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POUŽITÉ ZKRATKY 

zkratka význam zkratky český význam 

ADC Analog to Digital Converter analogově digitální převodník 

APC Allophycocyanin alofykocyanin 

BCR B Cell Receptor receptor B buněk 

BCYE agar Buffered Charcoal Yeast Extract agar 
agar s aktivním uhlím, kvasničným 
extraktem a cysteinem 

BSL Bio Safety Level úroveň biologické bezpečnosti 

CD 
Cluster of Differentiation/ Dluster of 
Designation /Classification Determinant 

systém označování povrchových 
struktur 

CFU Colony Forming Unit kolonie tvořící jednotky 

CR Complement Receptor receptor komplementu 

DAPI 4', 6-DiAmidino-2-PhenyIindole 4', 6-diamidino-2-fenyIindol 

DMEM Dulbecco ´s Modified Eagle´s Medium 
Dulbecovo modifikované Eaglovo 
médium 

DNA DeoxyriboNucleic  Acid deoxyribonukleová kyselina 

ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay enzymimunosorpční test, metoda 

F. Francisella Francisella 

FACS Fluorescence-Activated Cell Sorter 
Fluorescencí aktivovaný třídič 
buněk 

FAD Flavinadenindinucleotid flavinadenindinukleotid 

FBS Fetal Bovine Serum fetální bovinní sérum 

Fc Fragment Crystallizable krystalizující fragment protilátek 

FcR Fc Receptor 
receptor vázající Fc oblast 
protilátek 

FITC Fluorescein Isothiocyanate fluorescein isothiokyanát  

FL FiLter filtr 

FRET Fluorescence Resonance Energy Transfer 
fluorescenční rezonanční přenos 
energie 

FSC Forward SCatter přímý rozptyl světla 

GFP Green Fluorescent Protein zelený fluorescenční protein 

HIV Human Immunodeficiency Virus Virus lidské imunodeficience 

Ig Immunoglobulin imunoglobulin 

IL InterLeukin interleukin  

INF INterFeron interferon 

ITAM 
Immunoreceptor Tyrosine-based Activation 
Motif 

Imunoreceptorový aktivační motiv 
založený na tyrosinu 

ITIM 
Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibiton 
Motif 

Imunoreceptorový inhibiční motiv 
založený na tyrosinu 

LVS Live Vaccine Strain živý vakcinační kmen 

MHC  Major Histocompatibility Complex hlavní histokompatibilní komplex 

MZ Marginal Zone marginální zóna 

NADPH NicotinamidAdeninDinucleotidPHosphate nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NK Natural Killers přirozený zabíječ 

OD Optical Density optická denzita 
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PCR Polymerase Chain Reaction polymerázová řetězová reakce 

PE Phycoerythrin fykoerytrin 

PE-Cy5 Phycoerythrin-Cyanine 5 fykoerytin-cyanin 5 

Per CP Peridinin-Chlorophyll Protein peridinin-chlorofyl protein 

PI Propidium Iodide propidium jodid 

Rh Rhesus Rhesus 
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ABSTRAKT 

Barbora Hadámková 

Určení mechanismu vstupu F. tularensis do B lymfocytů 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Studijní obor: Farmacie 

Cíl práce: Vedle zpracování rešerše se základními poznatky z problematiky, bylo hlavním cílem 

této práce analyzovat mechanismus vstupu intracelulární bakterie Francisella tularensis 

do B buněk.  

Metody: Na B buňkách získaných peritoneálním výplachem z myší Balb/c jsme blokovali 

vybrané komplementové receptory, receptor B buněk a Fcƴ receptor. B buněčnou populaci 

jsme infikovali bakterií F. tularensis LVS/GFP opsonizovanou komplementem a/nebo  

protilátkami. Pomocí průtokového cytometru jsme měřili procento infikovaných B buněk 

a jejich subpopulací, konkrétně  B1a, B1b a B2, a hodnotili jsme vliv blokace a opsonizace 

na procentuální zastoupení infikovaných B buněk.  

Výsledky: Z naměřených dat můžeme říci, že se procento infikovaných B buněk po infekci 

F. tularensis opsonizovanou komplementem zvýší. Toto zvýšení bylo výraznější u subtypů 

B buněk B1b a B2. Naopak opsonizace F. tularensis protilátkami infekci nijak neovlivnila. Zjistili 

jsme také, že blokace receptoru Fcƴ snížila infekci, když byla k infekci B buněk použita bakterie 

s opsonizací komplementem a protilátkami zároveň. Při blokaci komplementových receptorů 

jsme významné snížení infekce zaznamenali blokací receptoru CR1/2. Blokací B buněčného 

receptoru byla nejvíce snížena infekce u subtypu B1a, ať už jsme k infikování použili 

F. tularensis opsonizovanou komplementem, či protilátkami. 

Závěr: Opsonizace F. tularensis komplementem či protilátkami infekci B buněk touto bakterií 

nesníží, nedochází tím k omezení vstupu bakterie do buněk. Pro snížení infekce je výhodná 

blokace B buněčného receptoru či komplementového receptoru CR1/2 , obojí má velký vliv 

na infekci F. tularensis. Blokace Fcƴ receptoru sníží infekci jen při použití bakterie opsonizované 

komplementem i protilátkami. Subpopulace B1a byla v našich pokusech s blokováním 

receptorů nejvíce senzitivní, ať už k infekci, tak ke snížení infekce po jejich zablokování.  

Klíčová slova: B buňky, Francisella tularensis, průtoková cytometrie 
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ABSTRACT 

Barbora Hadámková 

Determination the mechanism of entry F. tularensis into B lymphocytes 

Diploma thesis 

Charles University, Faculty Of Pharmacy in Hradec Králové 

Study program: Pharmacy 

Background: Besides processing the research with basics knowledge of the problem, the main 

aim of the study was the analysis of mechanism of entrance of intracellular bacteria 

Francisella tularensis into B cells. 

Methods: The B cells, which we obtained through peritoneal lavage from mice Balb/c, we 

blocked using antibodies individual complement receptors, B cell receptor and Fcƴ receptor. 

The population of the cells was infected by bacteria F. tularensis LVS/GFP opsonized by 

complement and/or by antibodies. Using flow cytometry we measured the percentage of 

infection of individual subpopulations of B cell B1a, B1b and B2 and we evaluated the influence 

of blocking and opsonization on the infection. 

Results:  From the measured data, we can say that the percentage of infected B cells after 

infection by F. tularensis opsonized by complement is increased. This increase was more 

distinct in subtype of B cells B1b and B2. On the other hand, the opsonization F. tularensis by 

antibodies did not affect the infection. We also found out, that blocking of Fcƴ receptor has 

decrease the infection, if we used for infection of B cells bacteria opsonized by complement 

and antibodies at the same time. When blocking complement receptors, the significant 

reduction of infection we detected by blocking the receptor CR1/2. Blocking the B cell 

receptor, the biggest decrease of the infection was in subtype B1a; either we used for infection 

F. tularensis opsonized by complement or antibodies.  

Conclusion: The opsonisation of the F. Tularensis by complement or antibodies does not 

decrease the infection of B cells, there is no reduction of entry bacteria into cells. For reducing 

the infection is advantageous to block the B cell receptor or complement receptor CR1/2, both 

have great influence on the infection by F. tularensis. Blocking the receptor Fcƴ will reduce the 

infection only while using the bacteria opsonised by complement and antibodies together.The 

subtype of B cell B1a was in our experiments with receptors blocking the most sensitive 

subtype, whether sensitive to infection or reducing the infection after blocking receptors.  

Key words: B cells, Francisella tularensis, flow cytometry 
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ÚVOD 

Bakterie tvoří nedílnou součást života na Zemi. Přes to, že je nevidíme, jsou všude okolo 

a patří mezi nejrozšířenější organismy vůbec. Z biologického hlediska je lze rozdělit podle 

mnoha faktorů – podle velikosti, tvaru, místa výskytu nebo podmínek, potřebných k jejich 

růstu. Nejčastěji jsou však rozdělovány podle významu pro člověka. Mnoho druhů bakterií, 

jejichž přítomnost si povětšinou neuvědomujeme, je pro člověka prospěšných. V potravinářství 

pomáhají bakterie vytvářet mléčné výrobky (Lactobacillus), v našem těle regulují pH a udržují 

zdravá střeva (E. coli), čímž pomáhají naší imunitě. Pokud vše funguje jak má, přítomnost 

bakterií vůbec nevnímáme. Problémy nastanou v případě disbalance mikroflóry. K tomuto 

stavu dochází při přemnožení tělu vlastních bakterií nebo častěji kvůli bakterii, která je pro 

člověka patogenem. Takto škodlivé bakterie pak vyvolávají mnoho onemocnění, jako je 

například cholera, tuberkulóza, meningitida či syfilis. Do bakterií patří také 

Francisella tularensis, která způsobuje onemocnění zvané králičí mor. 

Pokud se bakterie dostanou do organismu, je potřeba vůči nim zasáhnout. Pomocí 

imunitních reakcí a mechanismů, dojde k rozpoznání bakterie, jejímu zneškodnění a odstranění 

z organismu. Nedílnou součástí jsou B buňky, které tvoří část imunity, které tvoří protilátky. Je 

tedy zkoumán jejich vztah k jednotlivým bakteriím, abychom mohli těmto nákazám předcházet 

nebo je léčit.  

Francisella tularensis je v současné době ve středu zájmu organizací zabývajících se 

bioterorismem. Tuto bakterie lze totiž velmi snadno rozšířit pomocí aerosolu a k nákaze stačí 

malý počet bakterií. Neexistence licencované vakcíny podtrhuje důležitost pochopení 

mechanismu interakcí  imunitního systému hostitele a bakterie, která je považována za 

jednu z nejrizikovějších bakterií vůbec. 
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ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Teoretická část: zpracování rešerše z odpovídajících zdrojů týkající se B buněk, F. tularensis, 

jejich vzájemného  působní a  použitých metod  

Praktická část:  

 příprava buněčné suspenze z Balb/c myší 

 práce s bakteriální kulturou Francisella tularensis 

 příprava vzorků pro průtokovou cytometrii 

 analýza dat získaných průtokovou cytometrií 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. FRANCISELLA TULARENSIS 

Francisella tularensis je malá, nepohyblivá a striktně aerobní gram-negativní bakterie, 

která se řadí k významným zoonotickým patogenům. Onemocnění způsobené touto bakterií se 

nazývá tularémie, popř. zaječí mor a představuje také velké riziko pro člověka. První případ 

nákazy hlodavci s příznaky naznačující tularémii byl zaznamenán v již Norsku v roce 1653. První 

autorizovaný popis onemocnění však učinil George McCoy při studiu veverek až v roce 1911. 

Samotná identifikace F. tularensis jako původce tohoto onemocnění byla uskutečněna o pár let 

později Francisem Edwardem. Ten zkoumal nakažené hlodavce v kalifornské oblasti Tulare 

County, díky čemuž pak získala bakterie své druhové jméno. Ačkoliv Edward původně 

pojmenoval bakterii jako Bakterium tularensis, současné rodové jméno, Francisella, bylo 

vybráno na jeho počest. 1,2 

V současné době byla nákaza Francisellou nalezena u více než 300 druhů, od velkých 

savců až po druhy bezobratlé či améby. Nejčastější druhy savců zahrnující přenos nákazy na 

člověka se liší na jednotlivých kontinentech. Zatímco v Evropě a Asii je přenos nejčastější díky 

zajícům či králíkům, v Severní Americe infekci přenášejí hlavně hraboši, myši či veverky. 

K nákaze u lidí může dojít přímým kontaktem s infikovaným zvířetem, pokousáním nebo při 

manipulaci s těly mrtvých infikovaných zvířat. Další možnost původu nákazy je kontaktem 

s infekčním agens ve vodě či půdě, může dojít také ke vdechnutí infekčních částic v aerosolu, 

anebo díky kousnutí krevsajícím hmyzem. Přenos nákazy z člověka na člověka není 

dokumentován. 1,3 

V posledních desetiletích zájem o tuto bakterii významně narůstá. Díky tomu, že je 

F. tularensis vysoce infekční a k faktu, že k nákaze je potřeba nízký počet bakterií – do 10 CFU 

(z anglického Colony Forming Units), které lze navíc snadno přenést do aerosolu, je vnímána 

jako potencionální biologická zbraň. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí klasifikovalo 

F. tularensis do kategorie A,  tedy kategorie s nejvyšší závažností, která  má dokumentované 

riziko vzniku závažných následků. Do stejné skupiny se řadí také Yersinia pestis, Bacillus 

anthracis a Clostridium botulinum. F. tularensis subs. tularensis byla zamýšlena k použití jako 

biologická zbraň za druhé světové války Japonskem nebo při studené válce mezi USA 

a Sovětským svazem, nicméně nebyla nikdy použita. 1,3–5 
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1.1 Taxonomie 

Taxonomie druhu Francisella tularensis je poměrně složitá. Dříve bylo taxonomické 

rozdělení do poddruhů založeno na základě fenotypizace, přesněji na biochemických 

vlastnostech a faktorech virulence. V současné době se využívá k fenotypizaci sekvenování 

genomu, které ukázalo více než 99,2% shodu mezi poddruhy a zároveň ukazuje rozdílnost mezi 

vážností nákazy, geografickým rozložením a způsobem přenosu. 6 

Na základně sekvenční DNA analýzy malé ribozomální jednotky byla F. tularensis 

přiřazena ke γ-proteobakteriím. Její původní označení Bacterium tularensis, bylo sice změněno 

na Pasteurella tularensis, nicméně na základě hybridizace DNA nebyla prokázána příslušnost 

k tomuto rodu. Současný rod, Francisella, vznikl v roce 1947 a je jediným rodem čeledi 

Franciselaceae. Kromě druhu F. tularensis se dále rozlišují druhy F. philomiragia, F noatunensis 

a F. hispaniensis. 1,7 

 čeleď: Franciselaceae 

 Rod: Francisella 

 Druh:    F. tularensis   

       F.  philomiragia 

F. noatunensis 

F. hispaniensis 

Oproti druhu F. tularensis jsou ostatní druhy velmi málo, nebo vůbec spojovány 

s onemocněním u lidí. Nákaza druhem F. philomigragia se objevuje jako oportunní infekce 

u pacientů zatížených imunodeficiencí (např. chronické granulomatózní onemocnění, 

myeloproliferativní onemocnění), druh F. noatunensis způsobuje onemocnění ryb s velice 

nízkou pravděpodobností přenosu na člověka. Druh F. hispaniensis je nově vyčleněný druh 

zahrnující některé kmeny izolované z F. tularensis subs. novicida.1,3,8 

Samotný druh Francisella tularensis zahrnuje čtyři poddruhy. Poddruh tularensis je 

označován jako typ A, poddruh holarctica pak jako typ B. Tyto převládající poddruhy jsou 

s nákazou lidí spojovány nejčastěji. Další dva poddruhy, mediasiatica a novicida, mají velmi 

podobný genom, ale jsou odlišné mírou virulence i geologickým rozšíření.  3  
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Problémové je taxonomického zařazení F. tularensis subsp. novicida. Dříve byla 

samostatný druh, ale na základě sekvenace DNA bylo zjištěno, že  F. novicida má více než 

z 99,8 % shodnou DNA s F. tularensis, a proto byla přeřazena. V Bergeyho manuálu 

systematické bakteriologie je tedy uvedena jako poddruh, nicméně v literatuře se můžeme 

setkat s oběma možnostmi. 3,9,10 

Geografické rozšíření F. tularensis je vnímáno jako celosvětové, nicméně výskyt je ve 

většině zemí vzácný. Bakterie se vyskytuje především na severní polokouli – v Severní Americe, 

Asii a Evropě. Jednotlivá místa výskytu se liší podtypem bakterie, virulencí a také klinickými 

projevy tularémie. Například subsp. tularensis se vyskytuje v Severní Americe a má z poddruhů 

největší potenciál nákazy s 30% úmrtností, pokud není léčena včas. Poddruh je dále dělen na 

základě genetického podkladu na A. I (typ A-východní) a A. II (typ A-západní), přičemž typ A. II 

vykazuje menší virulenci ve srovnání se subsp. holarctica.8,11 

Stručný přehled taxonomie rodu Francisella, virulence druhů a místo jejich výskytu je 

uveden v tabulce 1.  

Tabulka 1: Francisella - taxonomie, virulence, výskyt 

 (tabulka upravena podle [3]) 

Druh Poddruh Typ Virulence Místo výskytu 

F. tularensis tularensis A. I A velmi vysoká Severní Amerika 

 
tularensis A. II A mírná, menší než typ B Severní Amerika 

 
holarctica B  vysoká severní polokoule 

 
mediaasiatica   vysoká střední Asie 

 
novicida 

 
nízká, imunosuprimovaní 
pacienti 

celosvětově 

F. hispaniensis 
    

F. philomiragia 
  

nízká, imunosuprimovaní 
pacienti 

střední Asie 

F. noatunensis noatunensis 
 

vysoká, u ryb 
celosvětově, 
Atlantský oceán 

 
orientialis 

 
vysoká, u ryb celosvětově 
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1.2 Biochemické vlastnosti 

Francisella tularensis je intracelulární patogen o rozměrech bakterií zhruba 

0,2 x 0,7 µm. F. tularensis má nejčastěji kulovitý tvar, avšak při studiu růstu pomocí 

elektronového mikroskopu v infikované tkáni vykazovaly značný pleomorfismus (tvarová 

pestrost, mnohotvárnost). Bakterie F. tularensis je nepohyblivá a nesporulující bakterie, jejíž 

ideální podmínky růstu jsou: aerobní prostředí, teplota 37 °C a pH 6,9. V laboratorních 

podmínkách vyžaduje obohacené půdy, zejména o cystein či cystin. 2,7,8,12 

Biochemická aktivita F. tularensis není příliš patrná, má slabě pozitivní katalázu, je 

oxidáza negativní, dále produkuje sirovodík, je ureáza negativní a rovněž neredukuje nitráty. 

Všechny poddruhy, kromě F. tularensis subs. mediasiatica, produkují kyselinu, ale žádné plyny 

z D-glukosy a maltosy. Pro konečnou identifikaci a průkaz bakterie je nutná aglutinace se 

specifickým antisérem. 7  

Jakožto intracelulární patogen, F. tularensis vniká do buněk jako jsou makrofágy, 

dendritické buňky, polymorfonukleární neutrofily či endoteliální a alveolární epiteliální buňky 

nebo B buňky. Po vniknutí do buněk, je přežití a replikace parazita závislá především na jeho 

schopnosti uniknout z fagosomu do cytosolu, kde se pomnoží a může vniknout do další buňky. 

F. tularensis je také schopná vnikat do erytrocytů, ve kterých nemá podmínky pro množení 

a množství takto infikovaných erytrocytů je nízké. Navzdory tomu, přenos bakterie krví 

i v tomto množství může být příčinou infekce celého organismu. Krev je v tomto případě jako 

rezervoár infekce. 3,13 
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1.3 Laboratorní diagnostika 

Jak bylo již uvedeno, F. tularensis se v laboratorních podmínkách musí kultivovat 

na médiu, obohacené o cystein či cystin. Často se ke kultivaci používá čokoládový agar, který 

ho obsahuje nebo je možné použít speciální média, jako je krevní agar obohacený o cystein 

a glukózu nebo na tzv. BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) agaru, což je agar s aktivním 

uhlím, kvasničným extraktem a cysteinem. Kultivace F. tularensis probíhá 1 den při 36 °C a 5 % 

koncentrací CO2. Její kolonie jsou popisovány jako zřetelné, průsvitně bílé, přičemž starší 

kolonie mohou být mléčně zakalené. Při pokusech prováděných v praktické části jsme používali 

agar McLeod, což je čokoládový agar s přídavkem bovinního hemoglobinu. 7,8 

K přímému průkazu F. tularensis ve biologickém materiálu se využívá mikroskopie. 

Detekce F. tularensis bývá při barvení podle Gramma téměř vždy neúspěšná. Důvodem je malý 

rozměr bakterie a její slabé zabarvení. Větší úspěch při mikroskopickém záchytu má metoda 

přímé imunofluorescence, kdy jsou bakterie označeny fluorochromem FITC (fluorescein-5-

isothiocyanate), který je navázán na specifické protilátky. Výhodnější je také Giemsovo barvení, 

které zabarví bakterii modrofialově. Testování materiálu na průkaz F. tularensis pomocí PCR 

(polymerase chain Reaction) není v současné době tak rozšířené, ale má potenciál při vývoji 

diagnostických testů použitelných v případě zneužití F. tularensis jako biologické zbraně. 

Zároveň se PCR používá při rozlišování jednotlivých druhů kmene Francisella. 7,8,14 

Jako nepřímý průkaz se standardně k potvrzení infekce F. tularensis u pacientů využívá 

sérologická metoda ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Jako pozitivní výsledek se 

považuje zjištěné zvýšené množství protilátek alespoň na čtyřnásobné množství nebo je 

jednotlivý titr alespoň 1:160. Protože zvýšená množství protilátek, včetně imunoglobulinů (Ig) 

IgG, IgM a IgA, mohou přetrvávat i roky, je problémem rozlišení mezi onemocněním 

v minulosti či nyní. Při infekci F. tularensis dochází především ke zvýšení IgM. 7,8,15 

Předběžný a rychlý průkaz F. tularensis je možný pomocí testu aglutinace na sklíčku, při 

kterém se používá komerčně dostupné antisérum, DifcoTM. 7 

 Manipulace a zpracování materiálu obsahující F. tularensis je velmi rizikové, ať už pro 

lékaře nebo pracovníky v laboratoři. Je nutné předem odborná stanoviště informovat 

o možnosti výskytu F. tularensis ve vyšetřovaném materiálu. Standardně by práce 

s F. tularensis měla probíhat na pracovištích, která jsou zařazeny v kategorii BSL 

(biosafety level)-2, v případě virulentnějších kmenů v kategorii BSL-3. 8,16 
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2. TULARÉMIE 

Tularémie, jinak zvaná jako králičí či zaječí nemoc, je infekční onemocnění jak zvířat, tak 

lidí. Přenos na člověka je možný přes infikované zajíce, či drobné hlodavce, kteří slouží jako 

hostitel. Další možná cesta přenosu na člověka je přes hmyz živící se krví. K nákaze může dojít 

také při manipulaci s kontaminovaným materiálem, vdechnutí infekčního aerosolu nebo požití 

infikované tekutiny. 17 

Případy nakažení tularémií bývají sporadické a objevují se nepravidelně. Endemická 

ložiska nákazy jsou dlouhodobě evidována v Rusku, Finsku, Švédsku a v USA. Ročně se vyskytují 

stovky případů onemocnění v Evropě. Propuknutí nákazy ovlivnilo v posledních desetiletích 

stovky lidí také ve Španělsku, Kosovu a Turecku.  Podle informací Státního zdravotnického 

ústavu (poslední dostupná data z roku 2011) byla trvalá ohniska nákazy v České 

republice v Jihomoravském kraji a sporadická ohniska v kraji Jihočeském, Královéhradeckém 

a Pardubickém. 6,18,19 

2.1 Formy 

Jednotlivé formy tularémie jsou rozlišené na základě klinických projevů a cesty, jakou 

k nákaze došlo. Inkubační doba je obvykle 2-5 dní (může být až 14 dní) a nástup je náhlý. 

Prvotní příznaky tularémie jsou nespecifické. Nejčastěji je to horečka, třes, bolest hlavy, bolest 

zad, slabost či nauzea. Pokud není nemoc léčena a pokračuje, dochází k progresi slabosti, 

pocení a úbytku na váze. Vzhledem k několika možným cestám nákazy, jsou rizikovými 

skupinami lidé pracující ve volné přírodě, ale také lovci a zemědělci. Ti všichni mohou přijít 

do styku s nakaženými zvířaty, kontaminovanou půdou nebo vodou. Rizikovou skupinou jsou 

také pracovníci laboratoří, kteří přijdou do přímého kontaktu s bakterií při výzkumu nebo při 

vyšetřování infikovaného materiálu v diagnostických laboratořích. Kromě včasného varování 

personálu laboratoře o přepokládaném výskytu F. tularensis ve vyšetřovaném materiálu, je 

také důležité používat ochranné rukavice a případně podávat profylakticky antibiotika. 

Manipulace s bakterií ve výzkumných laboratořích probíhá v prostorech odpovídajících úrovni 

technického zabezpečení BSL-2. I přesto, že tularémie není obvyklá, počet osob, které se 

nakazily v laboratořích, je neúměrně vysoký. 8,17 

Na základě klinických projevů a cesty nákazy rozlišujeme tyto formy – 

ulceroglandulární, glandulární, okuloglandulární, orofaryngeální, gastrointestinální, plicní 

a tyfoidní. 3,17 
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2.1.1 Ulceroglandulární tularémie 

Ulceroglandulární forma tularémie je nejčastější forma tohoto onemocnění. Vyskytuje 

se v 45-85 % případech. Tato forma se rozvíjí po kousnutí infikovaným zvířetem či krevsajícím 

hmyzem, ale také pokud se bakterie dostane do těla přes poranění na kůži při manipulaci 

s infikovaným materiálem. Na kůži se v místě nákazy objeví citlivý vřídek současně nebo krátce 

po té, co se objeví nespecifické příznaky (horečka, třes, bolest hlavy či nauzea). Může dojít až 

ke tvorbě abscesu. Vyvíjející se kožní léze je spojená s bolestivým zánětem jedné, nebo více 

lymfatických uzlin v její blízkosti. Pokud se otálí s léčbou, může dojít k vytvoření píštěle v místě 

zanícené uzliny a uvolnění hnisavého materiálu do okolí.  3,17 

2.1.2 Glandulární tularémie 

Glandulární forma tularémie se svými klinickými projevy příliš neliší od formy 

ulceroglandulární. Jediným rozdílem je, že zde není kožní projev vstupu bakterie. Touto formou 

je postiženo 10 – 25 % nakažených jedinců. 3,17 

2.1.3 Okuloglandulární tularémie 

Okuloglandulární  forma je zapříčiněna přenosem infekce do oka. Vřídek tvořící se na 

spojivce způsobuje její zanícení. Dalšími příznaky jsou otok v oblasti očí a také bolestivá 

lymfadenopatie. Postiženy jsou uzliny v obličeji a to preaurikulární nebo submandibulární. 

Vyskytuje se pouze v méně než 5 % případech nákazy. 17 

2.1.4 Orofaryngeální a gastrointestinální tularémie 

Orofaryngeální a gastrointestinální forma tularémie mají společné to, že k jejich rozvoji 

dochází po požití jídla či vody infikovaných F. tularensis. Orofaryngeální forma se projevuje 

klinickými příznaky jako je bolest v hrdle, oteklý krk, zduřelé uzliny a zánět hltanu a mandlí. 

Může se objevit také stomatitida přecházející až do ulcerace. Mezi projevy gastrointestinální 

tularémie patří zvracení, diarrhoea a v některých případech i ulcerace střeva. 3,17 

2.1.5 Plicní tularémie 

Plicní forma tularémie je závažné onemocnění, které se primárně vyvíjí při vdechnutí 

infekčního aerosolu či prachu. K tomu může dojít při práci s půdou, která je kontaminována 

z těl infekčních hlodavců. Sekundárně se vyvíjí jako komplikace některé z ostatních forem 

přenosem v krevním řečišti. Kromě generalizovaných příznaků, jako je horečka a třes, klinický 
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obraz formy ještě zahrnuje suchý kašel, bolest na hrudi, tachypnoe a občas také hemoptýzu. 

Na rentgenových snímcích je při diagnostice zjištěna hilová adenopatie a plicní absces. Tato 

forma se objevuje u méně než 5 % případů nákazy. 3,14,17 

Pokud by došlo k použití F. tularensis jako biologické zbraně, bylo by to 

nejpravděpodobněji právě cestou vdechování infekčního aerosolu a tedy rozvinutí plicní formy 

infekce. Tento předpoklad se opírá o fakt velmi snadného rozšíření bakterií ve formě aerosolu, 

vysoké virulence, malého počtu vdechnutých bakterií potřebných k nákaze a vysoké mortality. 

14,20 

2.1.6 Tyfoidní tularémie 

Tyfoidní tularémie je generické označení pro systematické onemocnění, způsobené 

F. tularensis, u kterého se neprojevují žádné typické projevy pro některou z předchozích forem. 

Výjimečně se u takových pacientů objevuje endokarditida, perikarditida nebo meningitida. 2,3  

2.2 Vakcinace 

Snaha o vytvoření vakcíny proti tularémii se objevuje již v první polovině 20. století. 

V této době byly vyvinuty dva typy vakcíny. První vakcína, Foshay vakcína, nazvaná podle svého 

objevitele, sice vykázala účinnost, ale pouze minimální protekci při nákaze aerosolem 

obsahující poddruh F. tularensis subs. tularensis. Druhá vakcína byla oslabený živý vakcinační 

kmen, který byl v bývalém Sovětském svazu použit při imunizaci miliónů osob. Tento živý 

vakcinační kmen, nazýván jako LVS (z anglického Live Vaccine Strain), byl izolován 

z F. tularensis subsp. holarctica a byl oslaben násobným in vitro pasážováním. Později byl kmen 

převezen do Spojených států, kde došlo k dalšímu pasážování na laboratorních médiích a přes 

myši a kmen získal své označení LVS.  1,3,21 

Oslabený kmen LVS se po desetiletí používá k profylaxi onemocnění u osob z rizikových 

skupin (pracovníků v laboratořích nebo vojenského personálu). Tato vakcína vykazuje dobrou, 

ne však kompletní ochranu proti tularémii a v žádném případě se nejedná o licencovanou 

vakcínu. Významné překážky k licencování vakcíny jsou nejednoznačný mechanismus oslabení 

kmene a nedostatečné pochopení patogeneze nemoci. Vytvoření licencované vakcíny je jeden 

z předních dlouhodobých cílů výzkumu tularémie, především kvůli riziku využití tularémie jako 

biologické zbraně. 1,3,21 
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2.3 Léčba 

K léčbě tularémie se používají antibiotika. Streptomycin je lékem první volby a podává se 

dospělým v dávce 1 g/kg tělesné váhy, dětem pak v dávce 15 mg/kg. Dávka je podávána 

dvakrát denně po dobu deseti dní. Náhradou za streptomycin lze použít i gentamycin. Je 

podávám parenterálně v dávce 5 mg/kg, u dětí 2,5 mg/kg tělesné váhy, jednou denně a léčba 

také trvá 10 dní. Samostatně, nebo v kombinaci s předchozími, se může podávat také 

doxycyklin nebo chloramfenikol. Ty se však musí podávat v délce alespoň 14 dní, protože 

velkým nebezpečím při podání těchto antibiotik je návrat onemocnění po u končení léčby. 3,17 
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3. B BUŇKY 

3.1 Charakteristika 

B buňky lymfocytární řady jsou důležitou součástí humorální a adaptivní imunity, 

především kvůli jejich schopnosti produkovat protilátky. Vývoj B buněk probíhá v první fázi 

v kostní dřeni a konečná fáze vývoje probíhá v periferních sekundárních lymfoidních orgánech 

(např. slezina, lymfatické uzliny, Peyerovy plaky) po kontaktu s antigenem. Vývoj v kostní dřeni 

zahrnuje několik stádií. Ve stádiu progenitorových B (pro-B) buněk dochází k přeskupování 

genů pro těžké řetězce. Po navázání lehkých řetězců se vznikající B buňka dostane do stádia 

prekurzorových B (pre-B) buněk. U pre-B buněk následně dochází k přeskupování lehkých 

řetězců, které vede k expresi IgM receptorů na povrchu nezralých B buněk. Pokud je tento 

proces úspěšný, v tomto bodě nezralé B buňky opouští kostní dřeň a dokončují vývoj 

v periferních orgánech. Pokud dojde k nesprávnému přeskupení, nezralá B buňka se chová jako 

autoreaktivní a pokud není odstraněna, může vést k rozvoji autoimunitních reakcí. 22–24 

Na základě odlišných fenotypů povrchových molekul a jejich anatomické lokaci 

můžeme B buňky roztřídit do několika podtypů. Hlavními podtypy jsou B1 buňky, B2 a B buňky 

marginální zóny (MZ). Podtyp B1, pro něhož je charakteristickým znakem CD11b, se dále dělí 

na B buňky B1a a B1b na základně exprese znaku CD5. Subtyp B1a exprimuje na svém povrchu 

tento znak, můžeme ho tedy označit CD19+CD5+CD11b+. Analogicky, subtyp B1b můžeme 

označit CD19+CD5-CD11b+. Exprese znaků subtypu B2, která nenese znak CD5, ani znak 

CD11b, je tedy CD19+CD5-CD11b-. 25,26 

B1 buňky se nacházejí především v peritoneální a pleurální dutině, ale také minoritně 

ve slezině. Na rozdíl od B buněk typu B2, které jsou průběžně produkovány v kostní dřeni, mají 

B1 buňky schopnost se regenerovat samy. Buňky B1a hrají důležitou úlohu v protekci proti 

bakteriální infekci a podílí se tak na funkci vrozené imunity. Subtyp B1b funguje jako primární 

zdroj dlouhodobé adaptivní imunity typu 2 nezávislé na T buňkách. 25,26 

  Podtyp B2 je nazýván konvenčním typem B buněk, jeho hlavní funkcí je tvorba 

širokého spektra protilátek. Vznikají již v plodu, v játrech a jejich další vývoj pokračuje v kostní 

dřeni. Většina B buněk typu B2 se nachází v periferních orgánech – ve slezině a lymfatických 

uzlinách. B2 jsou nazývány jako konvenční, protože produkují protilátky až po T buňkami 

zprostředkované imunitní reakci. Jsou složkou především adaptivní imunity. 25,26 
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B buňky MZ sleziny tvoří jen asi 5-10 % populace B buněk. Rozdíl je v lokalizaci těchto 

buněk u lidí a u myší. Zatímco u myší jsou B buňky MZ považovány za necirkulující, lokalizované 

pouze v MZ sleziny, u lidí však tyto buňky cirkulují i v periferní krvi.  Jejich umístění v červené 

pulpě zajišťuje, že jsou neustále ve styku s cirkulující krví a jejím obsahem. To je staví do první 

linie obranné imunitní reakce na patogen přenášený krví – jsou schopny vyvolat lokální 

protilátkovou odpověď na T lymfocytech nezávislou a také jsou schopny dopravit antigen do 

folikulů, kde dojde k imunitní reakci závislé na T lymfocytech. 25,27 

Funkce B buněk byla odjakživa připisována adaptivní imunitě, kdy po vazbě antigenu 

dojde k přeměně B buňky na plazmatickou a ta produkuje protilátky, nebo tzv. paměťovou 

buňku. Dnes se však ukazuje, že podtyp B buněk B1 a buňky MZ má kromě toho také 

schopnost exprimovat Toll-like receptory a cytokiny a vytváří tak propojení mezi adaptivní 

a vrozenou imunitou. Mezi další typy B buněk patří např. folikulární B buňky, regulatorní 

B buňky nebo efektorové B buňky. 23,27–29 

3.2 Interakce B buněk s intracelulárním patogenem 

Imunitní odpověď na intracelulární patogen byla dlouhou dobu považována za úlohu 

zprostředkovanou pomocnými T buňkami, které produkcí INF (interferon) ƴ a TNF (Tumor 

Necrosis Factor) α aktivují fagocytující buňky. B buňky jsou považovány především za složku 

adaptivní imunity, které po stimulaci pomocnými T buňkami produkuje specifické protilátky. 

Po proniknutí patogenu přímo do buňky, je tak vliv protilátek, obsažených v séru, značně 

limitován. Tento fakt ale vyvrací skutečnost, že protilátky fungují jako dlouhodobá protekce při 

vakcinaci proti velkému množství intracelulárně obligátním virům, např. viru chřipky či 

neštovic. 29–32 

V současné době však dochází ke změnám. Výzkumy prováděné na intracelulárních 

patogenech jako jsou Mycobacterium tuberculosis 33, Chlamydia trachomatis 34 nebo bakterie 

rodu Brucella  35 dokazují, že tyto bakterie jsou B buňky schopny jednak vázat, ale také u nich 

aktivovat produkci polyklonálních imunoglobulinů a cytokinů. B buňky MZ a B1 jsou 

považovány přímo za součást imunitní odpovědi zprostředkované vrozenou imunitou. 29,30,32 

Souwer a kol. 36 prokázali, že B buňky jsou schopny fagocytózy. Při modelové infekci 

bakterií Salmonella typhimurium demonstrovali, že B buňky jsou skrze BCR schopny bakterii 

internalizovat a následně dochází k prezentaci antigenu přes MHC II. třídy, což indukuje 

produkci specifických protilátek. Bakterie ale po celou dobu zůstává uvnitř B buněk a v pozdější 

práci Souwer a kol. 37 uvádí, že bakterie B buňky využívá jako transportní mechanismus sloužící 
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k systémovému rozšíření infekce. Pomocí průtokové cytometrie bylo in vitro sledováno 

umístění bakterie Salmonella typhimurium označenou GFP v lidských primárních buňkách 

a v buňkách Ramos a také její únik z nich. Následně došlo k přesunutí HEL (hen egg lysozym)-

specifických B buněk do myší a v těch pak bylo in vivo sledováno rozšíření Salmonelly GFP 

do krve, sleziny a mezenterických lymfatických uzlin.  Kromě HIV je toto jediný příklad rozšíření 

patogenu s pomocí B buněk.   

3.3 Úloha B buněk v infekci F. tularensis 

Přestože úloha B buněk v imunitním systému byla dříve připisována především 

produkci specifických protilátek, v posledních dvou desetiletích byla sledována také její funkce 

při infekci různými intracelulárními patogeny. Kromě F. tularensis byly prováděny pokusy 

na bakterii  Chlamydia trachomatis nebo Leishmania major. 38,39 

Culkin a kol. 40 ve svých pokusech demonstrovali roli B buněk v časné imunitě 

po infekci F. tularensis LVS. Porovnávali reakce na infekci u dvou druhů myší. První byly myši 

Balb/c a jako druhé použili myši scid, které jsou antymické. Tyto myši jsou částečně 

imunodeficientní a mají tedy narušené subpopulace lymfocytů. Myším byla podána 

transdermálně subletální dávka 103 a tyto myši přežily letální dávku 106 LD50 podanou po třech 

dnech od prvotní infekce. Při podání letální dávky 104 primárně neinfikovaným 

imunodeficientním myším, došlo k jejich úhynu během týdne, naopak pokud byla těmto myším 

před tím podána iniciační dávka 103 a následně letální dávka, k úhynu došlo až po 30 dnech. 

Dokázali tak, že tento rychlý vývoj imunitní odpovědi  vůči F. tularensis LVS je vysoce závislý 

na B buňkách.  

Aktivaci jednotlivých subtypů B buněk v časné fázi infekce F. tularensis a také produkci 

prozánětlivých a regulačních cytokinů sledovali Plzákova a kol. 41 Pozorovali změny populací 

buněk v peritoneu a slezině při intraperitoneální infekci F. tularensis LVS. Prokázali, že 

infikované buňky jsou v peritoneu téměř výhradně subtyp B1a. Tento subtyp je více spojován 

s reakcí proti patogenům, než s produkcí specifických protilátek. Po aktivaci je schopen se 

přemístit do lymfatických orgánů a přeměnit se na buňky produkující cytokiny a protilátky. 

Zjistili také, že u těchto buněk došlo po aktivaci infekci F. tularensis k expresi aktivačních 

markerů MHC (major histocompatibily komplex) II.  třídy, CD25, CD54, CD69 a kostimulačních 

molekul CD80 and CD86. Po 12 hodinách od infekce došlo u peritoneálních buněk k produkci 

IFN-γ, IL (interleukin)-1β, IL-4, IL-6, IL-12, IL-17, IL-23, and TNF-α. Tímto mechanismem dochází 

k indukci a regulaci adaptivní imunity proti tomuto patogenu.  
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Elkins a kol. 42 zkoumali úlohu B buněk vůči F. tularensis LVS u myší s deficitem B buněk 

a tudíž protilátek. Porovnávali jejich imunitní reakci se zdravými myšmi po primární 

a sekundární infekci. Primární infekci myším podávali transdermálně v maximální subletální 

dávce 105 LVS a v časových intervalech byly myši zabity a sledovali infekční zátěž v jednotlivých 

orgánech – slezina, játra a plíce. U myší s deficitem B buněk bylo pozorováno očištění sleziny 

od bakterie se signifikantním zpožděním dvou týdnů, oproti normálním myším. Stejné zpoždění 

i v játrech a v plicích. V sérii pokusů dále sledovali vliv sekundární infekce. Deficitní myši byly 

stokrát méně chráněny po podání sekundární, letální infekce. B buňky tak zastávají kritickou 

úlohu při vývoji imunity proti F. tularensis LVS.  

Kročová a kol. 43 zkoumali, zda je F. tularensis LVS a F. tularensis FSC200 in vitro 

schopna infikovat B buňky a zda je může ovlivnit přímým kontaktem. Při výzkumu používali 

B buňky linie z myší (A20), lidské Ramos RA-1 a B buňky z myší sleziny. Pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie zjistili, že ve všech případech byla bakterie adherovaná na povrchu či 

uvnitř buněk. Ve svých výsledcích také konstatují, že množství bakterií, které byly přisedlé 

a množství, které bylo lokalizováno uvnitř buněk, bylo u buněk A20 a Ramos RA1 podobné. 

I přes to, že byl bakteriální růst na obou buněčných liniích podobný, buňky A20 bylo těžší 

infikovat. Zajímavých zjištěním bylo, že F. tularensis je schopna do B buněk vniknout  

a indukovat  v nich apopózu. U obou kmenů detekovali pomocí Western blotů a anti-PARP 

(poly ADR ribóza polymeráza) protilátek po 24 hodinách asi 30% apoptózu a po 48 hodinách až 

70%. Pro porovnání u neinfikovaných kontrol byla ve stejné době infekce 10%.   

3.4 Receptory B buněk 

B buňky mají na svém povrchu mnoho receptorů odlišné struktury a funkce, díky 

kterým mohou buňky komunikovat s okolím a plnit svou úlohu v imunitním systému. Kromě 

pro ně typického receptoru B buněk, mají například také receptory pro některé části 

komplementu nebo receptor pro Fc (fragment crystallizable) oblast protilátek. 44 

BCR 

Receptor B buněk (BCR) je hlavním povrchovým receptorem těchto buněk. BCR hraje 

důležitou roli nejen při aktivaci B buněk a stimulace složitých signalizačních kaskád, ale 

ovlivňuje také vývoj a diferenciaci jednotlivých subtypů. K aktivaci receptoru dojde navázáním 

antigenu a to dále iniciuje složité signalizační kaskády. Okamžitě po navázání antigenu dojde 
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přes BCR k jeho internalizaci a jeho zpracování. Fragmenty jsou následně prezentovány 

T buňkám pomocí molekul MHC II. třídy.  45–47 

BCR je komplex složený ze dvou částí, povrchového imunoglobulinu a signalizačních 

molekul. Povrchové imunoglobuliny zralých B buněk jsou nejčastěji ze dvou tříd – třídy IgD 

a třídy IgM. Tyto imunoglobuliny se skládají ze dvou těžkých a dvou lehkých řetězců. 

U nezralých B buněk se v komplexu objevují pouze IgM. Těžké řetězce imunoglobulinů jsou 

zakotveny v membráně pomocí 20 hydrofobních aminokyselin, na jejichž konci se nachází 

sekvence sestávající se z lysinu, valinu a lysinu. Signalizační část BCR tvoří transmembránový 

heterodimer imunoglobulinu α a β, na kterém se nachází aktivační motivy imunoreceptorů na 

bázi tyrosinu (ITAM). Ty jsou fosforylovány cytoplazmatickými proteinkinázami, nejčastěji 

ze skupiny Src.  44,46,48 

Receptory komplementu 

Receptory komplementu jsou membránovou strukturou, které vážou jednotlivé 

fragmenty komplementu. Jsou proto důležitou strukturou při regulaci funkce komplementu, 

pro opsonizaci  a fagocytózu a také při tvorbě protilátek B buňkami. Jednotlivé receptory 

můžeme charakterizovat na základě afinity k jednotlivým ligandům a úloze, kterou receptory 

plní. 49,50  

Komplementový receptor CR1 (CD35) se nachází na erytrocytech, leukocytech a také 

na B a T buňkách. CR1 vykazuje vysokou afinitu k těmto fragmentům: C3b, C4b, iC3b, a také 

k C3gd. Je také receptorem pro C1q. Funkce CR1 spočívá v podpoře fagocytózy a na B buňkách, 

kromě zpracování C3b fragmentu na iC3b, slouží také jako inhibiční faktor jejich aktivace. 28,51 

CR2 (CD21) váže C3dg, iC3b a C3D a plní důležitou úlohu při aktivaci a diferenciaci 

B buněk. Kromě nich se také nachází na povrchu epiteliálních a folikulárních dendritických 

buněk. Na těch, společně s CR1 jsou hlavními receptory, které zajišťují vstup a dlouhodobé 

udržení antigenu, čímž podporují paměťovou funkci B buněk.   51,52 

CR3 (CD18/CD11b) a CR4 (CD18/CD11c) patří do rodiny β2 integrinů, které jsou složeny 

ze dvou řetězců. Oba obsahují stejný řetězec β (CD18) a řetězce α, který je pro každý z nich 

specifický. Nacházejí se na povrchu makrofágů a mononukleárních fagocytů, kde napomáhají 

nejen při fagocytóze, ale také při migraci a kostimulaci leukocytů. 28 
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Fc receptor 

Fc receptor (FcR) je označení celé skupiny receptorů, které mají významnou roli 

v imunitní odpovědi zprostředkované protilátkami.  Na tyto receptory jsou protilátky vázané 

svým Fc fragmentem. Nacházejí se na povrchu mnohých buněk imunitního systému, např. 

makrofágy, NK (Natural Killer) buňky a také B buněk. FcR zajišťují mnoho různých biologických 

funkcí. Mezi nejdůležitější patří pozitivní a negativní regulace imunitních buněk, tím dojde 

k ovlivnění proliferace B buněk, či fagocytóze a degranulaci. FcR rovněž ovlivňují realizaci 

prozánětlivé a cytotoxické odpovědi. Narušení jejich funkce může vést k rozvoji autoimunitního 

onemocnění. 53,54 

Na základě třídy imunoglobulinu, který se váže k FcR, rozlišujeme FcR pro IgA, IgD IgE, 

IgM, a IgG. V souvislosti s patogenezí lidských onemocnění se nejčastěji mluví o IgG, IgE a IgA 

a jejich odpovídajícím receptorům – pro IgG je receptorem FcR, pro IgA FcαR a pro IgE FcεR. 

Děje spojené s imunitní odpovědí buněk nesoucí tyto receptory jsou ale in vivo i in vitro závislé 

především na  inhibičních či aktivačních receptorech FcR. Příkladem aktivačního receptoru je 

FcRI a jediným inhibičním receptorem je FcRIIb. Inhibiční receptor plní svou funkci pomocí 

tyrosinových fosfatáz, které se váží na jeho část obsahující ITIM (Immunoreceptor Tyrosine-

based Inhibitory Motif). Funkce aktivačních receptorů je zprostředkována přes  řetězec FcR, 

ve kterém se objevuje motiv ITAM. Tento řetězec je společným i pro FcαR a FcεR. 53–55 
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4. PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE 

Průtoková cytometrie je sofistikovaná laboratorní metoda, jejíž význam v posledních 

desetiletích narůstá. Je schopna analyzovat velké množství jednotlivých částic v krátkém čase 

a navíc je schopna změřit více parametrů najednou.  Princip této metody je založen na 

průchodu suspenze částic, v našem případě suspenze buněk, skrz paprsek světla. Po průchodu 

částic paprskem, dochází k rozptylu světla a můžeme detekovat  jejich biochemické, 

biofyzikální a molekulárními vlastnosti.  Získaná data, například ohledně velikosti buněk, jejich 

fenotypu či vitality, poté zpracovávají specializované softwary. Výsledky jsou jak 

kvantitativního tak i kvalitativního rázu. 56,57 

Určité typy průtokových cytometrů jsou schopny buňky nejen rozlišit, ale také vytřídit 

buňky, které jsou označeny fluorescencí. Tyto cytometry jsou označované jako FACS 

(Fluorescent Activated Cell Sorters). Pokud fluorescenčně označíme znak typický pro určitou 

skupinu buněk, nebo libovolnou strukturu, např. DNA, můžeme ji na základě měření 

fluorescence oddělit od zbývajících buněk ve smíšené populaci. Význam a možnosti aplikace 

této metody v klinické praxi v posledních značně narůstají. Používá se například při zkoumání 

ploidity buněčného jádra, při analýze Rh (Rhesus) systému krevních skupin nebo 

k imunologickému monitorování imunosuprimovaných pacientů s HIV (human 

immunodeficiency virus). 56,58 

4.1 Charakteristika 

Průtokový cytometr se skládá ze tří základních systémů - fluidního, optického 

a elektronického systému. 

4.1.1 Fluidní systém 

Fluidní systém zastává významnou funkci spočívající v přenosu částic zkoušeného 

vzorku k paprsku světla a tím umožnění měření vzorku. Tento systém se skládá ze dvou kapalin 

– vzorku a tzv. nosné tekutiny (angl. sheath fluid), které spolu tvoří koaxiální tok. Nejčastěji 

používaná plášťová tekutina je fosfátový pufr. Do průtokové cely, kde dochází k osvícení 

a měření, se obě tekutiny dostávají pod tlakem. Rozdíl tlaku toku těchto dvou kapalin 

zapříčiňuje, že se suspenze buněk dostává do středu plášťové tekutiny. Tlak, pod kterým je 

vpravován do cytometru vzorek je vždy větší, než ten, pod jakým se do cely dostává plášťová 

tekutina.  Toto uspořádání toku obou kapalin zajišťuje, že jsou částice, buňky, řazeny jedna za 

druhou v linii. Tento děj zvaný hydrodynamická fokusace. Díky fluidnímu systému jsou tak 
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umožněno, že jsou buňky osvíceny a analyzovány postupně a ekvivalentně. V pokusech 

uvedených v praktické části jsme jako nosnou tekutinu používali roztok Cell Wash.  56,58,59 

4.1.2 Optický systém 

Optický systém zahrnuje dvě části, část excitační a část sběrné optiky. Část sloužící 

k excitaci elektronu tvoří zdroj světla, nejčastěji argonový laser a čočky. Čočky slouží 

k usměrnění a zamíření laserového paprsku, aby se zajistila stejná excitační energie pro 

všechny měřené buňky. Světlo, které produkuje laser, je při kontaktu s buňkou různě 

odkloněno v závislosti na jejich vlastnostech. Tento odklon je nazýván jako rozptyl světla. 

Rozlišujeme rozptyl čelní (FSC) a rozptyl boční (SSC). Při FSC jde o rozptyl světla ve směru 

ozařujícího paprsku a vypovídá o velikosti buňky či jejím povrchu. SSC je zlom či odraz světla 

dopadající na povrch pod úhlem asi 90° a dává informace o vnitřním prostředí buňky. Podle 

těchto dvou rozptylů světla můžeme tedy detekovat různé velikosti buněk a také rozlišit typy 

buněk podle granularity jejich vnitřního prostředí. 56,58 

 

Obr. 1: Diagram zobrazující krevní buňky při analýze průtokovým cytometrem. 60 

 Převzato z [60] a upraveno. Diagram zobrazující rozdělení krevních buněk v závislosti na 

jejich velikosti (FSC) a granularitě (SSC). FSC: forward scatter, přímý rozptyl světla, 

SS: side scatter, boční rozptyl světla 
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Ve stejném úhlu jako SSC by byla detekována i fluorescence, pokud by částice byly 

značeny protilátkou či fluorescenčním barvivem. Při dopadu světla na takto fluorescenčně 

aktivní molekulu, protilátku či barvivo, dojde k excitování elektronu na vyšší energetickou 

hladinu. Při okamžitém navrácení do původního stavu dochází k vyzáření světla o jiné vlnové 

délce, než měla původní molekula. Toto emitované světlo je dále analyzováno na detektorech. 

56 

 V průtokové cytometrii se jako zdroj monochromatického světla využívají lasery. Lasery 

jsou voleny podle druhů fluorochromů použitých ve vzorku. Nejběžnějšími typy jsou argonový 

laser, produkující paprsek modrého světla s vlnovou délkou 488 nm a helium neonový laser, 

který produkuje paprsek červený s vlnovou délkou 633 nm. 59 

 Součástí optického systému, na které se hromadí emitované světlo, je také soustava 

čoček. Přes tyto čočky dále prochází světlo systémem optických dichronických zrcadel a filtrů, 

které nasměrují jednotlivé paprsky dané vlnové délky k odpovídajícím optickým detektorům. 

Ty jsou součástí elektronického systému. 56,58 

4.1.3 Elektronický systém 

Poslední částí průtokového cytometru jsou detektory, které přemění světelné signály 

vznikající při průchodu částic laserem, na elektrické napětí.  

Používají se dva typy detektorů, mezi kterými se volí na základě požadované citlivosti 

k signálu – fotonásobiče a fotodiody. Fotonásobiče jsou využívány při detekci slabších signálů 

z SSC a při fluorescenci. Při detekci fluorescenčně barveného vzorku se musí použít vhodné 

filtry. Přes tyto filtry se na detektor dostane jenom malé rozmezí vlnových délek, které jsou 

v blízkosti emisního maxima pro dané fluorescenční barvivo. K detekci silnějších signálu z FSC 

se využívá fotodiod. Elektrické napětí, které vzniká na detektorech, je zesíleno a dochází 

k přeměně analogického signálu na digitální. To se děje pomocí zesilovačů a převodníků, 

tzv. ADC (analog to digital converter). Digitální data pak mohou být zpracována, analyzována 

a uchována v počítači pomocí specializovaných softwarů.  Mezi nejčastěji používané patři 

FlowJo, FACSDiva či Sumit.  56,58,59 
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4.2 Fluorescence 

Fluorescence je druh luminiscence, která je spojena s vyzařováním světla na základě 

absorpce a emise. Tento jev je charakterizován procesem absorpce světelné energie určité 

vlnové délky (barvy), která způsobí přechod elektronu do vyššího energetického stavu, dojde 

k tzv. excitaci. Excitovaný elektron se okamžitě navrací na původní energetickou hladinu a to je 

doprovázeno emisí světla s jinou vlnovou délkou a jinou barvou. Vlnová délka emitovaného 

světla je obvykle delší než původního záření. 56,59,61 

Některé molekuly přirozeně se vyskytující v buňce, jako NADPH 

(Nicotinamidadenindinucleotidphosphate), FAD (Flavinadenindinucleotid), tryptofan, tyrosin či 

zelený fluorescenční protein (GFP) jsou samy o sobě schopny fluorescence. Tento jev se nazývá 

jako autofluorescence. Většina struktur ale musí být pro detekci označena, barvena 

fluorescenčními barvivy, kterým se obecně říká fluorochromy. Tímto barvením je možnost 

zobrazit a identifikovat širokou škálu struktur a vlastností buněk. Lze takto označit například 

povrchové receptory buněk, nukleové kyseliny, buněčné organely nebo pomocí prodium 

jodidu (PI) detekovat populaci apoptických buněk. 56,62,63 

Rozpoznání jednotlivých fluorochromů závisí na jasu nebo  intenzitě jejich fluorescence 

a také na schopnosti detekčních systémů odlišit vyzářené vlnové délky proti pozadí. 

Významným faktorem ovlivňujícím obě tyto části je Stokesův posun. Tento jev dán rozdílem 

mezi maximálními hodnotami dvou vlnových délek, a to mezi vlnovou délkou, ve které může 

dojít k excitaci a tou, ve které dochází k emisi fotonu. Rozmezí jednotlivých vlnových délek je 

vyjádřeno jako absorpční a emisní spektrum. Větší Stokesův posun odkazuje na větší 

rozlišitelnost mezi excitačním a emisním zářením. Při malém rozdílu těchto hodnot je důležité 

použití optických filtrů, aby nedocházelo k překryvům spekter a zajistil se zřetelný výsledek. 

56,64,65 

4.2.1 Fluorochromy vázané kovalentně 

 Fluorochromy, vázané kovalentně jsou nejvíce využívané fluorochromy. Jak již název 

napovídá, jedná se především o kovalentní vazbu s protilátkou, která se dále naváže 

na specifickou strukturu buňky nebo jinou detekovatelnou strukturu. K vazbě na komplex 

fluorochrom-protilátka může dojít přímo nebo nepřímo. K nepřímé vazbě dojde, pokud je 

struktura značena další, jinou protilátkou. Výhoda přímého značení je ve zrychlení 

laboratorního postupu. Na druhou stranu nepřímé značení je metodou citlivější a přináší 
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jasnější výsledky. Kromě protilátek se kovalentně mohou fluorochromy vázat i na proteiny, 

jako lecitin, avidin, streptavidin nebo hormony (např. adrenokortikotropní hormon, edorfin, 

trijodtyronin). Takto fluorescenčně označenou strukturu, jsme pak schopni detekovat 

na průtokovém cytometru či fluorescenčním mikroskopu. 56,66,67    

Mezi nejvíce používané fluorochromy patří FITC (Fluorescein Isothiokyanát). FITC 

emituje světlo ve vlnové délce odpovídající zelené až žluté. Je první volbou barvení při přípravě 

vzorků pro průtokový cytometr s argonovým laserem, protože existuje velké množství 

protilátek s ním vázaným. Skupina izokyanátu tvoří stabilní vazbu s koncovými aminoskupinami 

lysinu na detekované struktuře. Hojně se využívá při samostatném barvení, ale jeho vysoká 

hodnota emisních vlnových délek (519 nm) je nevýhodou při vícebarevném označování. FITC je 

senzitivní na změny pH (ideální hodnoty jsou 8-9), což se u fixovaných buněk vyřeší použitím 

pufru, ale při použití u živých buněk ve vzorku dochází k omezení intenzity fluorescence. FITC je 

také fotosenzitivní, což vedlo ke vzniku FITC podobných barviv. Mají zachovanou původní sílu 

signálu a téměř identické spektrum, ale jsou fotostabilnější. Mezi zástupce paří např.  AlexaTM 

nebo Oregon Green 488. 56,65 

Mezi další často používané fluorochromy, které se kovalentně váží na protilátky, jsou 

fykobiliny. Jedná se přírodně fluorescenční barviva sloužící řasám k získání energie při 

fotosyntéze. Tetrapyrolové skupiny fykobilinů absorbují světlo, z něhož získanou energii 

přenáší na chlorofyl pomocí fluorescence. Jejich výhodou je, že mají asi 30x intenzivnější 

fluorescenci než fluorescein a její intenzita není ovlivněna pH. Využívány jsou nejvíce 

fykoerytrin (PE) a alofykocyanin (APC). Kvůli velké molekulové hmotnosti EP (až 2410 kDa) 

dochází při jeho použití k problémům kvůli stérickému bránění při vzniku vazby 

a nedostatečnému vymytí nenavázaných molekul a tím ke vzniku nežádoucí fluorescence 

pozadí. Zatímco PE lze používat s argonovým laserem, při barvení APC je nutný helium neonový 

laser kvůli vyššímu absorpčnímu maximu (650 nm). 56,65 

Speciální tzv. tandemové fluorochromy byly vyvinuty jako možnost značit vzorek více 

barvami při použití světelného paprsku s jednou vlnovou délkou. Jev, který je k tomu využíván, 

se nazývá fluorescenční rezonanční přenos energie (FRET). Principem je přenos energie mezi 

dvěma různými fluorochromy, které jsou na sobě navázané. Jeden absorbuje světlo a přenese 

energii na druhý fluorochrom, který emituje světlo relativně velké vlnové délky. Takto jsou 

spojené např. PE nebo APC s cyaninem. 56,68 
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4.2.2  Fluorochromy přímo vázáné na buněčné struktury 

Fluorochromy, které se přímo vážnou na buněčné struktury se používají například ke 

značení obsahu buněčného jádra. Umožňují jeho kvantitavitní analýzu a také analýzu 

buněčného cyklu. Příkladem jsou PI či ethidium bromid. Fluorochrom PI se využívá k měření 

úmrtnosti buněk. PI není fluorescenční, dokud se nevmezeří mezi dvoušroubovici DNA. 

U živých buněk k tomu nedojde, PI neprojde přes membránu. U mrtvých buněk je ale tato 

membrána narušena a tak má PI přístup k jádru. PI a stejně tak i ethidium bromid, jsou 

schopny vázat také RNA. Aby nedošlo ke zkreslení výsledků, je potřeba předem RNA pomocí 

RNázy odstranit. 56,65,69  

Na DNA se vážou také fluorochromy, které mají excitační spektrum v hodnotách 

odpovídající spektru ultrafialového záření. Patří mezi ně 4´,6-diamidin-2-fenylindol (DAPI) 

a Hoechst. Oba fluorochromy se váží na DNA v místech bohatých na vazbu adenin-thymin. 56,59 

4.2.3 Fluorescenční proteiny 

Florescenční proteiny jsou účinný nástroj využívaný ke studiu genomu, exprese genů 

a vývoji buněk a tkání a to vše u živých buněk. Nejvýraznějším zástupcem této skupiny je zelený 

fluorescenční protein, GFP (z angl. green fluorescent protein). GFP byl izolován z medúzy 

Aequeora victoria jako zelený protein, tzv. wild type, divoká forma. Geny kódující fluorescenční 

proteiny jsou pomocí genového inženýrství vpraveny do genomu buňky a tak při exprimování 

určitého genu a tvorbě proteinů, dochází také k exprimování fluorescence.   V návaznosti na 

vývoj biomedicínských metod byly postupně z GFP vyvinuty vylepšené fluorescenční proteiny 

a došlo k rozšíření škály emisního spektra od modré po červenou. Zástupce modrých proteinů 

je Azurite, mezi oranžové proteiny se řadí například mOrange a mezi červené mCherry. Pomocí 

GFP se také značí Francisella tularensis, která byla použita v experimentální části.  70–74 

4.2.4 Fluorochromy aktivované chemickou reakcí 

Fluorochromy aktivované chemickou reakcí slouží k detekci probíhající chemické 

reakce v buňce. Například Rhodamin 123, je kationové fluorescenční barvivo, které díky své 

lipofilitě může přestup přes vnitřní mitochondriální membránu. Při zvýšeném potenciálu vnitřní 

membrány mitochondrií, dochází ke koncentrování Rhodaminu a k fluorescenci uvnitř 

mitochondrie. Změna potenciálu je přímo nebo nepřímo spojena s pohyby protonů při 

oxidativní fosforylaci.  75,76 
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4.3 Grafické zobrazení a analýza 

Výsledky získané měřením vzorků průtokovou cytometrií jsou v elektronickém systému 

převedeny na elektrické signály a po převedení do digitálních dat je můžeme graficky zobrazit 

a analyzovat díky speciálním softwarům. Mezi nejpoužívanější patří FLowJo, FACSDiva či 

Summit. Pomocí průtokové cytometrie lze měřit velké množství buněk v krátkém čase a při 

jednom měření, v závislosti na použitém barvení a optickém nastavení, se takto může změřit až 

20 charakteristik buňky najednou. Díky tomu je při analýze možné cílit na velmi specifické 

vlastnosti a zkušenosti pracovníků přesně specifikovat požadovaný výstup jsou zásadní. Při 

nesprávném zpracování dat je riziko nepřesné interpretace, což je potencionálně nebezpečné 

v klinické praxi. 56,58,77 

Způsob vizualizace dat získaných průtokovou cytometrií závisí především na počtu 

sledovaných parametrů. Nejjednodušším grafickým vyjádřením, zobrazení pro jeden parametr 

ve sledovaném vzorku, je histogram. Na ose x se nachází analyzovaný parametr a na ose y je 

vynesen počet buněk s touto vlastností. Při analýze více parametrů je nejvíce používáno 

grafické vyobrazení zvané dot-plot. Každá buňka je při průchodu laserovým paprskem 

charakterizována jako událost, anglicky event a v dot-plot diagramech je zobrazována jako 

jedna tečka. Na ose x je vyjádřen jeden znak a ose y druhý. Buňky mohou být zaobrazeny 

ve tzv. density plot diagramech, které zachycují frekvenční distribuci, denzitu, měřeného 

vzorku.  Ta může být také zobrazena pomocí spojnic značící stejnou denzitu, pak hovoříme 

o zobrazení contour plot. Kromě těchto 2D zobrazení lze použít i zobrazení tří znaků najednou, 

tedy 3D. 56,58 
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Obr. 2: Ilustrační diagramy průtokové cytometrie.78 

 Převzato z [78] a upraveno.  

Část A zobrazuje rozdělení buněk v závislosti na jejich velikosti (FSC) a signálu  propidium 

jodid, značící obsah DNA v jádře. Část B zobrazuje histogram pro sledování jednoho parametru, 

signál propidium jodid, značící obsah DNA v jádře a počet buněk. FSC: forward scatter. 

 

Jednotlivé kvadranty histogramu rozdělují měřené buňky do čtyř skupin podle 

pozitivity či negativity jednoho či dvou ze sledovaných znaků. Buňky horní pravého kvadrantu 

mají pozitivní oba sledované znaky, naopak v levém dolním kvadrantu oba negativní. Pomocí 

postupu, který se nazývá jako gatovaní (z anglického slova gate - brána) pak můžeme dále 

analyzovat jen námi vybranou specifickou skupinu, která byla původně součástí smíšeného 

vzorku.  56,58 

4.4 Využití průtokové cytometrie 

Průtoková cytometrie je metodou oblíbenou a široce aplikovatelnou, resp. již 

aplikovanou. Velký zájem o tuto metodu ještě umocnil objev monoklonální protilátek 

a možnost jimi společně s fluorochromem označit množství struktur, díky čemu se spektrum 

jejího použití ještě rozšířilo. Kromě použití ve výzkumu se uplatňuje jako diagnostická metoda 

v medicíně, hematologii, při analýze ploidity buněk, při monitorování a diagnostice rakoviny 

nebo při studiu farmakokinetiky léčiv. 56,58,79 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5. POUŽITÝ MATERIÁL 

5.1 Buňky a bakterie 

 B buňky získané peritoneálním výplachem z BALB/c myší 

BALB/c myši jsou inbrední laboratorní kmen a geneticky citlivé k F. tularensis 

 Francisella tularensis LVS/GFP 

5.2 Laboratorní pomůcky 

 Automatické pipety 1 µl, 10 µl, 20 µl, 200 µl, 1000 µl (Eppendorf, Německo) 

 Bakteriální L klička (Fisher Scientific, Kanada) 

 Bürkerova komůrka (Meopta, Česká republika) 

 Injekční jehla 25 G (Chirana T. Injecta, Slovensko) 

 Injekční stříkačky 5 ml (B. Braun, Česká republika) 

 Inokulační klička (Biologix Group Limited, Čína) 

 Kádinky (Simax) 

 Kultivační desky 12 a 24 jamek (TPP, Švýcarsko) 

 Mikrozkumavky s víčkem 1,5 ml (Eppendorf, Německo) 

 Petriho misky (TPP, Švýcarsko) 

 Pipetovací nástavec Accu-jet Pro (Brand, Německo) 

 Pipetovací špičky (Eppendorf, Německo) 

 Pipety 5 ml, 10 ml, 25 ml (TPP, Švýcarsko) 

 Stojan na zkumavky 

 Vyšetřovací rukavice (S. A. B. Impex, Česká republika) 

 Zkumavky centrifugační 15 ml, 50 ml (TPP, Švýcarsko) 

 Zkumavky pro průtokovou cytometrii 5ml Falcon (Fisher scientific, Kanada) 

 Zkumavky sterilní PS 15ml (Gama group, Česká republika) 

5.3 Přístroje a software 

 Centrifuga Jouan CR312  (Thermo Fisher Scientific, USA) 

 Centrigua Joun BR4i (Thermo Fisher Scientific, USA) 

 CO2 inkubátor (Binder, Německo) 
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 CO2 inkubátor SHEL LAB (Sheldon Manufacturing, USA) 

 Denzitometer WPA CO 8000 Biowave (Biochrom, UK) 

 Laminární box (Telstar, Španělsko) 

 Progam Summit Software 4.3  

 Průtokový cytometr CyanADP (Dako Cytomation, Dánsko) 

 Světelný mikroskop (Carl Zeiss, Německo) 

 Třepačka MS2 Minishaker (IKA works Inc., USA) 

 Vodní lázeň Tw8 (Julabo GmbH, Německo) 

5.4 Média a roztoky 

 10 % azid sodný (Sigma-Aldrich, Německo) 

 BBL Hemoglobin bovine (BD, USA) 

 Deionizovaná voda 

 Difco GC Medium Base (BD, USA) 

 fetální bovinní sérum, FBS (Sigma-Aldrich, Německo) 

 IsoVitalex (BD, USA) 

 Kultivační medium Hyclone (Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM) 

High Glucose(GE Health Care Life Sciences, USA)  

 Propidium jodid (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Pufrovaný fyziologický roztok, PBS (Sigma-Aldrich, Německo) 

 Trypanová modř (laboratoř si připravuje sama) 

 Želatina (Sigma-Aldrich, Německo) 

5.5 Protilátky 

Protilátky blokující receptory 

 Purified Rat Anti-Mouse CD21/CD35 (BD, USA) 

 Purified Rat Anti-Mouse CD11b (BD, USA) 

 Purified Rat Anti-mouse CD11c (BioLegend, USA) 

 PE/Cƴ7 Anti-Mouse IgM (BioLegend, USA) 

 Purified NA/LE Rat Anti-Mouse CD16/CD32 (BD, USA) 

Protilátky k průtokové cytometrii 

 Alexa Fluor 647 Rat Anti-Mouse (BD, USA) 
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 Per CP Rat Anti-Mouse  (BD, USA) 

 PE Rat Anti-Mouse CD11b (BD, USA) 
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6. METODICKÉ POSTUPY 

6.1 Příprava roztoků a médií 

6.1.1 Příprava kultivačního média 

Kultivační médium, které jsme v pokusech používali, se skládá ze dvou komponentů. 

Prvním je Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM) HyClone a druhý komponent je fetální 

bovinní sérum (FBS). V laminárním boxu jsme z nově otevřeného DMEM o objemu 500 ml 

pipetou odebrali 50 ml a ty následně novou pipetou doplnili 50 ml FBS a důkladně promíchali, 

tímto vzniklo médium DMEM s 10% FBS. Takto připravené kultivační médium jsme používali při 

práci s buněčnou suspenzí. 

6.1.2 Příprava roztoku Cell Wash 

K promývání buněk a měření vzorků na průtokovém cytometru jsme používali roztok 

Cell Wash. V prvním kroku jsme 500 ml 10x koncentrovaného PBS naředili pomocí 4500 ml 

deionizované vody do celkového objemu 5l. Z tohoto objemu zředěného PBS jsme pipetou 

odebrali 75 ml a následně přidali 50 ml 10% roztoku azidu sodného a důkladně promíchali. 

Na vodní lázni jsme rozehřáli želatinu a novou pipetou přidali 25 ml do směsi. Směs jsme 

míchali do úplného rozpuštění.  

6.1.3 Příprava pevného kultivačního média McLeod 

Den před samotnou přípravou, tedy před naléváním, ploten jsme si připravili roztok GC 

medium Base smícháním 72 g s 1 l deionizované vody. Po promíchání necháme přes noc 

v lednici. Dále jsme si připravili roztok hemoglobinu opatrným nasypáním 20 g  BBL 

Hemoglobin Bovine  do láhve s 1 l deionizované vody. Do lahve jsme opatrně vložili míchadélko 

a nechali přes noc míchat. Další den jsme obě lahve dali vyautoklávovat  (121 stupňů, 20 

minut). Následně jsme oba roztoky, vytemperované na 51 °C ve vodní lázni, smíchali 

v laminárním boxu. K vzniklé směsi jsme přidali Isovitalex, připravený ze dvou zkumavek 

lyofilizátu a dvou zkumavek roztoku. Po takto připraveném roztoku, po řádném promíchání, 

jsme z celkového množství 2 l média nalili asi 150 ploten Ø 6 cm. 
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6.2 Práce s bakteriální suspenzí 

6.2.1 Příprava bakteriální suspenze 

Na dvě vysušené plotny s agarem McLeod jsme v laminárním boxu masivně naočkovali 

bakterii F. tularensis LVS/GFP a nechali inkubovat 24 hodin při 37 °C a 5% CO2. Po uplynutí 

dané doby jsme plotny přenesli do laminárního boxu, kde jsme si do stojanu nachystali dvě 

zkumavky PS, do kterých jsme napipetovali 3 ml PBS. Z plotny jsme pomocí inokulační kličky 

odebrali část narostlé kultury a přenesli do jedné ze zkumavek a postupně ji roztírali 

o navlhčenou stěnu zkumavky, abychom eliminovali shluky a připravili tak homogenní 

bakteriální suspenzi. Takto rozetřenou suspenzi jsme následně promísili s celým obsahem 

zkumavky a důsledně protřepali na třepačce. 

 Dalším krokem bylo měření optické denzity, která by měla být přibližně 1,0, Při optické 

denzitě (OD) 1,0 by měla být v dané suspenzi přibližná koncentrace bakterií 5 x 109/ml. Jako 

slepý vzorek pro měření jsme použili druhou připravenou zkumavku se 3 ml PBS. Na základně 

výsledku měření jsme v případě potřeby přidávali další část bakteriální kultury. Pro kontrolu 

koncentrace jsme provedli výsev a odečet CFU. 

Z bakteriální suspenze jsme do centrifugační zkumavky odebrali 1 ml a nechali 

centrifugovat po dobu 7 minut při 10000g a 4°C. Po centrifugaci jsme supernatant odsáli do 

dezinfekce pipetou.  Pelety na dně byly resuspendovány v 1 ml kultivačního média. Takto 

připravenou bakteriální suspenzi jsme následně použili k infekci peritoneálních buněk. 

6.2.2 Opsonizace komplementem 

Bakteriální suspenzi jsme připravili podle postupu z předchozí kapitoly. Po centrifugaci 

jsme k peletě přidali sérum získané z myší BALB/c (viz dále). Suspenzi jsme důkladně promíchali 

na třepačce a nechali inkubovat 1 hodinu v 37 °C a 5 % CO2. Po uplynutí stanovené doby jsme 

k suspenzi přidali 500 µl PBS a nechali centrifugovat 5 minut při 6500 rpm a 4 °C. Takto jsme 

opsonizované bakterie promyli dvakrát a k získaným peletám jsme přidali 1 ml kultivačního 

média.  Tuto suspenzi jsme používali při infekci myších peritoneální buněk.  

Příprava „komplementu“ (sérum z myši BALB/c) 

 U myši BALB/c jsme provedli odběr krve z krční tepny do mikrozkumavky. 

Mikrozkumavku jsme vložili na 60 minut do ledničky. Po uplynutí dané doby jsme krev 

centrifugovali 25 min při 3000 rpm a 4 °C. Získané sérum jsme v laminárním boxu oddělili do 
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další zkumavky a tu jsme nechali přes noc v lednici. Následující den jsme takto získané sérum, 

„komplement“ použili k opsonizaci.  

6.2.3 Opsonizace protilátkami 

Opsonizaci protilátkami jsme také prováděli s bakteriální suspenzí a téměř identickým 

postupem. K opsonizaci jsme ale použili imunní myší sérum, získané z myší BALB/c po opakové 

infekci F. tularesis. 

Příprava imunního myšího séra z myší BALB/c 

 Myším jsme subkutánně aplikovali 200 µl suspenze bakterií F. tularensis LVS/GFP. Po 

21 dnech jsme infekci zopakovali a po uplynutí 14 dnů od druhé infekce jsme myším odebrali 

krev a z ní získali sérum. Nejvhodnější titr protilátek byl stanoven imunologickou metodou 

ELISA a porovnáním se sérem z kontrolní myši. Sérum, připravené tímto postupem, které jsme 

používali k opsonizaci bakterií F. tularensis LVS/GFP, mělo titr 1:3000.  

6.2.4 Výsev bakterií a odečet CFU 

Připravenou bakteriální suspenzi o optické denzitě přibližně 1,0 jsme použili k výsevu 

a odečtu CFU (colony forming unit, jednotky tvořící kolonie). V laminárním boxu jsme si nechali 

vysušit 4 plotny s McLeod agarem a do stojanu připravili sedm mikrozkumavek, do kterých 

jsme napipetovali 450 µl PBS. Sedm zkumavek slouží pro ředění bakteriální suspenze 

desítkovou řadou. Do první zkumavky (10-1) jsme napipetovali 50 µl připravené bakteriální 

suspenze, vyměnili jsme špičku za novou a následně obsah první zkumavky promíchali. Z té 

 (10-1) jsme odebrali 50 µl a přenesli do další zkumavky (10-2). Takto jsme pokračovali až ke 

zkumavce sedmé (10-7). Ze šesté (10-6) a sedmé (10-7) zkumavky jsme odebrali 50 µl 

a přepipetovali jsme je na vyschlé plotny. Bakteriální suspenzi jsme poté pomocí L kličky 

roztírali na plotny, dokud se suspenze nevsákla. Pro každé ředění jsme takto připravili dvě 

plotny, které jsme označili příslušným ředěním a poté nechali 72 hodin inkubovat při 37°C.  
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Obr. 3: Schéma postupu ředění. 80 

Převzato z [80] a upraveno. Schéma znázorňující ředění pro výsev CFU (colony forming 

unit), principem je přenášení 50 µl v řadě zkumavek, čímž se zvyšuje ředění. PBS: 

Phosphathe buffered saline, pufrovaný fyziologický roztok 

  

Narostlé kolonie jsme spočítali a dle vzorce spočítali koncentraci kolonií v 1 ml bakteriální 

suspenze.  

CFU = Průměrný počet kolonií x Ředění 1 x Ředění 2  

Ředění 1 = převrácená hodnota koncentrace – např. 106 

Ředění 2 =   

Příklad: 

10-6  Ø 199 

10-7  Ø 47 
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6.3 Práce s buněčnou suspenzí 

6.3.1 Příprava buněčné suspenze 

Suspenzi peritoneálních buněk jsme získali výplachem peritonea BALB/c myší. Pomocí 

injekční stříkačky a jehly 25 G jsme 3 ml chladného PBS vpravili do oblasti peritonea myši. 

Břišní dutinu jsme opatrně promasírovali a poté obsah peritonea nasáli zpět do injekční 

stříkačky. Výplach  v minimálním objemu 2 ml z každé myši jsme přenesli do jednotlivých 15 ml 

zkumavek. Do každé zkumavky jsme v laminárním boxu přidali 2ml PBS a centrifugovali 

po dobu 7 minut při 12000g a 4°C. Po odstranění supernatantu jsme přidali 2 ml PBS a pelety 

resuspendovali. Tento postup jsme při zmíněných podmínkách opakovali dvakrát a nakonec 

jsme pelety resuspendovali ve 2 ml roztoku média. Poté jsme buněčnou suspenzi spočítali, 

určili životnost a buněčnou suspenzi naředili na koncentraci 1 x 106 buněk/ml. Takto 

připravené buňky v suspenzi po blokování receptorů a jsme nechali infikovat F. tularensis 

LVS/GFP.  

6.3.2 Určení koncentrace buněk a životnosti buněk 

Pro zjištění koncentrace v připravené suspenzi jsme buňky spočítali v Bürkerově 

komůrce a pomocí vzorce vypočítali koncentraci a životnost.  

 V laminárním boxu jsme si připravili buněčnou suspenzi, trypanovou modř a Bürkerovu 

komůrku. Na jeden roh komůrky jsme napipetovali 10 µl trypanové modři a čistou špičkou k ní 

přidali 10 µl buněčné suspenze a řádně jsme promíchali. Tuto suspenzní směs jsme vpravili do 

Bürkerovy komůrky a pod světelným mikroskopem jsme počítali buňky ve 25 čtvercích, včetně 

na dvou vybraných stran. Určili jsme si vždy dvě strany čtverce a buňky, které se jich dotýkaly, 

jsme připočetli. Na zbylých dvou stranách čtverce jsme naopak buňky nepočítali vůbec. Počítali 

jsme buňky jak živé, tak mrtvé. Mrtvé buňky byly zabarveny modře. 

K výpočtu koncentrace jsme použili vzorec:  

Koncentrace = počet živých buněk ve 25 čtvercích x ředění trypanové modři x koeficient 

Bürkerovy komůrky 

Ředění tropanové modři = 1:1 = 2 

Koeficient Bürkerovy komůrky = 104 
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Příklad: 

Počet živých buněk ve 25 čtvercích = 129 

 

K výpočtu životnosti použijeme vzorec: 

 

 Životnost buněk se počítá jako podíl počtu živých buněk k počtu všech spočítaných 

buněk, tj. živých i mrtvých. Abychom dostali procentuální vyjádření, výsledek jsme vynásobili 

číslem 100.   

Příklad: 

Počet živých buněk = 149 

Počet mrtvých buněk = 3 

Celkový počet buněk = 149 + 3 = 152 

 

6.3.3 Blokace receptorů na B lymfocytech 

Buněčnou suspenzi peritoneálních buněk z myší BALB/c o koncentraci 1 x 106 buněk/ml 

jsme použili k blokaci receptorů B lymfocytů. Do zkumavky jsme v laminárním boxu odebrali 

2 ml této suspenze a nechali ji centrifugovat 10 minut při 1200 rpm a 4 °C. Supernatant jsme 

opatrně slili do desinfekce a přidali 3 ml roztoku Cell Wash a resuspendovali pelety. Po 

promísení na třepačce jsme opět nechali suspenzi centrifugovat 7 minut při stejných 

podmínkách. Vzniklé pelety jsme resuspendovali ve 100 µl Cell Wash a přidali 5 µl od každé 

blokační protilátky. Při blokaci CR1/2 jsme přidávali protilátku Purified Rat Anti-Mouse 

CD21/CD35, při blokaci CR3 Purified Rat Anti-Mouse CD11b, při blokaci CR4 Purified Rat Anti-

mouse CD11c, při blokaci BCR receptoru PE/Cƴ7 Anti-Mouse IgM a při blokaci FcR receptoru 

byla použita protilátka Purified NA/LE Rat Anti-Mouse CD16/CD32 (viz tabulka). Po 30 

minutové inkubaci ve tmě a při pokojové teplotě jsme přidali 2 ml PBS a centrifugovali po dobu 

7 minut při teplotě 4 °C a 1200 rpm. Takto jsme promyli buňky třikrát a po poslední 
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centrifugaci a odlití supernatantu jsme pelety resuspendovali ve 3 ml kultivačního média. Tuto 

suspenzi jsme dále používali k infekci buněk F. tularensis LVS/GFP in vitro. 

Tabulka 2: Blokované receptory, jejich povrchové znaky a protilátky 

Receptor Povrchový znak Protilátka 

CR1/2 CD21/35 Anti-CD21/35 purified 

CR3 CD11b Anti-CD11b purified 

CR4 CD11c Anti-CD11c purified 

BCR IgM Anti-IgM_PE/Cy7 purified 

FcR CD16/32 Anti-CD16/32 purified 

 

6.3.4 Infekce buněk 

V laboratorním boxu jsme si připravili 12 – jamkovou kultivační desku a jamky jsme 

řádně označili. Do každé jamky jsme napipetovali 0,5 ml buněčné suspenze, buď 

s neblokovanými receptory, nebo tu, kde jsme receptory blokovali. První řada jamek byla vždy 

označena jako kontroly, neproběhla zde žádná infekce. V dalších řadách jsme do jamek 

přidávali 50 µl bakteriální suspenze, která byla nebo nebyla opsonizovaná buďto 

komplementem či protilátkami. Panely jsme nechali 3 minuty při 1500 rpm a 24 °C 

centrifugovat a pak vložili do CO2 inkubátoru na tři hodiny, kde při 37 °C proběhla inkubace. 

V průběhu inkubace jsme si do laminárního boxu připravili a označili zkumavky pro průtokovou 

cytometrii. Po uplynutí doby inkubace jsme pomocí pipety přenesli obsah jednotlivých jamek 

do odpovídajích zkumavek. Do každé ze zkumavek jsme přidali 1 ml roztoku Cell Wash, 

zkumavky jsme protřepali na třepačce a nechali centrifugovat 7 minut při 1200 rpm a 4 °C. 

Tento postup jsme zopakovali celkem třikrát a po posledním stočení jsme opatrně odlili 

supernatant, ve zkumavce tak zbylo zhruba 100 µl a dále jsme tyto vzorky připravili k měření 

průtokovým cytometrem. 

6.3.5 Příprava vzorků pro průtokovou cytometrii 

6.3.5.1 Barvení pomocí protilátek s navázaným fluorochromem 

Po uplynutí tří hodinového inkubačního intervalu a důkladném promytí jsme do každé 

připravené zkumavky se 100 µl infikovaných buněk přidali 1 µ od každé z následujících 

neředěných protilátek – Alexa Fluor 647 Rat Anti-Mouse, Per CP Rat Anti-Mouse a PE Rat Anti-

Mouse CD11b. První ze čtyř zkumavek se stejnou infekcí sloužila jako nebarvená kontrola a zde 

jsme žádné protilátky nepřidávali. Obsah zkumavek jsme protřepali na třepačce a nechali 
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inkubovat 30 minut ve tmě a 4 °C. Následně jsme do každé přidali 1 ml Cell Wash a po 

protřepání nechali centrifugovat 7 minut při 12000 g a 4 °C. Takovéto promytí buněk jsme po 

centrifugování ještě jednou opakovali a po odstranění supernatantu jsme pelety 

resuspendovali 500 µl roztok Cell Wash a protřepali. Infekci a vliv blokačních receptorů jsme 

v takto připravených suspenzích následně meřili na průtokovém cytometru.  

6.3.5.2 Měření a analýza dat získaných průtokovou cytometrií 

Infikované a obarvené suspenze buněk, připravené výše popsaným způsobem, jsme 

měřili pomocí průtokového cytometru CyanADP a následně analyzovali v programu Summit 

Software 4.3. Data získaná z tohoto programu jsme dále vyhodnocovali pomocí programu 

Excel. 

Průchod jednotlivých buněk přes laserový paprsek se nazývá jako event, událost a při 

našem měření byl minimální počet při měření jednoho vzorku 10000 eventů. Jednotlivé vzorky 

byly bezprostředně před měřením znovu protřepány, aby byla zajištěna homogenita v celém 

objemu vzorku. Po ukončení měření daného vzorku jsme k suspenzi připipetovali 2 µl PI, 

protřepali a změřili znovu. Tímto způsobem jsme získali data o množství mrtvých buněk. 

Průtokovým cytometrem jsme měřili infekci F. tularensis LVS/GFP u peritoneálních 

buněk myší BALB/c. Použité protilátky byly konjugované s fluorochromy a byly navázány 

na povrchové znaky typické pro B buňky - CD5, CD19 a CD11b. Protilátka s vázaným 

fluorochromem Alexa Fluor 647 se váže na povrchový znak CD19. Povrchový znak CD5 byl 

označen protilátkou s fluorochromem Per CP (peridinin chlorofyl protein) a povrchový znak 

CD11b byl označen protilátkou s fluorochromem PE. Díky signálům z fluorochromů 

odpovídajícím povrchovým znakům, jsme mohli rozlišit jednotlivé subpopulace B buněk - B1a, 

B2b a B2. B1b buněčná subpopulace je charakterizována znaky CD19+CD5-CD11b+, 

subpopulace B1a CD19+CD5+CD11b+ a subpopulace B2 CD19+CD5-CD11b-. 

 Signály jednotlivých fluorochromů na průtokovém cytometru CyanADP byly detekovány 

pomocí specifických filtrů (FL). Přes filtr FL8 jsme detekovali záření fluorochromu Alexa Fluor 

647, přes filtr FL 4 Per CP a přes filtr FL2 PE.  Použité filtry a jimi značené odpovídající struktury 

jsou uvedeny v Tabulce 3.  
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Tabulka 3: Protilátky a filtry použité při detekci  buněk 

Protilátka 
Povrchový 

znak 
Filtr 

Alexa Fluor 647 Rat Anti-Mouse CD19 FL8 

Per CP Rat Anti-Mouse  CD5 FL4 

PE Rat Anti-Mouse CD11b CD11b FL2 
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7. VÝSLEDKY 

7.1 Demonstrace postupu zpracování dat z průtokové 
cytometrie 

Jako vzorek pro demonstraci postupu zpracování dat získaných průtokovou cytometrií 

pomocí programu Summit Software 4.3 jsme použili peritoneální buňky myší BALB/c po infekci 

F. tularensis LVS/GFP in vitro bez opsonizace.  

Na diagramu zobrazující závislost dvou parametrů, tj. granularity buněk (SS) a velikost 

buněk (FS), jsme označili výsek – gate jako „vsechny bunky“. Tento gate ohraničuje celkovou 

populaci buněk, se kterou měření probíhalo. (Obr. 4) 

.  

Obr. 4: Diagram zobrazující „vsechny bunky“. 

Vyjadřuje závislost velikosti (FS) a granularity (SS) buněk myší BALB/c. V ohraničené 

oblasti „vsechny bunky“ se nachází všechny peritoneální buňky, které byly měřeny. 

Diagram z měření vzorku s infekcí F. tularensis LVS/GFP bez opsonizace. 

 

Populaci buněk vymezenou jako „všechny bunky“ jsme si přenesli do dalšího diagramu 

a dále analyzovali. Výsek pojmenovaný jako „singlety“ znázorňuje populaci buněk, které se 

v průtokovém cytometru zobrazily jako jednotlivé buňky, nikoliv přisedlé k další buňce. Tyto 
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buňky označované jako „singlety“ tvoří 73,03 % ze všech analyzovaných buněk. (Obr. 5)  

  

 

Obr. 5: Diagram zobrazující "singlety". 

Vyjadřuje závislost granularity lineární (SS lin) a granularity (SS) buněk myší BALB/c. 

V ohraničené oblasti „singlety“ se nachází všechny individuální buňky, které byly 

měřeny. Diagram z měření vzorku s infekcí F. tularensis LVS/GFP bez opsonizace. 

 

Dále jsme populaci „singlety“ přenesli do dalšího diagramu, ve kterém jsme pozorovali 

závislost mezi FS (velikost buněk) a filtru FL8 (APC log). Přes FL8 byla detekována protilátka 

s navázaným fluorochromem Alexa Fluor 647, která se váže na povrchový znak B buněk CD19. 

Výsek „B buňky“ tedy ohraničuje populaci B lymfocytů, která je tedy CD19+ a zaujímá 61,75 %. 

(Obr. 6) 
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Obr. 6: Diagram zobrazující "b bunky".  

Vyjadřuje závislost velikosti (FS) a FL8 (APC log) buněk myší BALB/c. V ohraničené oblasti 

„B bunky“ se nachází všechny B buňky, které byly měřeny. Diagram z měření vzorku s 

infekcí F. tularensis LVS/GFP bez opsonizace. 

 

V populaci „singlety“ jsme po přenesení do dalšího diagramu sledovali procentuální 

infekci F. tularensis u B buněk. Diagram ukazuje závislost fluorescence barviva Alexa Fluor 647 

(APC Log) a fluorescence proteinu GFP (FITC Log).  Fluorescence proteinu GFP byla detekována 

pomocí filtru FL1. Gate „LVS/GFP“ ohraničuje všechny B buňky, které byly infikované 

F.tularensis LVS/GFP s opsonizací komplementem. Tyto infikované B buňky tvoří 4,32 % 

celkové populace, kterou jsme měřili. (Obr 7.) 
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Obr. 7: Diagram zobrazující „LVS/GFP“. 

Vyjadřuje závislost fluorescence Alexa Fluor 647 (APC log) a FL1 (FITC log) buněk myší 

BALB/c. V ohraničené oblasti „LVS/GFP“ se nachází všechny B buňky, které byly 

infikovány. Diagram z měření vzorku s infekcí F. tularensis LVS/GFP bez opsonizace.  

 

Diagram závislosti velikosti buněk (FS) a FL4 (PE-Cy5) zobrazuje buněčnou populaci 

B lymfocytů rozdělenou na základě navázání protilátky proti CD5. Protilátka je konjugovaná 

s fluorochromem Per CP, který je detekován na FL4. Výsek „B1a“ obsahuje B buňky, které mají 

 protilátkou označený znak CD5, populace je tedy CD19+CD5+. Tato populace zaujímá 12,46 % 

ze všech B buněk a 5,21 % z celkového počtu měřených buněk. Výsek „R6“ obsahuje populaci 

bez označeného znaku CD5, populace je tedy CD19+CD5- . (Obr. 8) 
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Obr. 8: Diagram zobrazující "B1a" buňky. 

Vyjadřuje závislost velikosti buněk (FS) a FL4 (PE-cyp Log) buněk myší BALB/c. 

V ohraničené oblasti „B1a“ se nachází všechny B buňky subtypu B1a, nesoucí povrchové 

znaky CD19+CD5+CD11b+. Diagram z měření vzorku s infekcí F. tularensis LVS/GFP bez 

opsonizace.  

 

Gate R6 z předchozího digramu obsahující buňky CD19+CD5- jsme přenesli do dalšího 

diagramu, který zobrazuje závislost velikosti buněk (FS) a filtru FL2 (PE Log). Pomocí navázání 

protilátky proti CD11b s fluorochromem PE, detekovaným na filtru FL2, jsme od sebe rozlišili 

zbývající subpopulace B buněk, a to B1b a buňky B2. Výsek „B1b“ obsahuje buňky označené 

protilátkou proti CD11b, populace je tedy CD19+CD5-CD11b+  a zahrnuje 21 % ze všech 

detekovaných buněk. Výsek „B2“ ohraničuje populaci neoznačenou, tedy CD19+CD5-CD11b- 

a obsahuje 16,4 % z celé měřené populace. (Obr. 9) 
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Obr. 9: Diagram zobrazující "B1b" a "B2"buňky. 

Vyjadřuje závislost velikosti buněk (FS) a FL2 (PE log) buněk myší BALB/c. V ohraničené 

oblasti „B1b“ se nachází všechny B buňky subtypu B1b, nesoucí povrchové znaky 

CD19+CD5-CD11b. V ohraničené oblasti „B2“ se nachází všechny B buňky subtypu B2, 

nesoucí povrchové znaky CD19+CD5-CD11b-. Diagram z měření vzorku s infekcí 

F. tularensis LVS/GFP bez opsonizace.  

 

Následující dva digramy zobrazují míru infekce F. tularensis LVS/GFP s opsonizací 

komplementem  v supopulaci buněk B1a a B1b. Buněčnou populaci „B1a“ a „B1b“ jsme 

přenesli do diagramu závislosti velikosti buňky (FS) a fluorescence GFP (FITC Log). Výsek „B1a-

GFP“ označuje infikované B1a B lymfocyty a tvoří 21,6 % z celé B1a buněčné populace a 1,13% 

z celkového počtu měřených buněk. Výsek „B1b-GFP“ ohraničuje infikované buňky  populace 

B1b B lymfocytů a tvoří 5,79 % ze všech B1b buněk a 1,25% všech měřených buněk. (Obr 10. 

a 11.) 



54 

 

 

 

Obr. 10: Diagram zobrazující "B1a-GFP" buňky. 

Vyjadřuje závislost velikosti buněk (FS) a fluorescence proteinu GFP detekovaném na 

filtru FL1  (FITC log) buněk myší BALB/c. V ohraničené oblasti „B1a/GFP-C“ se nachází 

všechny B buňky subtypu B1b, nesoucí povrchové znaky CD19+CD5+CD11b, které byly 

infikované. Diagram z měření vzorku s infekcí F. tularensis LVS/GFP bez opsonizace. 
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Obr. 11: Diagram zobrazující "B1b-GFP" buňky. 

Vyjadřuje závislost velikosti buněk (FS) a fluorescence proteinu GFP detekovaném na 

filtru FL1  (FITC log) buněk myší BALB/c. V ohraničené oblasti „B1b-GFP“ se nachází 

všechny B buňky subtypu B1b, nesoucí povrchové znaky CD19+CD5-CD11b+, které byly 

infikované. Diagram z měření vzorku s infekcí F. tularensis LVS/GFP bez opsonizace. 

 

Získané výsledky jsme zpacovali do tabulek a grafů pomocí programu Excel. Blokace 

jednotlivých receptorů jsou v grafech popsány jako BCR, FcR, CR1/2, CR3 a CR4. Infekce 

bakterií je značena jako GFP, bakterie s opsonizaci komplementem (GFP+C) a s opsonizaci 

protilátkami (GPF+C). Jednotlivé sledované populace jsou označovány v grafech jako B1a 

(CD19+CD5+CD11b+), B1b (CD19+CD5-CD11b+ ), B2 (CD19+CD5-CD11b-). Celkové infekce 

B buněk je značena jako CD19+.  

V pokusech byl každý typ vzorku biologický triplikát, výsledek pak byl průměrem z těchto 

tří měření. Čtvrtá byla nebarvená kontrola, kterou jsme do grafů nezahrnovali. Vypočítali jsme 

směrodatnou odchylku a signifikaci pomocí t-testu, v grafech je uvedena *** P < 0.001, 

** P < 0.01. Každý pokus jsme provedli nejméně třikrát.  
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7.2 Vyhodnocení mechanismu vstupu F. tularensis LVS/GFP 
do B buněk 

7.2.1 Vliv opsonizace protilátkami a komplementem 

Na prvním grafu jsme pozorovali vliv opsonizace protilátkami a komplementem na vstup 

F. tularensis LVS/GFP do jednotlivých subtypů B buněk. Srovnávali jsme procento infekce 

v rámci jednotlivých subtypů, ale také rozdíl infekce při opsonizaci protilátkami a/nebo 

komplementem. Grafy populace CD19+ značí celkovou infekci B buněk, v procentuálním podílu 

vůči celkové populaci měřených buněk. Infekce jednotlivých subtypů B1a, B1b a B2 je 

procentuálním vyjádřením vztažena k celkovému počtu infikovaných CD+.  

Procentuální zastoupení CD19+ infikovaných pouze F. tularensis LVS/GFP představovali 

pouze 4,44%. Nárůst celkového množství CD19+ při infekci bakterií opsonizovanou 

komplementem (GFP+C) byl téměř dvojnásobný – 8,22 %. Při infekci bakterií, která byla 

opsonizovaná protilátkami (GFP+Ab), došlo k poklesu infekce téměř na hodnotu bez 

opsonizace – 4,22 %. Z toho můžeme usuzovat, že opsonizace protilátkami tedy nemá na 

infekci vliv. 

Jednotlivé subpopulace kopírovaly trend celkové infekce CD19+, při infekci bakterií 

opsonizovanou komplementem došlo ke zvýšení infekce a naopak ke snížení, při infekci 

bakterií opsonizovanou protilátkami.  U subpopulací B1b a B2 došlo ke zvýšení infekce, pokud 

byla bakterie opsonizována komplementem, téměř o polovinu.  Nejvíce byla infikovaná 

populace B1a při opsonizace komplementem. (Graf 1) 
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Graf 1: Vliv opsonizace komplementem a protilátkami na in vitro infekci peritoneálních 

B buněk bakterií F. tularensis LVS/GFP. 

 Infekce peritoneálních B buněk (CD19+) myší BALB/c bakterií F. tularensis LVS/GFP, 

rozdělených do tří subtypů (B1a, B1b a B2). B buňky infikované bakterií bez opsonizace 

(GFP), B buňky infikované bakterií opsonizovanou komplementem (GFP+C), B buňky 

infikované bakterií opsonizovanou protilátkami (GFP+Ab). *** P ˂ 0,001, ** P ˂ 0,01 

7.2.2 Vliv blokace receptoru Fc 

Při sledování ovlivnění vstupu F. tularensis LVS/GFP do B buněk, jsme sledovali vliv Fc 

receptoru na vstup do B buněk. Tento pokus jsme sledovali s opsonizací protilátkami a/nebo 

komplementem F. tularensis LVS/GFP do B buněk, po zablokováním receptoru Fc. Po 

zablokování receptoru na B buňkách jsme ale nezaznamenali žádné významné změny. Naproti 

tomu při pokusech, kdy jsme k infekci B buněk se zablokovaným Fcreceptorem použili 

bakterie opsonizované jak protilátkami, tak komplementem, došlo k výraznému snížení infekce 

 zhruba o 33 %. K největšímu poklesu infekce v rámci jednotlivých subtypů B buněk došlo 

u subtypu B1a. (Graf 2) 
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Graf 2: Vliv blokace FcR na in vitro infekci peritoneálních B buněk bakterií F. tularensis 

LVS/GFP. 

 Infekce peritoneálních B buněk (CD19+) myší BALB/c bakterií F. tularensis LVS/GFP, 

rozdělených do tří subtypů (B1a, B1b a B2). B buňky infikované bakterií bez opsonizace 

(GFP), B buňky s blokací FcR infikované bakterií opsonizovanou protilátkami 

(FcR+GFP+Ab), B buňky s blokací FcR infikované bakterií opsonizovanou protilátkami 

a komplementem (FcR+GFP+Ab+C). *** P ˂ 0,001, ** P ˂ 0,01 

7.2.3 Vliv blokace komplementových receptoru 

Jako další možnost ovlivnění vstupu F. tularensis LVS/GPS do B buněk jsme použili 

zablokování jednotlivých komplementových receptorů. Při infekci bakterií opsonizovanou 

komplementem došlo ke zvýšení infekce téměř o polovinu. Po blokaci komplementového 

receptoru CR1/2 jsme zaznamenali výraznější pokles infekce oproti infekci neopsonizovanou 

bakterií. Při blokaci CR3 a CR4 se míra infekce nezměnila. (Graf 3) 
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Graf 3: Vliv blokace CR na in vitro infekci peritoneálních B buněk bakterií F. tularensis 

LVS/GFP. 

Infekce peritoneálních B buněk myší BALB/c bakterií F. tularensis LVS/GFP. B buňky 

infikované bakterií bez opsonizace (GFP), B buňky infikované bakterií opsonizovanou 

komplementem (GFP+C), B buňky s blokací CR1/2 a infikované bakterií opsonizovanou 

komplementem (CR1/2+GFP+C), B buňky s blokací CR3 a infikované bakterií 

opsonizovanou komplementem (CR3+GFP+C), B buňky s blokací CR4 a infikované 

bakterií opsonizovanou komplementem (CR4+GFP+C), *** P ˂ 0,001 

 

7.2.4 Vliv blokace BCR 

Vliv blokace BCR na infekci F. tularensis  LVS/GFP jsme detekovali jak bez opsonizace, 

tak s opsonizací protilátkami a/nebo komplementem. Také jsme zjišťovali rozdíl v jednotlivých 

subtypech B1a, B1b a B2. Celková infekce B buněk po zablokování BCR klesla téměř o polovinu. 

Podobně tomu bylo i v případech měření infekce s bakterií opsonizovanou protilátkami či 

komplementem. V případě komplementu došlo po blokaci BCR ke snížení infekce o 38,2 % 

a v případě protilátek o dokonce o 47,5 %.  

 

Rozdíl mezi jednotlivými populaci,byl v případě blokace BCR, velmi výrazný. 

K největšímu snížení infekce ve všech případech, ať už bez opsonizace nebo s ní, došlo 

u B buněk subytpu B1a. V případě, kdy jsme bakterii neopsonizovali, jsme následně po blokaci 

BCR zjistili snížení množství infikovaných B1a buněk o 45,97 %. V pokusech, kdy jsme k infekci 



60 

 

použili bakterii opsonizovanou komplementem, se počet infikovaných B1a snížil o 44,28 % a při 

opsonizaci protilátkami dokonce o 49,14 %. U zbývajících dvou populací, B1b a B2, nedošlo po 

blokaci BCR k tak zásadním změnám. K těm nejmenším došlo u subtypu B2. (Graf 4) 

 

Graf 4:  Vliv blokace BCR na in vitro infekci peritoneálních B buněk bakterií F. tularensis 
LVS/GFP. 

 Infekce peritoneálních B buněk (CD19+) myší BALB/c bakterií F. tularensis LVS/GFP, 

rozdělených do tří subtypů (B1a, B1b a B2). B buňky infikované bakterií bez opsonizace 

(GFP), B buňky infikované bakterií opsonizovanou komplementem (GFP+C), B buňky 

infikované bakterií opsonizovanou protilátkami (GFP+Ab), B buňky s blokací BCR 

infikované bakterií (BCR/GFP), B buňky s blokací BCR infikované bakterií opsonizovanou 

komplementem (BCR/GFP+C), B buňky s blokací BCR infikované bakterií opsonizovanou 

protilátkami (BCR/GFP+Ab). *** P ˂ 0,001, ** P ˂ 0,01 
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DISKUSE 

Úloha B buněk v imunitní reakci na patogeny, byla po dlouhou dobu spojována především 

s adaptivní imunitou, kdy jako jejich hlavní funkce byla specifikována především tvorba 

protilátek. Prezentace antigenu pomocí MHC třídy II T buňkám, je rozhodujícím krokem, pro 

optimální stimulaci T lymfocyty zprostředkované imunitní odpovědi při infekci nízkými dávkami 

jak cizích antigenů, tak zároveň autoantigenů. Pokud nedojde k vybalancování adekvátní 

reakce ve spolupráci s dendritickými buňkami, tato nerovnováha je zásadní pro rozvoj 

autoimunitních reakcí. V současné době ale dochází k přehodnocování striktního přiřazení 

B buněk k adaptivní imunitě, otevírá se diskuze o úloze B buněk v imunitě vrozené 

a komplexního propojení těchto dvou systémů. 23,31,32 

Studiem infekce různých intracelulárních patogenů na myších i lidských modelech bylo 

sledováno vniknutí (nebo aktivní vstup) těchto patogenů do B buněk.  Menon a kol. 81 sledovali 

in vitro infekci bakterií Listeria monocytogenes myších Balb/c a lidských B lymfocytů Ramos. 

Prokázali, že se bakterie dokáže adherovat na povrch buněk a vyvolat u nich apoptózu, přičemž 

nemuselo dojít k proniknutí bakterie dovnitř. Ztráta povrchových molekul způsobila vytvoření 

porů na povrchu buňky, porušení buněčné membrány a otok buněk, což vedlo k úhynu buňky. 

Infekci bakterií Brucella abortus opsonizovanou komplementem a a protilátkami u B buněk 

in vivo a in vitro sledovali Goenka a kol. 82 Prokázali nejen to, že tato bakterie je schopna 

infikovat B buňky, ale také že po in vivo infekci B buňky produkovaly regulační cytokin TGF 

(transforming growth factor) β1. Přenesli také již infikované B buňky do naivních zvířat, 

u kterých došlo rovněž k infekci. To bylo důkazem toho, že Brucella přežívá v B buňkách a ty 

slouží jako infekční nika při chronickém bakteriálním onemocnění. Pérez a kol. 83 se zabývali 

studiem infekcí bakterií Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium smegmatis a Salmonella 

typhimurium. Tyto bakterie sledovali v B buňkách Raji,  které jsou citlivé i indukci apoptózy. 

Sledovali změny na buněčné membráně při procesu vnikání bakterií do B buněk. Průnik bakterií 

do buňky je řízen aktinem. Dochází ke zvýšení formování filopodií a lamelipoodií.  Pomocí 

signálu phorbol 12-myristát 13-acetát dochází ke vzniku prostorné vakuoly, makropinosomu. 

Společně s tekutinou se dostává makropinosomu dostává také bakterie. Tento proces se 

nazývá makropinocytóza.  

Plzáková a kol. 41 zkoumali aktivaci jednotlivých subtypů peritoneálních myších B buněk, ke 

které došlo po infekci F. tularensis LVS in vivo. Zjistili, že v peritoneu myší jsou buňky téměř 

výhradně subtyp B1a. Dále zjistili, že u aktivovaných B buněk došlo k expresi aktivačních 

molekul  MHC třídy II, CD25, CD54, CD69 a kostimulačních molekul  CD80a CD86. Tyto 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/mhc-class-ii
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/cd25
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/cd69
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/cd86
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molekuly zajišťují regulaci exprese povrchových znaků a proliferace T lymfocytů.84 V naší práci 

jsme pomocí blokace receptorů BCR a CR1/2 zjistili, že jsou tyto receptory zapojeny do procesu 

rozpoznání a pohlcení F. tularensis do B buněk ex vivo. V návaznosti na fakta, zjištěné vědci 

Plzáková a kol. 41 může toto spojení zajistit optimalizování imunitní odpovědi B buněk.  

Komplement tvoří důležitou složku nespecifické imunity. Opsonizací částic svými 

fragmenty tak usnadňuje jejich fagocytózu a pomáhá B buňkám při tvorbě protilátek. 

Zhu a kol. 85 ve své studii na lidských B buňkách potvrdili schopnost B buněk fagocytovat a dále 

zjistili že,  opsonizace lidským sérem zvyšuje schopnost fagocytování. Sledovali tedy význam 

blokace receptoru CR1, který tuto schopnost fagocytování v přítomnosti séra opět snížil.  

Dai a kol. 86 se věnovali výzkumu receptoru CR3 na povrchu makrofágů při infekce F. tularensis. 

Tento receptor je využíván bakterií pro vstup do makrofágů a následně dochází k utlumení 

imunitní odpovědi snížením prozánětlivé odpovědi cestou přes TLR-2. V naší práci jsme 

pozorovali blokaci jednotlivých receptorů CR1/2,  CR3 a CR4  na myších B buňkách po infekci 

F. tularensis opsonizovanou komplementem. Nejvýraznější snížení infekce jsme zaznamenali 

při blokaci CR1/2, kdy procento infekce kleslo na hladinu nižší, než při infekci bez opsonizací 

komplementem. Důležitost jednotlivých komplementových receptorů v imunitní odpovědi je 

tedy značně variabilní v závislosti na sledované bakterii a zároveň na jednotlivých buňkách 

imunitního systému.  

 Vědci Geier a Celli 87 zkoumali, jak fagocytární receptory ovlivňují osud bakterie 

F. tularensis po internalizaci do B fagocytů. Kmen bakterie F. tularensis subs. tularensis Schu S4 

opsonizovali protilátkami (čištěné IgG) nebo komplementem (lidské sérum) a nechali jimi dále 

infikovat myší makrofágy získané z kostní dřeni femurů. Kromě těchto buněk používali také 

buňky z myší, u kterých nebyl funkční scavenger receptor A nebo CR3. Pomocí fluorescenční 

mikroskopie a měření reaktivních forem kyslíku analyzovali únik bakterie z fagosomu a jeho 

proliferace v cytosolu. Zjistili, že po opsonizaci je F. tularensis fagocytována pomocí jiných než 

fagocytárních receptorů. Prokázali mj., že opsonizováním bakterie docházelo ke snížení úniku 

bakterie z fagosomu a tedy její menší proliferaci v cytosolu. Při opsonizaci sérem byla bakterie 

zaměřena na CR3 a při opsonizaci protilátkami byla vstup bakterie zaměřený hlavně na FcR. 

Fagocytóza prostřednictvím FcR tedy snižuje proliferaci bakterií. V našich pokusech jsme FcR 

na B buňkách zablokovali a bakterii F. tularensis opsonizovali jak protilátkami, tak 

komplementem. V souvislosti s předchozím pokusem, je tedy jasné, jakou proč jsme touto 

kombinací dosáhli snížení infekce zhruba o 33 %.  
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V naší práci jsme při současné  opsonizaci komplementem nebo protilátkami blokovali 

zároveň také BCR. K nejvýraznějšímu poklesu infekcí docházelo, pokud jsme při použití 

opsonizace, ať už protilátkami, či komplementem, zablokovali BRC na subtypu B1a. Docházelo 

pak k výraznějšímu poklesu infekce při než u subtypů B1b a B2. Výsledky nebyly příliš rozdílné 

mezi opsonizací komplementem a protilátkami. Můžeme tedy říci, že BCR hraje důležitější 

úlohu v infekci subtypu B1a, než u dalších subtypů. 

V našich výsledcích vidíme spojení mezi BCR, které je důležité pro subtyp buněk B1a 

a zároveň při blokování jednotlivých komplementových receptorů, došlo k nejvýraznějšímu 

snížení infekce při blokaci CR1/2. Funkce blokování BCR se zdá u toho subtypu být natolik 

dostatečná, že kostimulace z receptoru CR1/2 není tak důležitá, jako u jiných subtypů.  

Data uvedená v této diplomové práci, jsou součástí výzkumu probíhající na katedře 

Molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity 

obrany Brno. Vědci Plzáková a kol. 88 byla tato data publikována v roce 2015.  
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ZÁVĚR 

 Sledovali jsme ovlivnění infekce B buněk myší Balb/c intracelulární bakterií F. tularensis 

LVS/GFP při zablokování určitých povrchových receptorů B buněk a také při použití 

bakterie opsonizované komplementem a/nebo protilátkami. 

 Opsonizace komplementem zvýšila celkovou infekci B buněk, u populace B1b a B2 

došlo ke zvýšení téměř na polovinu. 

 Opsonizace protilátkami na infekci neměla vliv.  

 Subtyp B buněk B1a byl v experimentech s blokováním receptorů nejvíce citlivý 

k infekci a také nejvíce reagoval snížením infekce při blokování těchto receptorů 

 Samotné zablokování receptoru Fcƴ nemělo na infekci příliš vliv, ale po infekci 

s bakterií opsonizovanou jak komplementem, tak i protilátkami, došlo po zablokování 

Fcƴ receptoru ke snížení infekce téměř o třetinu. 

 Blokací komplementových receptorů jsme dosáhli největšího snížení infekce 

opsonizovanou bakterií F. tularensis LVS/GFP při blokování CR1/2, blokace CR3 a CR4 

neměla na snížení infekce příliš velký vliv. 

 Blokací BCR došlo v celkové populaci B buněk ke snížení infekce téměř o polovinu, 

výrazně tak ovlivnil vstup F. tularensis LVS/GFP do B buněk. 

 Pokud jsme k infekci použili F. tularensis LVS/GFP opsonizovanou protilátkami a/nebo 

komplementem, celkové snížení infekce po zablokování BCR bylo rovněž výrazné, 

jednotlivé subtypy  B buněk B1b a B2 byly v porovnání s B1a ovlivněny méně. 
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