číne (DQ356883). Podobne, genetická štruktúra jedného z rumunských izolátov (haplotyp G1b, lokalita Romanesti Iasi)
bola zhodná s mongolskými a čínskymi izolátmi (AB271235, DQ356883, EU072107).
Naopak, druhý rumunský izolát (lokalita Tutova-Vaslui) vykazoval unikátny haplotyp
G1c, ktorého vznik bol pravdepodobne podmienený selekciou, resp. náhodnými evolučnými udalosťami.
U génového fragmentu atp6 sa vzhľadom k referenčným sekvenciám genotypu
G7 (AB235847) nukleotidy nami skúmaných izolátov odlišovali v dvoch pozíciách
(294, 385). U izolátov z okr. Košice (východné Slovensko) a Dunajská Streda (západné Slovensko) sme pritom detegovali jednu tranzitívnu mutáciu (v dvoch rôznych pozíciách) v porovnaní s majoritným variantom G7.
V štúdii bol zaznamenaný trend šírenia pre človeka najnebezpečnejšieho ovčieho kmeňa (G1) z endemickej stredomorskej oblasti do severnejších európskych
oblastí (Rumunsko, Maďarsko) a výlučná cirkulácia prasačieho kmeňa (G7) v severnejších teritóriách strednej a východnej Európy.
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