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Abstrakt
Amastigoti jsou formy leishmanií přirozeně se vyskytující v obratlovčím hostiteli uvnitř
fagocytujících buněk – zejména makrofágů. Cílem tohoto projektu bylo porovnat mezi sebou
tři typy amastigotů leishmanií, které je v současnosti možné v laboratorních podmínkách
využívat k experimentům. Těmito typy jsou axeničtí amastigoti, kultivovaní extracelulárně (bez
fagocytických buněk obratlovce), amastigoti izolovaní z ex vivo infikovaných makrofágů a
„praví“ amatigoti, izolovaní z léze infikované BALB/c myši.
Amastigoti byli porovnáváni na úrovni vývoje v přirozeném přenašeči a na úrovni
proteomu. K tomuto srovnání byl zvolen druh L. mexicana, původce kožní leishmaniózy v
Novém světě. V experimentech porovnávajících vývoj leishmanií v přirozeném přenašeči Lu.
longipalpis jsme prokázali signifikantně slabší infekce u flebotomů infikovaných axenickými
amastigoty ve srovnání s ostatními typy amastigotů. Mimo intenzity infekce jsme porovnávali
i lokalizaci promastigotů v trávicím traktu flebotoma. Sledována byla lokalizace v abdomenu,
thoraxu, kardii a stomodeální valvě, jejíž kolonizace je klíčová pro infekčnost flebotoma. U
žádné ze skupin amastigotů nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v lokalizaci.
Pro porovnání proteomů jednotlivých typů amastigotů jsme využili kvantitativní
proteomickou analýzu LC/MS s kvantifikací pomocí TMT10-plexového izobarického značení a
se sběrem kvantifikačních spekter v MS3 módu. Výsledkem proteomické analýzy byl námi
vybraný soubor signifikantně se lišících proteinů s významem pro virulenci amastigotů. Dále
byly vybrány signifikantně se lišící metabolické enzymy, které nám umožnily porovnat rozdíly
v metabolismu jednotlivých typů amastigotů. U amastigotů z léze byla zvýšená exprese
některých virulenčních faktorů a enzymů metabolismu. U axenických amastigotů byla vyšší
exprese některých glykolytických enzymů v porovnání s ostatními typy amastigotů. Amastigoti
izolovaní z makrofágů představovali ve většině případů prostřední článek.
Klíčová slova: amastigot, L. mexicana, Lu. longipalpis, proteom, TMT10-plex

Abstract
Amastigotes are forms of Leishmania, naturally occurring in vertebrate hosts within phagocytic
cells – especially the macrophages. The aim of this project was to compare three types of
amastigotes of Leishmania that can be used for experiments under laboratory conditions –
namely the axenic amastigotes, cultured extracellularly (without vertebrate phagocytic cells),
amastigotes isolated from macrophages infected ex vivo, and "true" amatigotes isolated from
lesions of the infected BALB/c mice.
Amastigotes were compared with respect to the development in the natural vector and
at the proteome level. L. mexicana, the causative agent of cutaneous leishmaniasis in the New
World, was chosen for this comparison. In experiments comparing the development of
Leishmania in the natural vector Lu. longipalpis we found significantly weaker infections in
the sand flies infected with axenic amastigotes compared to other types of amastigotes. In
addition to the intensity of infection, we compared the localization of promastigotes in the
digestive tract of the phlebotomine sand flies. The following localizations were observed: the
abdomen, the thorax, the cardia and the stomodeal valve, which is crucial for infectivity of the
sand fly. There was no significant difference in localization in any of the groups of amastigotes.
We used quantitative proteomic analysis of LC/MS with quantification by TMT10-plex
isobaric labeling and collection of quantification spectra in MS3 mode to compare proteomes
of individual types of amastigotes. The result of proteomic analysis was a selected set of
significantly different proteins with importance for virulence of amastigotes. Furthermore,
significantly differing metabolic enzymes were selected, which allowed us to compare
differences in metabolism of individual types of amastigotes. The amastigotes from lesion
showed upregulation of some virulence factors and metabolic enzymes. In axenic amastigotes,
there was a higher expression of some of the glycolytic enzymes compared to the other types
of amastigotes. Amastigotes isolated from macrophages were the middle link in most cases.
Key words: amastigote, L. mexicana, Lu. longipalpis, proteome, TMT10-plex
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1 Úvod
Amastigoti jsou morfologickou formou leishmanií, vyskytujících se intracelulárně ve
fagocytujících buňkách savčího hostitele. Přenos těchto jednobuněčných parazitů je
zprostředkován drobným dvoukřídlým hmyzem rodů Phlebotomus a Lutzomyia, v jejichž
trávicím traktu leishmanie prodělávají vývoj ve formě extracelulárních promastigotů.
Střídání prostředí s odlišnými podmínkami vede ke změně tvaru, ultrastruktury a exprese
některých molekul.
Výzkum biologie amastigotů leishmanií byl dlouho upozaďován, protože získat tyto
formy ve velkém množství a dostatečné čistotě z obratlovčího hostitele je velice obtížné (na
rozdíl od promastigotů, kteří se snadno pěstují v axenické kultuře).
V současnosti se vedle amastigotů vyizolovaných z infikovaného hostitele využívají
k experimentům dvě alternativní varianty amastigotů. U některých druhů leishmanií se
podařilo zavést axenickou kulturu – okyselením média a zvýšením teploty. Druhou
využívanou možností jsou amastigoti izolovaní z makrofágů infikovaných ex vivo/in vitro
promastigoty leishmanií. Alternativně získávané amastigoty je (na rozdíl od těch z
infikovaných zvířat) poměrně snadné získat ve větším množství a čistotě a zároveň klade
nižší nároky na využívání a časté usmrcování laboratorních zvířat.
Alternativní amastigoti a jejich využití v experimentech, studujících biologii těchto
forem, ale zůstává předmětem kontroverze, protože nelze s jistotou říci, že jsou tito
alternativně

připravení

amastigoti

identičtí

s těmi

"pravými",

získávanými

z

obratlovčího hostitele. V minulosti byly provedeny studie srovnávající alternativní
amastigoty vybraných druhů leismanií s těmi „pravými“ především z hlediska morfologie a
transkriptomu, který ale u kinetoplastid nemusí odpovídat proteomu. Tato práce si klade za
cíl tyto poznatky rozšířit a porovnat všechny tři typy amastigotů z hlediska vývoje v jejich
přirozeném přenašeči. Dále pak také s pomocí kvantitativní hmotnostní spektrometrie
porovnat jejich proteomy. Pro experimenty jsme si vybrali druh L. mexicana, ke kterému se
vztahuje následující text, pokud nebude uvedeno jinak. L. mexicana je původce kožní
leishmaniózy, u kterého jsme byli schopni zavést axenickou kulturu leishmanií a jejichž
přirozeného přenašeče Lu. longipalpis máme stabilně v našich chovech flebotomů.
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2 Literární přehled
2.1 Leishmanióza a vývojový cyklus původce
Leishmanióza je onemocnění působené parazitickými prvoky rodu Leishmania spp.
(Kinetoplastida: Trypanosomatidae). Vedle malárie a trypanosomózy patří mezi nejvíce
zanedbávaná hmyzem přenášená protozoární onemocnění člověka a divokých i domácích
zvířat. Ročně leishmaniózou onemocní asi 1,3-2 milionů lidí, 350 milionů lidí žije
v rizikových oblastech a 70 000 případů ročně končí smrtí (shrnuto v Bruschi and Gradoni
et al., 2018; Torres-Guerrero et al., 2017).
Leishmanióza je rozšířena v tropických a subtropických oblastech celého světa.
Výskyt leishmanií je vázaný na přítomnost přenašeče, kterým je drobný dvoukřídlý hmyz
rodu Phlebotomus (Starý svět) a Lutzomyia (Nový svět) (shrnuto v Maroli et al. 2013;
Torres-Guerrero et al., 2017). Zdrojem infekce jsou nakažené samice flebotomů, které se na
rozdíl od samců živí nejen nektarem, ale i sáním krve, která představuje důležitý zdroj živin
pro tvorbu vajec (shrnuto v Lawyer et al., 2017).
Projevy a závažnost onemocnění se liší v závislosti na druhu a kmenu leishmanií,
genetickém pozadí a stavu imunitního systému hostitele. Nejlehčí a nejběžnější formou
onemocnění je kutánní leishmanióza, při které obvykle vzniká v místě inokulace vřed, který
se často sám vyhojí. S kožní formou leishmaniózy jsou spojovány druhy L. major, L. tropica,
L. mexicana a L. aethiopica. Někdy se vyčleňuje difúzní forma kožní leishmaniózy často
spojovaná s druhy L. mexicana a L. aethiopica. Závažnější formou je muko-kutánní
leishmanióza, při níž dochází k degradaci chrupavčitých tkání obličeje. Většina případů
muko-kutánní leishmaniózy je způsobena druhem L. brazilienzis. Některé druhy leishmanií
mají tendenci visceralizovat, a působit tak nejzávažnější typ leishmaniózy, někdy
označované kala-azar. Viscerální leishmanióza, pokud zůstane neléčena, končí smrtí. Druhy,
které se typicky projevují visceralizací jsou L. infantum (chagasi) a L. donovani. Některé
infekce způsobené leishmaniemi můžou být bezpříznakové (shrnuto v Steverding, 2017;
Maxfield and Crane, 2019).
V současné době není v humánní medicíně k dispozici žádná vakcína proti
leishmanióze. Existují pouze vakcíny pro psy, kteří jsou častým rezervoárem infekce
(shrnuto v Ribeiro et al., 2018). Ochrana je v současnosti zaměřená především na
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preventivní opatření proti poštípání flebotomy. Příkladem jsou repelenty a ošetřené
moskytiéry s menším průsvitem ok (shrnuto v Maxfield and Crane, 2019).
Životní cyklus leishmanií je digenetický. Dochází v něm ke střídání obratlovčího
hostitele a hmyzího vektora – flebotoma. Cílovými buňkami leishmanií v obratlovci, kde
dochází během 24 – 48h k transformaci promastigotů na amastigoty, jsou především
makrofágy, respektive jejich fagolysozómy, kde nejen přežívají, ale také se množí (shrnuto
v Bruschi and Gradoni, 2018, Séguin and Descoteaux, 2016). Amastigoti se vyznačují
kulatým tvarem a bičíkem, nepřesahujícím paraflagelární kapsu. Pokud dojde k nasátí
infikovaných makrofágů samicí flebotoma, amastigoti, uvolnění z makrofágu se
transformují na proliferující procyklické promastigoty, kteří jsou v krvi obklopeni
chitinózním obalem, tzv. peritrofickou matrix (shrnuto v Dostálová and Volf, 2012).
Procykličtí promastigoti se po rozpadu peritrofické matrix uvolňují do abdominální části
střeva flebotomů, kde se uchycují bičíkem mezi mikrovily střevního epitelu, čímž je
zabráněno jejich defekaci. Tyto přichycené formy s dlouhým tělem bývají označovány jako
(dlouhé) nektomonády. Vazba na střevo je po defekaci uvolněna a vznikají krátcí
promastigoti (leptomonády), kteří proliferují a migrují do přední části střeva. Krátcí
promastigoti produkují v přední části střeva proteofosfoglykan, který tvoří zátku, ucpávající
střevo, čímž jsou flebotomové nuceni opakovaně sát a tím se zvyšuje riziko přenosu infekce
(Stierhof et al., 1999; Rogers and Bates, 2007; Rogers et al., 2004). Z leptomonád se vyvíjejí
buď infekční nedělící se metacykličtí promastigoti, nebo haptomonády listovitého tvaru,
které jsou uchyceny pomocí hemidesmosomů k chitinózní výstelce stomodeální valvy,
kterou touto vazbou porušují (Killick-Kendrick et al., 1974). Destrukce stomodeální valvy
vede k regurgitaci krve při sání, přičemž se do hostitele dostávají i infekční metacykličtí
promastigoti z valvy (Shrnuto v Sunter and Gull, 2017).
Změny životních podmínek spojené se střídáním hmyzího a obratlovčího hostitele se
odrážejí v rozdílné morfologii forem promastigota a amastigota a také v rozdílné experesi
genů (Paape et al., 2008).
Jako ukazatel genové exprese bývá často využíváno mRNA. Na rozdíl od leishmanií,
např. u plasmodií, souhlasí mRNA s proteomickými daty (Hall et al., 2005). U
trypanosomatid je genová exprese regulována převážně posttranskripčně, na úrovni mRNA,
a množství transkriptů mRNA je u leishmanií regulováno spíše jejich stabilitou než aktivitou
promotorů při transkripci (Ivens et al., 2005; Peacock et al., 2007, de Pablos et al., 2019).
Lahav et al. (2011) prokázali, že v průběhu diferenciace dochází ke změně vztahu mezi
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mRNA a proteinem. Zatímco u amastigotů byla pozorována mírná korelace mezi množstvím
mRNA s množstvím dané izoformy proteinu (53 %), u promastigotů nebyla prokázána žádná
korelace (Mcnicoll et al., 2006). Vzhledem k nejasnému vztahu mezi množstvím mRNA a
proteomem leishmaní je důležité se při studiu jejich biologie zabývat nejen jejich genomem
a transkriptomem, ale i proteomem. Celkově bylo u L. mexicana hmotnostní spektrometrií
zjištěno 509 různých proteinů (458 typicky promastigotních, 208 typicky amastigotních)
(Paape et al., 2008).

2.2 Život v parazitoforní vakuole a změny v metabolismu
amastigotů
Amastigoti jsou přizpůsobeni k životu v savčích makrofázích, buňkách, které disponují
mnoha antimikrobiálními mechanismy a zároveň představují pro leishmanie úkryt před
některými složkami hostitelské imunity (shrnuto v Semini and Aebischer, 2018; Naderer and
McConville, 2007; McConville, 2016; Atayde et al., 2016). Tyto kulaté formy jsou schopné
využívat své molekulární nástroje k přestavbě hostitelské buňky ve svůj prospěch a zajišťují
tak pro sebe např. snazší dostupnost živin, o které s hostitelskou buňkou kompetují (Schaible
et al., 1999; Burchmore and Barrett, 2001). Ochranu leishmanií před proteolytickými účinky
fagozómu zajišťuje jejich povrch krytý glykokalyxem – vrstvou, sestávající převážně
z glykoinositolfosfolipidů a glykosfingolipidů, které jsou hostitelského původu (Winter et
al., 1994).
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Struktura, ve které se amastigoti nacházejí, se nazývá parazitoforní vakuola (PV),
buněčný kompartment s charakterem zralého fagolysozómu. Mezi různými druhy leishmanií
byly pozorovány odlišnosti ve velikosti a obsazenosti vakuoly jedním nebo více jedinci. U
Leishmania mexicana, která je v experimentech této diplomové práce používána, je PV
prostorná a je společná pro více amastigotů (viz Obr.1). Jinak je to u druhů L. donovani a L.
major, u kterých vzniká těsně obemknutá PV kolem jednotlivých amastigotů (Prina et al.,
1990; Russell et al., 1992; Antoine et al., 1998). Za zvětšení vakuoly v případě L. mexicana
je nejspíš zodpovědný sekretovaný proteofosfoglykan (Peters et al., 1997).

Obr. 1- PL = fagolysozóm, šipky označují amastigoty L. mexicana; převzato a upraveno
z Naderer and McConville, (2007).

13

Zatímco promastigoti mají optimum příjmu živin v neutrálních hodnotách pH, které
je typické pro trávicí trakt flebotomů, u amastigotů je optimální pH pro transport živin kyselé
(fagolysozómy). Optimum příjmu živin za nízkého pH bylo na amastigotech prokázáno např.
u glukózy (Burchmore and Hart, 1995), prolinu (Mazareb et al., 1999), nukleosidů (Ghosh
and Mukherjee, 2000) a polyaminů (Basselin et al., 2000). Důležitým zdrojem uhlíku jsou
pro amastigoty především mastné kyseliny, glukóza a aminokyseliny (Hart and Coombs,
1982). Prostředí fagolysozómu je díky své primární funkci, degradace makromolekul, na
tyto živiny v rámci buňky bohaté (Shrnuto v Gray and Botelho, 2017).
Vzhledem k dostupnosti živin se po internalizaci a přeměně na amastigoty zvyšuje
exprese většiny enzymů β-oxidace (Nugent et al., 2004). Zároveň se snižuje aktivita enzymů
glykolýzy, což je nejvíce patrné u enzymů pyruvát kinázy a sukcinyl dehydrogenázy
(Coombs et al., 1982).
Amastigoti, kteří přirozeně žijí v podmínkách chudých na cukry, udržují na rozdíl od
savčích buněk aktivní glukoneogenezi i v případě, že je v prostředí cukr přítomen
(Rodríguez-Contreras and Landfear, 2006). Zásobním polysacharidem L. mexicana je
mannogen syntetizovaný z glycerolu, aspartátu a alaninu. Glycerol vstupuje do
glukoneogeneze v glycerol kinázové reakci. Kdežto alanin a aspartát v reakci
fosfoenolpyruvát karboxykinázy a pyruvátfosfát dikinázy (Rodríguez-Contreras and
Landfear, 2006). Aspartát je dále specifickými deaminázami konvertován na oxaloacetát.
Alanin je konvertován na pyruvát a glycerol na glycerol-3-fosfát reakcí glycerol kinázy.
(Shrnuto v Harper´s illustrated biochemistry). Předpokládá se, že u amastigotů by mohl do
glukoneogeneze vstupovat L–laktát, který je produktem glykolýzy aktivovaných makrofágů
a hraje roli jako prekurzor mannogenu převážně v reakci pyruvát fosfát dikinázy (RodriguezContreras and Hamilton, 2014).

2.3 Amastigoti

z infikovaného

hostitele

vs.

alternativně

připravení amastigoti
Díky aplikaci faktorů, vedoucích v přirozených podmínkách k přeměně na amastigota, do
prostředí kultivačního média lze některé druhy leishmanií kultivovat axenicky bez
fagocytujících buněk obratlovce (Shrnuto v Gupta et al., 2001). V závislosti na druhu
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leishmanie se může teplota i pH nutné k transformaci na amastigota lišit (Pan et al, 1993).
Například druh L. mexicana lze kultivovat v médiu mimikujícím podmínky fagolysozómu
sníženým pH na 5,4 a navýšením teploty na 33-35 °C (Pan, 1984; Bates et al., 1992).
Samotné snížení pH v médiu indukuje u L. mexicana metacyklogenezi, která je pro iniciaci
axenické kultury tohoto druhu nezbytná. Po snížení pH a kultivaci v teplotě 26 °C vzniká
poměrně homogenní populace metacyklů (Bates and Tetley, 1993). Na samotné zvýšení
teploty na 34 °C při zachování neutrálního pH promastigoti reagují změnou tvaru na buňky
připomínající amastigoty. Takové buňky ale i při každodenní výměně média přežívají jen 3
dny (Hunter et al., 1982). Mezi druhy, které je dnes možné kultivovat axenicky patří některé
kmeny L. mexicana, L. pifanoi, L. panamensis, L. braziliensis, L. amazonensis, L. donovani,
L. infantum, L. major a L. tropica (Pan et al., 1993) a nově také L. (mundinia) orientalis
(Chanmol et al., 2019). Kultivovat některé druhy axenických amastigotů je obtížnější.
Například u druhu L. braziliensis je nutné teplotu graduálně zvyšovat o 2 °C a pH snižovat
o půl jednotky (Hodgkinson et al., 1996).
Přestože je v současnosti možné některé amastigoty kultivovat axenicky, není možné
spoléhat na úplnou totožnost takto získaných amastigotů s „pravými“ amastigoty
izolovanými přímo z hostitele. Proto byly v minulosti provedeny experimenty, porovnávající
některá kritéria u axenických amastigotů s in vivo amastigoty z laboratorního zvířete (Pan
and Pan, 1986; Eperon and McMahon-Pratt, 1989; Bates et al., 1992; Pral et al., 1993;
Holzer et al., 2006; Ueda-Nakamura et al., 2007). Sledována byla například morfologie a
ultrastruktura buňky. Ukázalo se, že axeničtí amastigoti L. mexicana disponují stejným
vzhledem jako amastigoti získaní in vivo; velikostí 3-5µm a kulovitým tvarem buněk. Stejně
tak se jeví identický i krátký bičík bez paraflagelární tyče, který zpravidla nepřesahuje
flagelární kapsu (Pan and Pan, 1986; Eperon and McMahon-Pratt, 1989). Prostřednictvím
transmisní elektronové mikroskopie byly u obou typů amastigotů pozorovány denzní
struktury – megazómy, pro amastigoty typické lysozómy, které u promastigotů chybí
(Alexander and Vickerman, 1975; Coombs et al., 1986; Bates et al., 1992). Ačkoliv jsou
megazómy přítomné u obou typů amastigotů, ukázalo se, že u axenických amastigotů je
megazómů méně a ve srovnání s amastigoty z léze, kde jsou většinou lokalizovány v zadní
části buňky, jsou rozloženy rovnoměrně po celé délce těla (Pral et al., 1993). Amastigoti
z léze vykazovali větší objem individuálních megazómů než axeničtí amastigoti (UedaNakamura et al., 2007).
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Transkriptomická data naznačují, že mezi axenickými amastigoty a amastigoty z ex
vivo infikovaných M

existují rozdíly, které se můžou promítat i do výsledného proteomu.

Při porovnávání transkriptomu těchto dvou alternativně získaných amastigotů byl zjištěn
rozdíl ve 13 % transkriptů mRNA. U malého počtu transkriptů (0,7 %) byl rozdíl mezi
množstvím dané mRNA alespoň dvojnásobný. Mezi alternativními amastigoty byla
z hlediska transkriptomu sledována výrazně větší podobnost s promastigoty než
s amastigoty získanými z infikovaného laboratorního zvířete. (Fiebig et al., 2015).
Ačkoliv přirozeně nedochází k infikování savčího hostitele amastigoty, byla
porovnávána infektivita a virulence axenických amastigotů a amastigotů z infikovaného
hostitele inokulací do myši. Výsledkem experimentu bylo, že obě formy amastigotů
produkovaly léze podobné velikosti, které byly ve srovnání s lézemi iniciovanými
promastigoty ve stacionární fázi růstu větší. Amastigoti z infikovaného hostitele i axeničtí
amastigoti byli schopni infikovat M

in vitro (Bates et al., 1992).

U amastigotů lišících se v původu byla pozorována rozdílná rychlost množení. U
axenických amastigotů došlo ke zdvojnásobení jejich počtu během 4,2 dne. Pokud byli
amastigoti kultivováni v tkáňové kultuře makrofágů, zduplikovali se amastigoti za 4 dny. Ve
srovnání s tím se amastigoti v lézi množili 3x pomaleji. Tlak, který pomalejší množení
způsobuje evidentně není působený samotnými M , ale mohou za něj nejspíše jiné faktory
působící uvnitř savčího hostitele, nebo spolupráce jiných buněčných typů s M

(Kloehn et

al., 2015). Doyle et al. (1989), kteří porovnávali rychlost množení v myších i lidských
makrofázích zjistili také rozdílnost intracelulárního množení v závislosti na druhu hostitele.
Ismaeel et al. (1998) prokázali u axenických amastigotů L. mexicana schopnost se
zpětně transformovat na promastigoty v médiu i v Lu. longipalpis, které byly poté schopny
infikovat savčího hostitele.

2.4 Virulenční faktory a další specifické molekuly amastigotů
2.4.1 Amastiny
Amastiny jsou skupina transmembránových glykoproteinů hojně zastoupených v membráně
amastigotů nejen leishmanií, ale např. i u druhu Trypanosoma cruzi, u kterého byly tyto
proteiny objeveny (Teixeira et al., 1994). Amastiny se podle svojí struktury, pozice
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v genomu a evoluce rozdělují na α, β, γ a δ-amastiny (Jackson, 2010). Funkce amastinů zatím
nebyla objasněna, ale jejich důležitost pro přežití v buňce byla prokázána při pokusech s
L. braziliensis s umlčenými geny pro δ-amastiny. Při infekci M

in vitro nevykazovali

amastigoti žádný růst a docházelo ke snižování jejich počtu. V infikovaných BALB/c myších
těmito atenuovanými leishmaniemi nebyly po 2 týdnech infekce detekovatelné žádné
leishmanie. Dále bylo pomocí elektronové mikroskopie zjištěno, že amastigoti s chybějícími
δ-amastiny mají, na rozdíl od leishmanií se zachovalou expresí δ-amastinu, narušený kontakt
s membránou PV a vykazují změny v ultrastruktuře (např. méně organizované
subpelikulární mikrotubuly a zvětšené vezikuly) (de Paiva et al., 2015). Amastiny byly u
myší vyhodnoceny jako nejimunogennější povrchové proteiny amastigotů a díky tomu se
řadí mezi vhodné kandidáty na DNA vakcínu (Stober et al., 2006).

2.4.2 Cysteinové proteinázy
Typicky exprimované molekuly amastigotů jsou dále cysteinové proteinázy (CP),
lokalizované ve velké míře v megazómech (Pupkis et al., 1986, Ueda-Nakamura et al.,
2007). Cysteinové proteinázy typické pro amastigoty mají velký vliv na přežívání
amastigotů uvnitř M

a jejich infektivitu (Shrnuto v Mottram et al., 2004). U amastigotů L.

mexicana je možné detekovat tři typy cysteinových proteináz (A, B, C) s různou
substrátovou specifitou (Robertson and Coombs, 1990). U axenických amastigotů se
ukázalo, že expresi cysteinové proteinázy B spouští nízké pH (Ke et al., 1998). Bylo
prokázáno, že cysteinová proteináza B inhibuje Th1 odpověď, která leishmanie zabíjí a
naopak indukuje buněčnou odpověď Th2, která je pro perzistenci leishmanií klíčová
(Buxbaum et al., 2003; Pollock et al., 2003).
V experimentech, srovnávající cysteinové proteinázy u axenických amastigotů a u
amastigotů izolovaných z hostitele byly detekovány cysteinové proteinázy o stejné
molekulové hmotnosti. Zároveň byla pozorována podobná aktivita těchto enzymů u obou
typů amastigotů (Bates et al., 1992; Pral et al., 1993).
Některé studie nasvědčují důležitosti cysteinových proteináz jako virulenčního
faktoru. Například u axenicky kultivovaných amastigotů L. pifanoi bylo, v porovnání s L.
mexicana a L. amazonensis, prokázáno méně nízkomolekulárních cysteinových proteináz.
Nedostatek CP bývá dáván do souvislosti s neschopností amastigotů L. pifanoi vytvořit lézi
u savčího hostitele (Ueda-Nakamura et al., 2007). V souladu s tím prokázali Frame et al.
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(2000), že léze, která vzniká po infekci mutanty neexprimujícími cysteinovou proteinázu B
je menší a vyvíjí se pomaleji než při infekci amastigoty se zachovalým genem, kdežto
mutanti deficientní v CPB i CPA nevytvořili lézi vůbec. Důležitost CP se projevila i při in
vitro pokusech, kde byly M

infikovány promastigoty bez CP. Paraziti sice pronikli do

buňky, ale nepřežili. Zároveň se ukázalo, že CPB nemá vliv na zvětšování PV, typické pro
L. mexicana, jelikož se zformovala i u leishmanií bez CPB (Frame et al., 2000).

2.4.3 gp63
CPB reguluje expresi dalšího virulenčního faktoru, a to glykoproteinu 63 (gp63) (Casgrain
et al., 2016). Gp63 je enzym, exprimovaný u obou morfologických forem leishmanií
(Colomer-Gould et al., 1985; Frommel et al., 1990). Na povrchu amastigotů byla
zaznamenána výrazná redukce gp63 ve srovnání s promastigoty (Schneider et al., 1992).
Přesto je gp63 nejhojněji exprimovaným proteinem povrchu amastigotů (Medina-Acosta et
al., 1989). Gp63 se u amastigotů nachází nejenom na povrchu, ale i ve flagelární kapse,
volně v cytosolu a především v megasomech (Hsiao et al., 2008; Bahr et al., 1993). Stejně
jako CP, má i katalytická funkce gp63 amastigotů optimum v kyselém pH (Ilg et al., 1993).
Prokázanou funkcí gp63 je chránit leishmanie před cytolytickými účinky produktů
fagolysozomů v průběhu jejich diferenciace na amastigoty a následně i během dalšího
vývoje a množení uvnitř buňky (Chaudhuri et al., 1989; Seay et al., 1996). Jedním
z mechanismů, kterými gp63 pomáhá amastigotům přežívat v hostitelské buňce, je
modulace signalizačních drah buněk imunity, jejímž výsledkem je produkce protizánětlivých
cytokinů. Protizánětlivé cytokiny vedou ke snížení produkce pro leishmanie toxických
sloučenin dusíku a reaktivních forem kyslíku (Shrnuto v Isnard et al., 2012; Contreras et al.,
2010; Jaramillo et al., 2011). Gp63 spouští aktivitu cyklooxygenázy, enzymu, který je
zodpovědný za produkci prostaglandinů. Příkladem je prostaglandin E2, mající mimo jiné
opět protizánětlivou funkci (Estrada-Figueroa et al.,2018).

2.4.4 Transportéry glukózy
Transport glukózy je u amastigotů oproti promastigotům celkově snížen (Burchmore and
Hart, 1995). Glukóza vstupuje do buněk leishmanií skrze glukózové transportéry (GT), které
jsou důležitými proteinovými komplexy z hlediska přežívání amastigotů v makrofázích in
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vitro (Burchmore et al., 2003; Rodriguez-Contreras et al., 2007; Feng et al., 2009). U
mutantů, s vyřazenými geny pro GT, byla pozorována nižší infektivita, projevující se
pomalejší tvorbou lézí. Jsou známy 3 isotypy GT – GT1, GT2 a GT3. Dle výzkumu má pro
přežívání amastigotů největší význam GT3, jehož absence výrazně snižuje schopnost
množení a přežívání v makrofázích. Pokud amastigoti exprimovali pouze GT3, bylo jejich
přežívání i infektivita stejná jako u amastigotů s plně funkčními transportéry. GT3 je u
amastigotů lokalizován převážně uvnitř endoplasmatického retikula (Feng et al., 2018).
Receptor GT1 je umístěn ve flagelární kapse a pravděpodobně slouží jako indikátor
přítomnosti glukózy v prostředí. Při nízké koncentraci glukózy indukuje GT1 přechod
kultury do stacionární fáze, kdy nedochází k dalšímu nárůstu populace (RodriguezContreras et al., 2015).
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3 Materiál a metodika
3.1 Leishmanie
Experimenty této diplomové práce byly prováděny s druhem L. mexicana, kmen
(MNYC/BZ/62/M379 GFP). Pro infekci myší i M

nebyla použita vyšší pasáž

promastigotní kultury než p4, z důvodu postupné ztráty virulence při dlouhodobém
pasážování (Ali et al., 2013).

3.2 Vymražování a kultivace promastigotů
Promastigoti leishmanií jsou uchováváni v kryobance v zamražovacích mikrozkumavkách
obsahujících médium s 10% dimethylsulfoxidem (DMSO). Po vyjmutí z kryobanky byly
leishmanie přeočkovány do kultivačních zkumavek s plochým dnem obsahující růstové
médium (viz níže). Kultivace promastigotů probíhala v termostatu o stálé teplotě 23 °C.
Přeočkování bylo pro účely infekce M

prováděno každých 7-8 dní, kdy je kultura ve

stacionární fázi růstu a je v ní vyšší procento metacyklů (Sacks, 1989, Bates and Tetley
1993).
Kultura L. mexicana ve stacionární fázi byla 3x promyta centrifugací ve
fyziologickém roztoku (0,9% roztok NaCl ve vodě) na malé stolní centrifuze (Eppendorf®)
na 6000rpm 5 min. Po posledním promytí byla kultura resuspendována v 1ml fyziologického
roztoku. Z roztoku bylo odebráno 10µl a přidáno 990µl fixačního roztoku (0,85% NaCl, 1%
formaldehyd). Počítání bylo provedeno na Bürkerově komůrce.
Použité reagencie:
Kultivační médium pro promastigoty L. mexicana: RPMI 1640 HEPES (Sigma-Aldrich),
10% fetální bovinní sérum (FBS) (Sigma-Aldrich), 0,1% amikin (Sigma-Aldrich), 1% BME
vitamíny (Sigma-Aldrich), 0,5% sterilní moč, nourseothricin (selekční antibiotikum)
(50µg/ml) (Sigma-Aldrich).
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3.3 Izolace kostní dřeně a diferenciace buněk v makrofágy
3.3.1 Příprava M-CSF
M-CSF je cytokin produkovaný fibroblasty podněcující diferenciaci prekurzorových buněk
kostní dřeně na makrofágy (M ). Faktor byl předem získán kultivací L929 fibroblastů
v kompletním médiu pro M

(viz níže). Po 3-4 dnech bylo médium, do kterého fibroblasty

uvolnily M-CSF, sebráno a uchováváno v -20 °C.

3.3.2 Výplach kostní dřeně a kultivace makrofágů
Myši byly uspány vysokou dávkou anestezie (2% ketamin (Narketan; Vétoquinol); 0,5%
xylazin (Rometar; Bioveta); sterilní fyziologický roztok) a následně usmrceny zlomením
vazu. Pomocí pinzety a nůžek byly ve sterilních podmínkách vyjmuty zadní končetiny myši.
Kosti stehenní a holenní byly očištěny od přebytečné svaloviny a na obou koncích příčným
řezem otevřeny. Načervenalá kostní dřeň byla vymyta fyziologickým roztokem z dutiny
kostí pomocí insulinové injekční stříkačky do ledem chlazené falkony naplněné
fyziologickým roztokem. Suspenze buněk byla promyta fyziologickým roztokem (stočena
na centrifuze na 310 x g, 8 minut, 4 °C) a dále kultivována v růstovém médiu obsahujícím
20% M-CSF. Prekurzorové buňky byly kultivovány v 15ml média na hranatých Petriho
miskách vhodných pro tkáňové kultury (Thermo scientific) ve 37 °C s 5% CO2 po dobu 710 dní.
Po uplynulé době kultivace bylo médium z Petriho misky slito do falkony držené na
ledu a zbylé, přisedlé M

byly odlepeny od plastu enzymatickým působením roztoku

Trypsin-EDTA (Sigma), který byl nalit na destičku v objemu 5ml a inkubován v termostatu
o 37 °C nejdéle 7 minut. Působení trypsinu bylo zastaveno přidáním nadbytečného množství
fyziologického roztoku. Částečně uvolněné M

byly opláchnuty z plastu a následně

promyty, spočítány (viz. kapitola 3.2) a použity k samotnému experimentu.
Použité reagencie:
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Kompletní médium pro M : RPMI 1640 HEPES modification (Sigma-Aldrich), 10%
FBS, 50mM merkaptoethanol, směs antibiotik a aminokyselin (L-glutamin 200 mMpenicilin 10 000 U-streptomycin 10mg/ml roztoku), (Sigma-Aldrich).
* stejné médium, ale obohacené o 20% M-CSF bylo použito pro diferenciaci
makrofágů z kostní dřeně.

3.4 Amastigoti izolovaní z makrofágů
3.4.1 Infekce makrofágů
M

byly naředěny v kompletním médiu pro makrofágy na koncentraci 1x106/ml a

rozděleny do 24 jamkové destičky (Thermo Fisher Scientific) po 1ml. K M

pak byli přidáni

promytí promastigoti v poměru 6 leishmanií:1 M . Destička byla umístěna do termostatu o
teplotě 37 °C, 5% CO2, kde se leishmanie během 2-3 dnů internalizovaly do M

a

transformovaly se na amastigoty.

3.4.2 Lýze makrofágů
Po 3 dnech bylo mikroskopicky zkontrolováno, zda došlo k internalizaci všech leishmanií.
Případní volní promastigoti byli odmyti fyziologickým roztokem předehřátým na 37 °C. M
byly rozrušeny přidáním 200µl lyzačního média (M199 (Sigma-Aldrich) + 0,016%
SDS)/jamku. Buňky byly sledovány pod inverzním mikroskopem a po „zesíťování“ M ,
nejpozději po 7 minutách, byla lýze zastavena přidáním 300µl neutralizačního média (M199
(Sigma-Aldrich) + 20% FBS). Lýze M

byla dokončena mechanicky, gumovým koncem

pístu injekční stříkačky. Na závěr byl rozrušen zbytek nalyzovaných M

opakovaným

nasátím do inzulinky (1ml). Médium s vysypanými amastigoty bylo přeneseno do 15ml
zkumavky na ledu a leishmanie byly opakovaně promyté od zbytků M

a média centrifugací

na 3010 x g, 10 min při pokojové teplotě. Po každém promytí byli amastigoti resuspendováni
ve fyziologickém roztoku špičkou a následně inzulinkou. Amastigoty z M

počítáme na

Bürkerově komůrce (viz kapitola 3.2).
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3.5 Axenicky kultivovaní amastigoti
3.5.1 Iniciace kultury z amastigotů
Axenická kultura byla založena z amastigotů, které jsme získali z in vitro infikovaných M .
(příprava viz kapitola 3.4).
Promytí amastigoti byli přeočkováni do kultivačního média určeného pro
promastigoty (viz kapitola 3.2), kde byli ponecháni 3 dny při 23 °C. Za těchto podmínek
došlo k zpětné transformaci na promastigoty.
Vzniklí promastigoti byli následně přeočkováni do kultivačního média určeného pro
amastigoty (pH=5,4) (viz níže) a přesunuti do termostatu o teplotě 25 °C po dobu šesti dnů,
čímž byla navozena metacyklogeneze (Bates and Tetley, 1993). Pro zjištění procenta
metacyklů v kultuře byly udělány roztěry a výsledné procento metacyklů bylo srovnáno
s promastigoty ve stacionární fázi růstu. Pomocí programu Image J byla změřena délka a
šířka buňky a délka bičíku. Kritéria pro určení forem promastigotů byla převzata ze Sádlová
et al., (2016).
Metacykličtí promastigoti byli přeočkováni do čerstvého kultivačního média
určeného pro amastigoty a přemístěni do termostatu o teplotě 33 °C bez CO2 (Bates, 1994).
Po následujících devíti dnech byla hotová 1. pasáž axenické kultury. Axenická kultura byla
dále pasážována přeočkováním 2-3 kapek kultury do nového média každých 7-10 dní.
Axeničtí amastigoti byli počítáni na Bűrkerově komůrce (viz kapitola 3.2).
Použité reagencie:
Kultivační médium pro amastigoty L. mexicana GFP: Grace insect medium (SigmaAldrich), 20% FBS (Sigma-Aldrich), Nourseothricin (50µg/ml) (Sigma-Aldrich), Amikin
(0,1%) (Sigma-Aldrich), pH 5,4 bylo dosaženo přidáním HCl.
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3.6 Amastigoti z infikovaného hostitele
3.6.1 Infikování myší
BALB/c myš byla intraperitoneálně uspána anestezií (4-5 dílků inzulinové injekční
stříkačky) a nainfikována prostřednictvím inzulinky do kořene ocasu dávkou 1x107
promytých promastigotů podaných v 50µl sterilního fyziologického roztoku.

3.6.2 Vyjmutí a homogenizace léze
Myš s lézí byla po 10-20 týdnech po infekci uspána anestezií (8-9 dílků) a usmrcena stržením
vazu. Oblast léze byla vydesinfikována 70% ethanolem. Ve sterilních podmínkách byla léze
vystřižena pomocí nůžek a pinzety a zhomogenizována ve skleněném homogenizátoru Potter
obsahujícím fyziologický roztok. Homogenát byl zbaven větších kusů tkáně přepipetováním
přes sterilní monofil do polypropylenové zkumavky (Thermo Fisher Scientific) na ledu.

3.6.3 Promývání a lýza erytrocytů
Homogenát byl 2x promyt centrifugací na 3010 x g, 10 min, 4 °C. Po 2. promytí byl pelet
resuspendován ve 2-4ml pufru lyzujícího erytrocyty (155mM NH4Cl, 10mM KHCO, 3,1mM
EDTA, pH 7,4) a nechán na ledu působit 2 min. Lýza erytrocytů byla zastavena rozředěním
v nadbytku fyziologického roztoku a následovalo opět promytí centrifugací. Mezi každým
promývacím krokem byli amastigoti uvolňováni z tkáně protahováním skrz insulinovou
injekční stříkačku. Výsledný pelet byl uchován v -80 °C do doby použití k proteomické
analýze.
K infekčnímu sání byl postup přípravy tohoto typu amastigotů jednodušší. Pro účely
infekčního sání byl využit surový homogenát, bez nutnosti lýze erytrocytů.

3.6.4 Počítání amastigotů z homogenátu léze
Pro jisté odlišení amastigotů od buněk hostitele byl zvolen alternativní způsob počítání
z tlusté kapky barvené Giemsou. Bylo odpipetováno 10µl homogenátu léze a doředěno 90µl
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fyziologického roztoku. Na podložní sklíčko byla nanesena tlustá kapka o objemu 1µl. Po
zaschnutí byla kapka fixována methanolem a barvena Giemsou naředěnou destilovanou
vodou (1:20) po dobu 25 minut. Pod světelným mikroskopem (zvětšení 100x, s imerzí) byli
spočítáni všichni amastigoti na sklíčku a následně dopočítána jejich koncentrace
v homogenátu.

3.7 Infekční sání
3.7.1 Flebotomové a jejich chov
K experimentům, jejichž cílem bylo srovnat vývoj L. mexicana v přirozeném přenašeči, byl
zvolen druh Lu. longipalpis, chovaný u nás na katedře parazitologie (původem z Brazílie,
1991). Flebotomové jsou v laboratorních podmínkách chováni v nylonových sítích,
natažených na ocelových konstrukcích, které jsou umístěny uvnitř igelitového pytle. V síti
mají flebotomové stálý přístup ke smotku vaty namočené do 50% cukerného roztoku, který
jim slouží jako zdroj energie. Vlhkost uvnitř sítí je udržována vlhčenou vatou, umístěnou na
horní stěně sítě. Jednou týdně je samicím umožněno sát krev na anestezií uspaných BALB/c
myších a po defekaci, která následuje 3-4 dny po sání, jsou samice přemístěny skleněným
exhaustorem do sádrou vylitých navlhčených kelímků, kde během následujících dnů kladou
vejce. Sádrou vylité kelímky jsou dále uzavřeny v plastových boxech, kde je vlhkost
zajištěna vlhčeným pískem. Po vykladení vajíček jsou mrtvé samice sesbírány pinzetou a 3x
týdně jsou kelímky kontrolovány a vylíhlé larvy krmeny fermentovanou směsí pelet a
králičího trusu. V kelímcích prodělávají larvy vývoj od vajíčka až po kuklu a vyletující
dospělci jsou vypouštěni do sítí. V insektáriu, kde jsou bedny a sítě skladovány, je udržována
konstantní teplota 24-26 °C a vzdušná vlhkost 60-70 % (Lawyer et al., 2017).

3.7.2 Příprava kuřecích kůží
Jako membrána, přes kterou flebotomové sáli, byla zvolena kůže stažená ze zádové a
částečně i břišní části 2-3denních kuřat, která byla předtím opatrně zbavena peří. Stažené
kůže byly dále zpracovány odstraněním tuku a namáčením 2x na 10 minut v 70% ethanolu
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a 3x 10min. ve sterilním fyziologickém roztoku. Do doby použití byly kůže uchovány v
Petriho miskách zapečetěných proužkem parafilmu v -20 °C.

3.7.3 Infekční sání
K infekčnímu sání byla použita speciální skleněná krmítka, na jejichž otevřené konce byla
po obvodu napnuta a upevněna kuřecí kůže proužkem parafilmu tak, aby přes ni mohli
flebotomové sát.
Defibrinovaná králičí krev byla inaktivovaná 35 min. ve vodní lázni při 56 °C.
Amastigoti byli promyti, naředěni fyziologickým roztokem a smícháni s inaktivovanou krví
v poměru 1:9, tak, že výsledná koncentrace amastigotů v krvi byla 1x106/ml. Každé krmítko
bylo naplněno 3ml směsi krve smíchané s jednou ze tří skupin amastigotů (amaax, amaBMM ,
amaléze). Krev v krmítkách byla ohřívána na 37 °C pomocí vodní lázně s vnější cirkulací.
Samice Lu. longipalpis staré 3-5 dní byly přefouknuty do tří malých sítí. Tyto sítě
byly upevněny ke krmítkům gumičkami a obaleny igelitovým pytlem aby se v nich udržela
vlhkost. Samicím bylo umožněno v klidu sát ohřívanou infikovanou krev cca 2 hodiny za
šera. Nenasáté samice pak byly vytříděny pomocí exhaustoru. Nasátým samicím byl
umožněn volný přístup k 50% cukernému roztoku na smotku vaty a sítě byly umístěny do
termostatu o teplotě 25 °C.

3.7.4 Pitvy střev flebotomů
Střeva z nasátých samic byla pitvána 1., 3., 4. a 8. den od infekce pod binokulární lupou
pomocí pitvacích nástrojů. Vypitvané střevo bylo přemístěno do nové kapky fyziologického
roztoku, překryto krycím sklem a sledováno pod mikroskopem.

3.7.5 Intenzita a lokalizace infekce
Pro hodnocení intenzity infekce byly stanoveny tři kategorie podle počtu leishmanií – slabá
infekce (1-100), středně silná infekce (100-1000), silná infekce (nad 1000). Souběžně s
intenzitou infekce byla zaznamenávána i lokalizace infekce.
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Sledována byla lokalizace leishmanií v peritrofické matrix (PM), v abdominální části
střeva (AD), thorakální části střeva (TH), kardii (CA) a na stomodeální valvě (SV), jejíž
kolonizace je známkou infekčnosti flebotoma pro obratlovčího hostitele.
Statistické vyhodnocování:
Experimenty sledující intenzitu a lokalizaci infekce a zastoupení jednotlivých forem
leishmanií ve střevě flebotomů byly vyhodnoceny pomocí Fisherova exaktního testu a post
hoc testu s Holm-Bonferroniho korekcí.

3.8 Příprava vzorků na proteomickou analýzu
3.8.1 Denaturace a redukce proteinů
K peletám, obsahujícím amastigoty, které byly skladovány v -80 °C, byl přidán pufr A
s obsahem detergentu deoxycholátu sodného (SDC), který působí solubilizaci proteinů a
chloracetamidem na redukci cysteinů. Dále byly vzorky umístěny na třepačku (thermomixer
eppendorf) (95 °C/5 min/max) a následně sonikovány pomocí sonikátoru (Bioruptor pico)
krátkými pulzy s nastavením intenzity na 50-75 %. Tento postup byl opakován 3x.
Vzniklý buněčný lyzát byl centrifugován na 16000 x g/4 °C/10 min. Výsledný
supernatant byl odebrán a uchováván na ledu.
Použité reagencie:
Pufr A: 2% Deoxycholát sodný SDC (Sigma-Aldrich), 100mM Triethylamonium
bikarbonát (TEAB) (Sigma-Aldrich), 40mM Chloracetamid (Sigma-Aldrich), 10mM Tris
(2-karboxyethyl) fosfin (TCEP) (Sigma-Aldrich), dH2O

3.8.2 Stanovení koncentrace proteinů a štěpení
Koncentrace proteinů v každém vzorku byla změřena pomocí BCA kitu (BCA1-1KT,
Sigma-Aldrich) s kalibrací na 7 standardů ředicí řady bovinního sérového albuminu
(Thermo Fisher Scientific) (0mg/ml, 0.125mg/ml, 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml, 0.75mg/ml,
1mg/ml, 2 mg/ml) a současně s tím byly měřeny 5x ředěné vzorky.
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Do 96 jamkové destičky (Thermo Fisher Scientific) bylo přidáno 90µl činidla a 10µl
standardu

nebo

vzorku/jamka. Absorbance

byla

změřena

na

spektrofotometru

(SPECTROstarOmega, BMG labtech) zvolením režimu BCA měřícím při vlnové délce
562nm. Naměřené absorbance byly získány prostřednictvím programu CLARIOstar® a
z absorbancí standardů byla vytvořena v excelu kalibrační křivka, dle které byly dopočítány
koncentrace proteinů ve vzorcích. Následně byl z každého vzorku odebrán objem obsahující
250µg proteinů a doplněn na koncentraci 1µg/µl pufrem B. Přes noc byly vzorky štěpeny
trypsinem (3µg/100µl vzorku) při teplotě 37 °C za stálého míchání (Eppendorf
ThermoMixer).
Použité reagencie:
Pufr B: 100mM TEAB (Sigma-Aldrich), 2% SDC (Sigma-Aldrich)
Trypsin (Thermo Fisher Scientific)

3.8.3 Odsolování
Naštěpené vzorky byly zbaveny SDC (detergent) vytřepáváním v ethylacetátu. Nejprve byl
SDC vysrážen okyselením TFA (výsledná koncentrace 1%) a vzorky protřepány na vortexu.
Ke vzorkům byl přidán ethylacetát (200µl/50µl vzorku) a za pokojové teploty na třepačce
(Eppendorf ThermoMixer). byly vytřepávány na max. rychlost po dobu 5 min. Krátkým
stočením byl oddělen ethylacetát od vzorku a odsát. Proces byl opakován 4x. Po posledním
odsátí byl zbytkový ethylacetát odpařen ve vakuové odparce (Hanil Modul 4080c).
Pro odsolení peptidů byla použita vysokokapacitní (200µg) kolona na opakované
použití (Michrom C18 Opti Trap Macro). Kolona byla aktivována organickým
rozpouštědlem isopropanolem aplikovaným mikrostříkačkou (Hamilton, 500µl). Dále byl
stejným způsobem postupně aplikován 90% a 60% acetonitril (ACN) pro odmytí proteinů a
kontaminant a 2% ACN s 0,1% TFA pro ekvilibraci pevné fáze. Poté byl na kolonu nanesen
vzorek, okyselený 1% TFA (výsledná koncentrace 0,3%) a na koloně navázané peptidy byly
odsoleny 250µl 2% ACN (0,1% TFA). Do zkumavky byly odsolené peptidy eluovány 150µl
60% ACN (0,1% TFA). Mezi aplikací jednotlivých vzorků byla kolona promyta 250µl 60%
a 2% ACN (0,1% TFA). Do zkumavek se skleněnými inzerty byl od každého vzorku odebrán
objem s obsahem 5µg peptidů a odpařen ve vakuové odparce cca 20 minut.
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Před měřením byly vzorky resuspendovány v 25µl 1% TFA, 2% ACN a vloženy do
vialek. Vzorky byly měřeny 2h gradientem a sledovány oproti databázi L. mexicana, Mus
musculus a souboru běžných kontaminantů (keratiny, trypsin...) v programu MaxQuant
1.6.3.4 (Cox et al., 2014). Touto analýzou bez použití značek byly stanoveny poměry peptidů
pocházejících z myši a parazita. Zbylé eluáty byly sesušeny na objem cca 10µl a zmraženy
v -20 °C do doby použití.
Použité reagencie: Ethylacetát, 10% TFA, isopropanol, 90% ACN (0,1% TFA), 60% ACN
(0,1% TFA), 2% ACN (0,1% TFA).

3.8.4 Izobarické značení
Pro přesnou kvantifikaci proteinů ve směsném vzorku bylo využito izobarické značení
TMT10-plex, umožňující analýzu až 10 vzorků zároveň během jednoho experimentu.
Značkami jsou ionty se stejnou chemickou strukturou, ale obsahující stabilní těžké a lehké
izotopy v různých oblastech molekuly (13C, 15N a 18O), tak, že jejich výsledná
hmotnost/náboj (m/z) je stejná. Izotopové značky sestávají z reporterové, balanční a
reaktivní skupiny (viz Obr. 2). Reaktivní skupina se kovalentně váže na primární aminy (N
terminál každého peptidu a NH skupiny lysinu).

Obr. 2 - obecná struktura izobarické značky
Před značením byly vzorky resuspendovány ve 100mM TEAB v koncentraci 1 µg/µl.
Každý vzorek byl označen jinou izotopovou variantou značky (TMT10plex™ Isobaric Label
Reagent Set, 1 x 0,8 mg, Thermo Fisher Scientific) (viz Obr. 3). Do vialek se značkami bylo
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přidáno 41 µl bezvodého acetonitrilu a za občasného vortexování se značky nechaly
rozpouštět 5 min.. Každá značka má kapacitu označit 100 µg proteinu. Bylo označeno 50 µg
od každého vzorku přidáním polovičního množství značky. Ze vzorků amaBMM 2 a 3 bylo
označeno pouze 25 µg vzhledem k malému množství vzorku. Reakce byla inkubována
v pokojové teplotě 1h. Následně byly nenavázané značky zablokovány 8 µl 5%
hydroxylaminu a inkubovány dalších 15 minut.

Obr. 3- Struktura TMT10 plex sady značek a rozložení těžkých izotopů (Převzato a upraveno
z www.thermofisher.com).
Z každého označeného vzorku (amaax, amaBMM , amaléze) bylo odebráno do nové
zkumavky takové množství vzorku, které obsahuje vždy stejné množství proteinů
pocházejících z L. mexicana (jako marker zvyšující účinnost MS štěpení peptidů původem
z leishmanie bylo použito 50µg vzorku amaAx 1) (viz Tab. 1). Následně byly označené směsi
odpařeny. Vzorky byly resuspendovány tak aby výsledná koncentrace byla 1µg/µl a
odsoleny stejně jako je popsáno výše.
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amaAx

Vzorek

Podíl
proteinů z
Leishmana
sp.
Množství
vzorku ve
směsi
Celkem:

amaAx

amaAx

amaAx

1

2

3

marker

93,48%

92,8%

91,8%

93,48
%

5µg

5µg

5µg

50µg

amaBMM
1

amaBMM

amaBMM

amaLézé

amaLézé

1

2

amaLézé
3

2

3

50,29%

32,4%

39,9%

12,16%

9,1%

8,75%

9µg

14µg

14µg

49µg

49µg

49µg

249µg

Tab. 1- Směšování vzorků při zachování poměru jednotlivých typů amastigotů 1:1:1

Pro nástřik byla ze směsného vzorku odebrána alikvóta obsahující 5 µg proteinu a
byla dále sesušena ve skleněných inzertech.
Efektivita značení byla vyhodnocena z krátkého 30minutového LC/MS běhu pomocí
programu Preview (Protein Metrics Inc.) (viz Tab. 2). Vždy proti databázi myši a poté proti
databázi L. mexicana.

Databáze

Mus musculus

L. mexicana

Redukce cysteinu

100%

100%

Lysin

100%

100%

N-konce

95,6%

100%

Tab. 2- Efektivita značení peptidů

3.8.5 Frakcionace
Pomocí kapalinového chromatografu (DionexUltimate 3000 Thermo) byla provedena
frakcionace vzorku v kapilárním uspořádání LC systému. Separace byla založena na
reverzní fázi, ale ve vysokém pH, která je ortogonální k separaci na nízkém pH. Frakce byly
sbírány od 19. minuty (doba výplachu mrtvého objemu systému) po dobu 80 minut (viz Graf.
1 a 2), přičemž každá z 8 výsledných frakcí obsahovala směs deseti dílčích frakcí po 8
minutách. Dále byly frakce sesušeny a resuspendovány v 25µl 1% TFA, 2% ACN a měřeny
na fusion (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5383787/).

31

Stacionární fáze: Byla použita kolona YMC-Triart C18S-1,9µm, 12nm, (velikost:
300x0,3mm ID, průtok: 3µl/min, tlak: 292bar, detektor: UV 254nm, injekční objem: 20nL).
Mobilní fáze:
Pufr A: 2% ACN, dH2O, 20mM NH4 FA, pH=10
Pufr B: 80% ACN, dH2O, 20mM NH4 FA, pH=10

Graf. 1 – LC Gradient frakcionace; chromatogram; osa x značí čas; osa y představuje
intenzitu signálu

Graf 2 – LC Gradient frakcionace; chromatogram; osa x značí čas; osa y představuje
intenzitu signálu
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3.8.6 LC – MS/MS analýza
Pro analýzu vzorků byla využita LC-MS/MS tandemová hmotnostní spektrometrie
s využitím hmotnostního analyzátoru Orbitrap, rozdělujícím ionty na základě poměru
hmotnosti a náboje (m/z).
Stacionární fáze: LC/MS analýza byla provedena s pomocí kolony s reverzní fází (EASY
Spray column, 50cm x 75µm ID, PepMap C18, velikost částic: 2µm, velikost pórů: 100Å)
Mobilní fáze:
Pufr A: dH2O, 0,1% FA
Pufr B: ACN, 0,1% FA
Frakce byly naneseny na předkolonu (Acclaim PepMap300, C18, 5µm, velikost pórů:
300Å, 300µm x 5mm). Rychlost průtoku byla 17 µl/min. Nanášecí pufr: dH2O, 2% ACN,
0,1% TFA. Ve čtvrté minutě analýzy byl přepnut ventil a peptidy byly eluovány z předkolony
na kolonu gradientem pufru B: od 2% do 60% v průběhu 120 min, při průtoku 300 nl/min.
MS1: Eluované kationty byly převedeny do plynné fáze ionizací elektrosprejem a
analyzovány na ThermoOrbitrapFusion (Q-QT-qIT, Thermo Fisher Scientific). Spektra byla
získávána prostřednictvím 4s pracovního cyklu hmotnostního spektrometru. Kompletní
hmotnostní spektra byla získána v Orbitrapu s rozmezím 350-1400m/z s rozlišením 120 000
při 200 m/z a max. a injekčním čase 50ms.
MS2: Prekurzory s největší intenzitou byly izolovány kvadrupólem s izolačním oknem 1,6
m/z a fragmentovány pomocí CID (collision induced dissociation) s kolizní energií
nastavenou na 30 %. Ionty vzniklé fragmentací byly detekovány v iontové pasti
s nastavením rozsahu záznamu „normal“ a rychlostí záznamu „rapid“ s max. injekčním
časem 50ms. Po jednom fragmentování prekurzoru byla opětovná fragmentace stejného
prekurzoru pozastavena na dobu 60s.
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MS3: Pro kvantifikaci bylo vybráno 10 izolovaných fragmentů s největší intenzitou, které
pak byly dále fragmentovány v HCD s 65 % energie a max. akumulačním časem 140ms.
Vzniklé fragmenty byly měřeny v Orbitrapu při rozlišení 60K.
Během MS3 módu se reportérové skupiny disociují a vznikají reportérové ionty
s rozdílnou hmotností. Výsledkem jsou iontové signály, které ukazují relativní množství
peptidu v každém vzorku zvlášť.
Peptidy byly následně analyzovány pomocí softwaru Proteome Discoverer 2.1 a
sledovány oproti databázi Mus musculus a L. mexicana [Leishmania mexicana
MHOM/GT/2001/U1103] (Rogers et al., 2011) a databázi běžných kontaminantů.
Z výsledků byly odfiltrovány proteiny z myši a běžné kontaminanty. Hodnoty získané z raw
data byly normalizovány na medián a rozdíly mezi jednotlivými vzorky (amaax-amaléze,
amaax-amaBMM , amaBMM - amaléze) odlogaritmovány. Dále byly vybrány pouze proteiny
jejichž obsah se ve vzorcích signifikantně lišil alespoň 2x. Neidentifikované peptidy, byly
dohledány

dle

podobnosti

sekvence

aminokyselin

pomocí

databáze

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov.
Proteiny byly rozděleny do několika funkčních skupin (produkty housekeeping genů,
proteinázy, metabolické enzymy, virulenční faktory, ochrana proti oxidativnímu stresu,
vezikulární transport, cytoskelet). Pro účely této diplomové práce byly vybrány pro srovnání
virulenční faktory a enzymy metabolismu. Podrobnější porovnání zbylých skupin proteinů
bude částečným předmětem dizertační práce.
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4 Výsledky
4.1 Metacyklogeneze
Pro zavedení axenické kultury L. mexicana je nezbytné indukovat metacyklogenezi dle
Bates and Tetley (1993). Pro potvrzení úspěšné indukce metacyklogeneze okyselením
kultivačního média jsme porovnali roztěry tohoto vzorku se 7denní kulturou promastigotů
ve stacionární fázi růstu. Výsledkem je výrazně vyšší procento metacyklů (69,7 %) při
kultivaci podle Bates and Tetley (1993) oproti 7denní kultuře (35,3 %) (viz Graf 3). Pro
stanovení procentuálního zastoupení metacyklů bylo proměřeno 136 promastigotů z kultury
ve stacionární fázi růstu a 145 promastigotů rostoucích v okyseleném médiu.

Graf 3– Procentuální zastoupení metacyklů u 7denní kultury promastigotů a promastigotů
v okyseleném médiu při 25 °C.
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4.2 Experimentální

infekce

Lu.

longipalpis

třemi

typy

amastigotů L. mexicana
Pitvy střev z nasátých samic Lu. longipalpis byly prováděny 1., 3.,4. a 8. den po infekčním
sání. Mikroskopicky byla stanovena intenzita a lokalizace infekce. Pokus byl opakován
dvakrát. Data z pokusů byla sloučena a vyhodnocena zároveň pomocí Fisherova exaktního
testu a post hoc testu s Holm-Bonferroniho korekcí. Výsledky jsou shrnuty v grafech 4 a 5.

4.2.1 Srovnání intenzity infekce
S ohledem na intenzitu infekce byl prokázán signifikantní rozdíl ve všech sledovaných
dnech (D1: p= 0.0077, D3: p= 0.023: D4: p= 0.0096, D8: p= 0.016), a to u axenických
amastigotů, kteří působili ve srovnání s ostatními typy amastigotů slabší infekce. Konkrétně,
1. a 4. den po infekci byla infekce axenickými amastigoty signifikantně slabší v porovnání
s amastigoty pocházejícími z léze myši (D1: amaax x amaléze: p= 0.0026, D4: amaax x amaléze:
p= 0.007). Naproti tomu 3. a 8. den byli axeničtí amastigoti signifikantně slabší v porovnání
s amastigoty z M

infikovaných ex vivo (D3: amaax x amaBMM : p= 0.013, D8: amaax x

amaBMM : p= 0.005). Mezi amastigoty pocházejících z léze myši a amastigoty z makrofágů
infikovaných ex vivo nebyly v testovaných intervalech sledovány žádné rozdíly (viz graf 4).
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Graf 4 – znázornění intenzity infekce u Lu. longipalpis infikované třemi skupinami
amastigotů L. mexicana (axeničtí, izolovaní z makrofágů, izolovaní z léze infikované
myši); čísla nad sloupci znázorňují počet vypitvaných střev samic flebotomů; pitvy
byly prováděny 1.,3.,4. a 8. den po sání a byla stanovena intenzita jejich infekce dle
následujících kategorií 0, 1-100, 100-1000, 1000+, signifikantní rozdíly mezi
skupinami amastigotů jsou označeny hvězdičkou.

4.2.2 Srovnání lokalizace infekce
Dále byla porovnávána lokalizace infekce 1., 3., 4. a 8. den po sání. Mezi jednotlivými typy
amastigotů nebyly zjištěny signifikantní rozdíly v lokalizaci infekce v žádném ze
sledovaných intervalů (viz graf 5).
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Graf 5 – znázornění lokalizace infekce třemi typy amastigotů L mexicana (axeničtí, izolovaní
z makrofágů, izolovaní z léze infikované myši) u Lu. longipalpis; čísla nad sloupci
znázorňují počty vypitvaných střev samic flebotomů; pitvy byly prováděny 1., 3., 4. a 8. den
po sání, přičemž byla stanovena lokalizace infekce dle obsazeného úseku střeva flebotoma;
rozlišována byla lokalizace v peritrofické matrix (IPM), abdomenu (AMG), thorakální části
(TMG), kardii (Cardia) a kolonizace stomodeální valvy (colonized SV); žádný ze
sledovaných dnů nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi skupinami amastigotů.

4.3 Proteomika
4.3.1 Určení poměru proteinů na základě kvantifikace bez značení
Aby bylo možné určit množství, které bude po označení izobarickou značkou odebráno do
směsného vzorku, byly ve všech vzorcích porovnány poměry proteinů původem z L.
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mexicana, myši a běžných kontaminantů proteomickou analýzou bez značení. Ve vzorcích
s axenickými amastigoty byly při experimentálním měření získávány poměry leishmanie 7090 %. U amastigotů z ex vivo infikovaných M

byly získávány poměry okolo 30 % proteinů

z leishmanií. Amastigotů z léze bylo po promytí ve vzorcích méně než 1 % (viz Graf 6).
Optimální je obsah proteinů původem z leishmanií alespoň 10 %. Procenta leishmanií ve
vzorcích, použitých v našich experimentech, jsou uvedena v kapitole Materiál a metodika
(viz Tab. 1).
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Graf 6 – určení poměru proteinů L. mexicana, myši a běžných kontaminantů (keratin,
trypsin…) ve vzorku axenických amastigotů, amastigotů z BMM

a izolovaných z léze

infikované myši BALB/c po promytí v běžných polykarbonátových zkumavkách;
analyzováno hmotnostní spektrometrií bez použití značek; poměry stanoveny v programu
MaxQuant 1.6.3.4 (Cox et al., 2014).

Vzhledem k nízkému procentu proteinů leishmanií ve vzorku z myší léze byly vyzkoušeny
další metody přečišťování. Při purifikaci na metrizamidovém gradientu byla ve vzorku
detekována 2 % proteinů z leishmanie. Promytím ve speciálních polypropylenových
zkumavkách bylo výsledným poměrem proteinů leishmanie 9 %. Kombinací speciálních
zkumavek a lyzačního pufru na erytrocyty bylo dosaženo 14 % leishmanie ve vzorku (viz
Graf 7).
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Graf 7 – určení poměru proteinů L. mexicana, myši a běžných kontaminantů (keratin,
trypsin…) ve vzorku amastigotů izolovaných z léze infikované myši po purifikaci na
metrizamidovém gradientu podle Saraiva et al., (1983); promytí ve fyziologickém roztoku
s použitím speciálního polypropylenového plastiku; kombinace polypropylenu a lyzačního
pufru na erytrocyty; analyzováno hmotnostní spektrometrií bez použití značek; poměry
stanoveny v programu MaxQuant 1.6.3.4 (Cox et al., 2014).

Proteomickou analýzou s izobarickým značením bylo detekováno celkem 3797
proteinů. Po odfiltrování běžných kontaminantů, proteinů z myši a proteinů, kterým byla
přiřazena zároveň identifikace pro leishmanie i myš, bylo získáno 1479 proteinů původem
z L. mexicana [Leishmania mexicana MHOM/GT/2001/U1103]. Kontrolou kvality trojic
vzorků jednotlivých typů amastigotů byla analýza hlavních komponent (PCA), jejímž
zobrazením je graf, značící podobnost složení vzorků (viz Graf 8). Na základě této analýzy
byla kvalita vzorků vyhodnocena kladně (vzorky jednotlivých typů amastigotů tvořily
shluky).

Graf 8 – Podobnost složení triplikátů vzorků axenických amastigotů (ax_1, 2, 3, marker),
amastigotů izolovaných z ex vivo infikovaných makrofágů (bone_1, 2, 3) a amastigotů
izolovaných z léze infikované myši (leze_1, 2, 3); zobrazení pomocí analýzy hlavních
komponent. (PCA).
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Vizualizaci odlišností mezi dvěma typy amastigotů, s prahovou hodnotou stanovenou
na alespoň 2x se lišící množství konkrétních proteinů, představují volcano plot grafy (viz
Grafy 9, 10, 11).

Graf 9 – volcano plot; zobrazení proteinů s alespoň dvojnásobným rozdílem mezi
axenickými amastigoty a amastigoty z ex vivo infikovaných makrofágů; na ose x
je násobná změna; osa y představuje záporný dekadický logaritmus p hodnoty.
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Graf 10 – volcano plot; zobrazení proteinů s alespoň dvojnásobným rozdílem mezi
axenickými amastigoty a amastigoty izolovanými z léze infikovaného hostitele; na ose x je
násobná změna; osa y představuje záporný dekadický logaritmus p hodnoty.
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Graf 11 – volcano plot; zobrazení proteinů s alespoň dvojnásobným rozdílem mezi
amastigoty izolovanými z ex vivo infikovaných makrofágů a amastigoty izolovanými
z léze infikovaného hostitele; na ose x je násobná změna; osa y představuje záporný
dekadický logaritmus p hodnoty.

Dle identifikovaných proteinů L. mexicana v softwaru MaxQuant bylo po označení
alespoň 2x signifikantně se lišících proteinů mezi některými typy amastigotů zjištěno, jaké
procento identifikovaných proteinů je signifikantně více exprimováno u jednotlivých typů
amastigotů mezi sebou (viz grafy 12, 13, 14).
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Graf 12 – Zobrazení identifikovaných proteinů s alespoň 2x silnější expresí u amastigotů
z léze (červeně) a u axenických amastigotů (ax) (zeleně).

Graf 13 – Zobrazení identifikovaných proteinů s alespoň 2x silnější expresí u amastigotů
izolovaných z makrofágů (BMMO) (modře) a u axenických amastigotů (ax) (zeleně).
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Graf 14 – Zobrazení identifikovaných proteinů s alespoň 2x silnější expresí u amastigotů
izolovaných z makrofágů (BMMO) (modře) a u amastigotů izolovaných z léze infikovaného
hostitele (léze) (červeně).

Výsledkem proteomické analýzy jsou tabulky skupin proteinů dle jejich funkce, znázorňující
rozdílně exprimované proteiny mezi jednotlivými skupinami amastigotů (viz Tab. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10). Rozdíly v energetickém metabolismu jsou pro lepší názornost zobrazeny pomocí
metabolické mapy (viz Obr. 4)

ID
XP_003872630.1
XP_003874986.1
XP_003872640.1
XP_003872328.1
XP_003877237.1
XP_003875191.1
XP_003873649.1
XP_003872658.1
XP_003886478.1
XP_003886592.1
XP_003872657.1
XP_003872625.1
XP_003875194.1
XP_003872639.1
XP_003878670.1
XP_003876071.1
XP_003876623.1
XP_003872882.1
XP_003873458.1

virulenční faktory
putative amastin-like protein
glucose transporter, lmgt3
putative amastin-like protein [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
cysteine peptidase, Clan CA, family C19,putative
putative surface protein amastin
calpain-like cysteine peptidase, Clan CA, family C2
cysteine peptidase, Clan CA, family C19,putative
putative cathepsin L-like protease
RecName: Full=Cysteine proteinase B; Flags: Precursor [L. mexicana ]
amastin-like surface protein, putative [L. donovani ]
putative cathepsin L-like protease
Amastin surface glycoprotein, putative [L. donovani ]
calpain-like cysteine peptidase, Clan CA, family C2
putative amastin-like protein
elongation factor 1-beta
cysteine peptidase, Clan CA, family C12,putative
putative calpain-like cysteine peptidase, partial
GP63, leishmanolysin [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
putative calpain-like cysteine peptidase

ax-leze
-13,4364
-6,0709
-5,2694
-4,60222
-3,28497
-2,15949
-2,03574
-4,07749
-1,46376
-2,37479
-1,69126
-1,35453
1,031192
-1,12973
2,194086
2,216249
2,777487
4,427401
3,223393

ax-bm
-1,86145
-3,23766
-2,54953
-2,61979
-2,36046
-3,69419
1,015517
1,050259
1,766505
-1,13538
1,289517
-9,40547
-2,55616
-3,46785
1,179196
1,704794
1,406239
1,907865
-1,22651

Tab. 3 – Identifikované proteiny zařazené do funkční skupiny virulenční faktory; červenou
barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu ve prospěch menšitele; zeleně je značen
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bm-leze
-7,2182
-1,87509
-2,06682
-1,75672
-1,39167
1,71068
-2,06733
-4,28243
-2,58574
-2,09163
-2,18091
6,943726
2,63589
3,06962
1,860658
1,300006
1,975121
2,320603
3,953526

rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní rozdíl mezi
porovnávanými

skupinami

amastigotů;

bílé

řádky

značí

proteiny

dohledávané

prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
ID
XP_003878881.1
XP_003873158.1
XP_003872889.1
XP_003873490.1
XP_003875074.1
XP_003875025.1
XP_003875668.1
XP_003876259.1
XP_003879470.1

glykolýza
putative pyruvate/indole-pyruvate carboxylase,putative
glucose-6-phosphate isomerase
glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD+],glycosomal/mitochondrial [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
enolase
phosphoglycerate kinase C, glycosomal
2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
aldose 1-epimerase-like protein [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
putative 2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioic acid aldolase [L. infantum JPCM5]
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase-like protein [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]

ax-leze
-3,03475
-2,48782
-2,22661
2,152794
3,734849
1,843038
1,403097
1,308447
2,256067

ax-bm
-2,99262
1,121573
-1,27457
1,215175
1,194975
2,349478
2,401157
-1,87013
-3,90954

bm-leze
-1,01408
-2,79026
-1,74695
1,771588
3,125463
-1,27478
-1,71133
2,446959
8,820192

Tab. 4 – Identifikované proteiny zařazené do funkční skupiny glykolytických enzymů;
červenou barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu ve prospěch menšitele; zeleně
je značen rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní rozdíl mezi
porovnávanými

skupinami

amastigotů;

bílé

řádky

značí

proteiny

dohledávané

prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
ID
XP_003877335.1
XP_003872327.1
XP_003874641.1
XP_003876021.1
XP_003876034.1
XP_003872330.1
XP_003877631.1
XP_003877379.1
XP_003876882.1
XP_003878080.1
XP_003873444.1
XP_003877095.1
XP_003874681.1
XP_003879304.1
XP_003871679.1
XP_003877766.1
XP_003875399.1
XP_003874072.1
XP_003877464.1
XP_003877159.1
XP_003879269.1
XP_003876496.1
XP_003876456.1
XP_003877753.1
XP_003873231.1
XP_003877746.1
XP_003871572.1
XP_003871577.1
XP_003875783.1
XP_003874682.1
XP_003872683.1
XP_003873926.1

Metabolismus lipidů
succinyl-coa:3-ketoacid-coenzyme a transferase-like protein
enoyl-CoA hydratase/isomerase-like protein
putative ATP-binding cassette protein
3-oxoacyl-(acyl-carrier protein) reductase,putative [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
Glycerophosphoryl diester phosphodiesterase family protein
Acyltransferase, putative [L. donovani ]
putative monoglyceride lipase
sphingosine phosphate lyase-like protein,putative
putative propionyl-coa carboxylase beta chain
putative C-14 sterol reductase
putative fatty acid elongase
putative acyl-CoA dehydrogenase
Enoyl-CoA hydratase/isomerase family/2-enoyl-CoA Hydratase C-terminal region, putative [L. donovani ]
putative glycerol kinase, glycosomal
glycerol-3-phosphate acyl transferase
putative lipase
2-oxoisovalerate dehydrogenase alpha subunit,putative
putative peroxisomal enoyl-coa hydratase
3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase,putative
alkyl dihydroxyacetonephosphate synthase
putative acyl-CoA dehydrogenase
Thioesterase-like superfamily/Thioesterase superfamily, putative [L. donovani ]
trifunctional enzyme alpha subunit, mitochondrial precursor-like protein
putative 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, mitochondrial precursor
Lipase_(class_3)_-_putative [L. infantum ]
putative 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, mitochondrial precursor
putative fatty acyl CoA syntetase 1
putative long-chain-fatty-acid-CoA ligase
DHHC palmitoyltransferase family protein [L. donovani ]
Enoyl-CoA hydratase/isomerase family protein [L. donovani ]
short-chain dehydrogenase/reductase family 42E member 1-like protein [Perkinsela sp . CCAP 1560/4]
acyl-CoA-binding protein, putative [L. panamensis ]

ax-leze
-29,546
-4,08077
-5,44888
-5,84142
-7,20511
-2,6742
-3,41432
-3,71239
-3,42967
-4,29486
-2,68783
-2,53517
-3,34793
-2,96432
-2,96623
-3,16152
-3,01498
-2,3768
-2,72252
-3,02765
-2,75131
-1,68739
-1,8459
-2,46075
-1,52505
-1,94772
1,091325
-1,17849
1,239191
2,178462
2,442672
5,697978

ax-bm
-12,8979
-4,35502
-3,85179
-3,76863
-2,33932
-1,29061
-1,32845
-1,49571
1,014901
-1,82596
1,128409
-1,22902
1,537061
-1,19207
-1,76395
-1,73472
-1,75817
-1,39176
-1,51323
-1,52956
-1,90731
1,388177
1,243111
-4,41952
-2,67786
-2,26164
2,558698
2,238202
2,100714
2,028566
2,715222
3,284446

Tab. 5 – Identifikované proteiny, zařazené do funkční skupiny metabolismu lipidů; červenou
barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu ve prospěch menšitele; zeleně je značen
rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní rozdíl mezi
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bm-leze
-2,29077
1,06721
-1,41463
-1,55001
-3,07998
-2,07205
-2,57016
-2,48203
-3,48078
-2,3521
-3,03297
-2,06275
-5,14596
-2,4867
-1,68158
-1,8225
-1,71484
-1,70777
-1,79915
-1,97942
-1,44251
-2,3424
-2,29466
1,796005
1,755917
1,161171
-2,34458
-2,6377
-1,69524
1,073891
-1,11158
1,734837

porovnávanými

skupinami

amastigotů;

bílé

řádky

značí

proteiny

dohledávané

prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
ID
XP_003874178.1
XP_003877639.1
XP_003872443.1
XP_003876381.1
XP_003876382.1
XP_003872441.1
XP_003878380.1
XP_003878590.1

antiox
putative gamma-glutamylcysteine synthetase
Thioredoxin-like/Protein of unknown function (DUF3638)/ (DUF3645), putative [T. equiperdum ]
tryparedoxin-like protein
type II (glutathione peroxidase-like) tryparedoxin peroxidase
type II (glutathione peroxidase-like) tryparedoxin peroxidase
tryparedoxin
thioredoxin-like protein, putative [Bodo saltans ]
putative ascorbate-dependent peroxidase

ax-leze
-23,0518
-2,57564
-2,49154
3,106715
3,781268
2,111839
2,619824
5,963048

ax-bm
-3,5718
-1,92702
-1,14666
1,286153
1,476475
1,6617
-1,39331
6,166919

bm-leze
-6,45385
-1,33659
-2,17287
2,415514
2,561023
1,270894
3,650211
-1,03419

Tab. 6 – Identifikované proteiny zařazené do funkční skupiny ochrany proti oxidativnímu
stresu (antiox); červenou barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu ve prospěch
menšitele; zeleně je značen rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní
rozdíl mezi porovnávanými skupinami amastigotů; bílé řádky značí proteiny dohledávané
prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
ID
XP_003874676.1
XP_003875391.1
XP_003876168.1
XP_003877677.1
XP_003877255.1
XP_003872264.1
XP_003879115.1
XP_003874905.1
XP_003879080.1
XP_003879015.1
XP_003875445.1
XP_003879114.1
XP_003873529.1
XP_003876787.1
XP_003875295.1
XP_003878861.1
XP_003875843.1
XP_003875062.1
XP_003873171.1
XP_003874390.1
XP_003875663.1
XP_003876472.1
XP_003875439.1
XP_003872832.1
XP_003872150.1
XP_003879149.1
XP_003873737.1
XP_003874647.1
XP_003879177.1
XP_003876229.1
XP_003872362.1
XP_003877776.1
XP_003874894.1
XP_003873820.1

energetický metabolismus
cytochrome c oxidase assembly protein [Gordonia bronchialis ]
putative ATP synthase
putative cytochrome c oxidase VII
putative cytochrome c oxidase VIII (COX VIII)
succinate dehydrogenase subunit [Trypanosoma rangeli ]
ATP synthase subunit C family protein [L. donovani ]
putative NADH-dependent fumarate reductase
L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, mitochondrial, putative
NADH-dependent fumarate reductase-like protein
ubiquinol-cytochrome c reductase subunit 7 [Strigomonas culicis ]
putative ATP synthase F1 subunit gamma protein
putative NADH-dependent fumarate reductase
putative cytochrome-b5 reductase
succinate dehydrogenase subunit (SDH8) [Trypanosoma cruzi cruzi ]
dihydrolipoamide acetyltransferase precursorlike protein
putative cytochrome b5-like Heme/Steroid binding domain containing protein [Trypanosoma cruzi ]
putative fumarate hydratase
cytochrome c oxidase subunit I
cytochrome c oxidase subunit IV
Cytochrome-c oxidase [Trypanosoma rangeli ]
putative cytochrome c oxidase subunit 10 [L. braziliensis MHOM/BR/75/M2904]
putative cytochrome c oxidase subunit V
putative cytochrome c oxidase subunit VI
putative cytochrome b5-like protein
putative cytochrome c1, heme protein, mitochondrial precursor
putative reiske iron-sulfur protein precursor
succinate dehydrogenase subunit [Trypanosoma cruzi ]
succinyl-CoA ligase [GDP-forming] beta-chain,putative
Flavinator of succinate dehydrogenase, putative [L. donovani ]
putative pyruvate dehydrogenase E1 beta subunit
putative fumarate hydratase, partial
ubiquinol-cytochrome-c reductase-like protein
ubiquinone biosynthesis methyltransferase,putative
putative cytochrome c

ax-leze
-6,65533
-6,30891
-2,91656
-3,86835
-3,21458
-3,13182
-3,4117
-3,24464
-2,03186
-2,33568
-2,20256
-2,16987
-2,40517
-2,29528
-2,03833
-2,31777
-1,55974
-1,9717
-1,63506
-1,28069
-1,24486
-1,25348
-1,2262
1,544482
-1,74377
-1,15513
-1,07535
-1,52535
1,019931
1,617586
2,055116
2,228279
4,072571
48,30063

ax-bm
-1,41521
-1,14769
1,637762
1,627503
1,246739
-1,05621
1,055616
-1,37323
1,136536
1,211848
-1,09555
-1,12502
-1,38338
-1,15541
-1,82661
-1,25946
1,485723
2,338462
2,061036
2,15732
2,211599
2,242363
2,677432
3,133229
1,964286
1,967761
1,999408
-2,76565
-2,84244
-1,27705
1,708915
2,298958
2,088273
5,235836

Tab. 7 – Identifikované proteiny, zařazené do funkční skupiny enzymů energetického
metabolismu; červenou barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu, ve prospěch
menšitele; zeleně je značen rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní
rozdíl mezi porovnávanými skupinami amastigotů; bílé řádky značí proteiny dohledávané
prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
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bm-leze
-4,7027
-5,49706
-4,77665
-6,29576
-4,00774
-2,96516
-3,60146
-2,36279
-2,30929
-2,83049
-2,01045
-1,92874
-1,73862
-1,98654
-1,11591
-1,84028
-2,31734
-4,61071
-3,36991
-2,76286
-2,75314
-2,81076
-3,28306
-2,02866
-3,42525
-2,273
-2,15006
1,813123
2,89909
2,065742
1,202588
-1,03171
1,950212
9,225007

ID
XP_003879287.1
XP_003876894.1
XP_003879239.1
XP_003878817.1
XP_003877409.1
XP_003874532.1
XP_003872565.1
XP_003874247.1
XP_003874115.1
XP_003878689.1
XP_003876152.1
XP_003871774.1
XP_003873366.1
XP_003878354.1
XP_003878067.1
XP_003886543.1
XP_003873485.1

vezikulární transport
dynein light chain, putative [L. panamensis ]
putative dynein heavy chain
putative phosphoinositide-binding protein [L. mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
putative adaptor complex subunit medium chain 3
protein KINESIN LIGHT CHAIN-RELATED 1 isoform X3 [Amborella trichopoda ]
dynein heavy chain, putative [Trypanosoma cruzi ]
putative Qc-SNARE protein
putative kinesin
putative dynein light chain 2B, cytoplasmic
putative myosin IB heavy chain
putative dynein heavy chain
myosin heavy chain, non-muscle-like isoform X2 [Physcomitrella patens ]
putative dynein heavy chain
unconventional myosin-Ie isoform X1 [Monopterus albus ]
COP9 signalosome, subunit CSN8 family protein [L. donovani ]
putative kinesin [L. major strain Friedlin]
putative kinesin K39

ax-leze
-101,616
-79,2264
-3,20663
-15,6041
-3,54845
-2,2268
-2,17457
-3,58402
-3,19911
-2,08238
1,018198
-1,1663
-1,00245
-1,10766
2,883258
3,876219
3,935808

ax-bm
-4,80498
-11,3569
-2,89772
-1,88402
1,082347
-1,10259
-1,46339
-1,88402
-1,76254
-1,42991
-3,56927
-2,19406
-2,39283
-3,08147
1,498589
2,117982
1,803508

bm-leze
-21,1482
-6,97605
-1,1066
-8,28235
-3,84065
-2,0196
-1,48598
-3,584
-1,81505
-1,45629
3,634231
1,881202
2,386986
2,781957
1,923982
1,83015
2,182316

Tab. 8 – Identifikované proteiny zařazené do funkční skupiny proteinů vezikulárního
transportu; červenou barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu ve prospěch
menšitele; zeleně je značen rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní
rozdíl mezi porovnávanými skupinami amastigotů; bílé řádky značí proteiny dohledávané
prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
ID
XP_003876003.1
XP_003877212.1
XP_003874850.1
XP_003872953.1
XP_003875956.1
XP_003875419.1
XP_003878330.1
XP_003872679.1
XP_003878782.1
XP_003871888.1
XP_003878744.1
XP_003879352.1

cytoskelet
putative cytoskeleton associated protein [Trypanosoma cruzi ]
beta-tubulin [Perkinsela sp . CCAP 1560/4]
Calponin like proteiny (CH) domain containing protein [Trypanosoma brucei equiperdum ]
flagella associated protein [Trypanosoma rangeli ]
LIM domain family protein [L. donovani ]
microtubule-binding protein, putative [L. panamensis ]
beta tubulin
beta tubulin
putative G-actin binding protein
actin
p25-alpha, putative [L. donovani ]
CRAL/TRIO domain family protein [L. donovani ]

ax-leze
-4,93613
-3,83344
-2,75326
-77,4246
-30,0281
-2,14523
-2,21226
2,59915
2,882379
-1,89416
1,256947
-1,13692

ax-bm
-1,58674
1,195642
-4,42378
-2,9121
-1,80236
-2,28848
-9,4661
-1,94662
-1,62924
-2,24065
-2,81911
-2,03623

Tab. 9 – Identifikované proteiny zařazené do funkční skupiny proteinů cytoskeletu; červenou
barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu ve prospěch menšitele; zeleně je značen
rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní rozdíl mezi
porovnávanými

skupinami

amastigotů;

bílé

řádky

značí

proteiny

dohledávané

prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
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bm-leze
-3,11085
-4,58341
1,606748
-26,5872
-16,6605
1,066779
4,27893
5,059553
4,696057
1,182924
3,543488
1,791003

ID
XP_003875729.1
XP_003877079.1
XP_003873031.1
XP_003877832.1
XP_003876604.1
XP_003876882.1
XP_003871973.1
XP_003873627.1
XP_003878111.1
XP_003876680.1
XP_003872153.1
XP_003877095.1
XP_003879269.1
XP_003875329.1
XP_003879319.1
XP_003871906.1
XP_003872039.1
XP_003878903.1
XP_003878209.1
XP_003873528.1
XP_003872473.1
XP_003877520.1
XP_003876383.1
XP_003877630.1
XP_003872049.1
XP_003872677.1

metabolismus amk
cytosolic leucyl aminopeptidase
serine hydroxymethyltransferase
3-methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta subunit,putative
methylcrotonoyl-coa carboxylase biotinylated subunitprotein-like protein
putative methylmalonyl-coenzyme a mutase
putative propionyl-coa carboxylase beta chain
putative methylthioadenosine phosphorylase
glutamate dehydrogenase
putative cystathionine beta-lyase
putative cysteine desulfurase
cobalamin-dependent methionine synthase,putative
putative acyl-CoA dehydrogenase
putative acyl-CoA dehydrogenase
putative methionine aminopeptidase 2
putative cystathione gamma lyase
dihydrolipoamide branched chain transacylase,putative
4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate reductase [Kiritimatiellaceae bacterium ]
amidinotransferase, putative [L. panamensis ]
transglutaminase family protein [Leptospira montravelensis ]
lysine decarboxylase domain-containing protein [Trypanosoma theileri ]
putative guanine deaminase
putative 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocyst ei nemethyltransferase
putative asparagine synthetase a
putative N-acyl-L-amino acid amidohydrolase
putative glutamine synthetase
Amidinotransferase family protein [Leishmania donovani ]

ax-leze
-15,6708
-7,03022
-5,18905
-4,67803
-4,20691
-3,42967
-3,4192
-2,71043
-3,45266
-2,70999
-2,79363
-2,53517
-2,75131
-1,14201
1,431639
-3,10768
-2,90225
-2,44577
-2,50262
-2,05105
-1,93431
1,630388
8,300625
2,258821
3,624872
3,597613

ax-bm
-2,43312
-2,47502
-1,3114
-1,66958
-2,66135
1,014901
-1,47308
-3,17992
-1,72849
1,135916
-1,0247
-1,22902
-1,90731
1,762984
-1,89245
-2,10693
-2,63078
-2,53151
1,123287
-1,91479
1,101116
-9,71221
1,251985
-3,86128
1,916471
1,267349

bm-leze
-6,44062
-2,84049
-3,9569
-2,80191
-1,58074
-3,48078
-2,32112
1,173213
-1,99751
-3,07833
-2,72629
-2,06275
-1,44251
-2,01334
2,7093
-1,47499
-1,10319
1,035055
-2,81117
-1,07116
-2,12989
15,83462
6,629959
8,721946
1,891429
2,83868

Tab. 10 – Identifikované proteiny zařazené do funkční skupiny metabolismu aminokyselin;
červenou barvou jsou označeny rozdíly v množství proteinu ve prospěch menšitele; zeleně
je značen rozdíl ve prospěch menšence; oranžově je značen nesignifikantní rozdíl mezi
porovnávanými

skupinami

amastigotů;

bílé

řádky

značí

proteiny

dohledávané

prostřednictvím https://blast.ncbi.nlm.nih.gov; ID = identifikátor proteinu.
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Obr. 4 – Centrální metabolismus leishmanií; fialové a zelené šipky znázorňují změnu exprese
některých enzymů u amastigotů izolovaných z léze infikované myši ve srovnání
s alternativními typy amastigotů; 1 – glukóza-6-fosfát izomeráza; 2 – glycerol-3-fosfát
dehydrogenáza; 3 – glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza; 4 – fosfoglycerá kináza; 5 –
fosfoglycerát mutáza; 6 – enoláza; 7 – sukcinát dehydrogenáza; 8 – cytochrom c oxidáza; 9
– ATP syntáza; 10 – fumarát reduktáza; převzato a upraveno ze Saunders et al., 2010.
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5 Diskuze
Výsledky předložené diplomové práce sledují rozdíly mezi třemi typy amastigotů, které se
využívají ve studiu biologie těchto forem. Srovnávali jsme dva alternativní typy
amastigotů – axenické a izolované z ex vivo infikovaných M

s pravými amastigoty

izolovanými z léze infikovaného hostitele. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry se odvozené
formy amastigotů liší od amastigotů vyvinutých v přirozených podmínkách těla savčího
hostitele. K porovnání byly zvoleny dva přístupy – experimentální infekce přenašeče
Lu. longipalpis a proteomická analýza s využitím kvantifikace pomocí izobarického
značení. Nejistá míra podobnosti s „pravými“ amastigoty bývá často předmětem kontroverze
využívání alternativních forem ke studiu biologie amastigotů.
Experimenty byly původně zamýšleny s druhem L. major, ale nepodařilo se zavést
axenickou kulturu amastigotů dle jediného existujícího článku pro tento druh (Bashir et al.,
1992). Řešením byl výběr druhu L. mexicana (MNYC/BZ/62/M379 GFP), který stejně jako
L. major působí kožní formu leishmaniózy a u kterého se nám podařila kultivace axenických
amastigotů dle Bates (1994). Pro zavedení axenické kultury amastigotů L. mexicana, bylo
nutné použít kulturu, složenou převážně z metacyklických amastigotů. Toho bylo dosaženo
kultivací podle Bates and Tetley (1993), s jejímž postupem bylo dosaženo 69,7 % metacyklů
v kultuře v porovnání s 35,3 % v klasické 7denní kultuře ve stacionární fázi, kde se obecně
předpokládá větší procento metacyklů (Sacks, 1989, Bates and Tetley 1993).
Během experimentálních infekcí přirozeného přenašeče Lu. longipalpis třemi typy
amastigotů, byla zjištěna signifikantně slabší infekce u lutzomyií infikovaných axenickými
amastigoty v porovnání s dalšími typy amastigotů. To by mohlo nasvědčovat jejich dříve
popsané bližší příbuznosti s promastigoty (Fiebig et al., 2015). V minulosti byly v naší
laboratoři porovnávány infekce flebotomů způsobené amastigoty a nepřirozeně (avšak
často) používanými promastigoty. Promastigotní infekce vedly ke slabším infekcím
v prvních 4 dnech ve srovnání s infekcemi způsobenými amastigoty (Sádlová et al., 2016).
Další možností je, že se axeničtí amastigoti množí v hmyzím hostiteli pomaleji než zbylé
dva typy amastigotů nebo by mohli být citlivější k působení faktorů ve střevě flebotoma
(např. k trávicím enzymům). Naproti tomu, v lokalizaci infekce nebyl zaznamenán mezi
skupinami amastigotů signifikantní rozdíl.
Abychom si usnadnili kvantifikaci amastigotů, izolovaných z léze infikovaného
hostitele, byly zvoleny leishmanie s GFP značením. Ukázalo se však, že v době pozdní
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infekce, kdy byli amastigoti z hostitele izolováni (min. 5 týdnů), byla vlivem epigenetických
změn exprese GFP potlačena (Ishemgulova et al., 2016). Postupnou ztrátu fluorescence jsme
sledovali i u stejně dlouho kultivovaných amastigotů v ex vivo infikovaných M . U
axenických amastigotů se exprese GFP neztratila ani při dlouhodobém pasážování.
Z důvodu ztráty exprese GFP u amastigotů z léze, byla ke kvantifikaci amastigotů
z infikovaného hostitele využita metoda počítání z kapky barvené Giemsou (viz kapitola
3.6.4).
V proteomické části experimentu, bylo potřeba získat amastigoty, s co nejnižším
procentem kontaminantů z tkáně myši, které mohou působit interferenci s proteiny
amastigotů. K purifikaci amastigotů z léze bylo použito několik přístupů. Ukázalo se, že
k tomuto účelu nelze použít běžný polykarbonátový plastik, na jehož stěnách amastigoti ve
velké míře ulpívali při promývacích krocích. Neosvědčilo se ani přečišťování homogenátu
léze centrifugací na metrizamidovém gradientu podle Saraiva et al., (1983) s využitím
silikonizovaných

zkumavek.

Nejlepších

výsledků

jsme

dosáhli

se

speciálními

polypropylenovými zkumavkami a s využitím pufru na lýzi erytrocytů, jejichž hemoglobin
představoval přibližně 8 % proteinů. Přes dosažení celkem uspokojivých výsledků u
některých pokusných vzorků, kdy bylo stanoveno procento leishmaniových proteinů nad
10 %, nebylo při této metodě dosahováno stabilně dobrých výsledků a v experimentu byly
některé z použitých vzorků suboptimální. Faktory, které mohly kvalitu vzorku ovlivnit jsou
doba infekce myši a zjev infikované tkáně, kdy nebylo vždy možné s jistotou odlišit
infikovanou tkáň od zdravé a odběrem většího množství tkáně mohl být poměr proteinů
naředěn ve prospěch myši.
Protože je proteinová databáze [Leishmania mexicana MHOM/GT/2001/U1103]
(Rogers et al., 2011) poměrně málo anotovaná, bylo nutné velké množství identifikovaných
proteinů (přibližně polovinu) dohledat na základě podobnosti sekvence prostřednictvím
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov.
Výsledkem proteomického srovnání exprese některých virulenčních faktorů byla
vyšší exprese amastinů, GT3, CPA i CPB u amastigotů z léze. Prokázanou funkcí amastinů
je zprostředkování kontaktu s membránou parazitoforní vakuoly, která u axenických
amastigotů chybí (de Paiva et al., 2015). Je možné, že z tohoto důvodu je u axenických
amastigotů exprese amastinu nejnižší. Nejvyšší exprese GT3 u amastigotů z infikovaného
zvířete lze považovat za adaptaci na prostředí s nižším množstvím cukrů, na jejichž příjmu
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je stadium amastigota závislé. Nasvědčuje tomu i studie Feng et al., (2011), dle které je
exprese některých proteinů, včetně GT3 regulována dostupností glukózy v prostředí.
Vyšší exprese cysteinových proteináz u amastigotů z léze je v souladu s tím, že u
většiny CP byla prokázána vyšší exprese u amastigotů ve srovnání s promastigoty (Souza et
al., 1992, Mottram et al., 1992). Jejich zvýšená exprese po transformaci na amastigoty
nejspíš souvisí s jejich významem v interakci s hostitelem a modulaci buněčné odpovědi
(Cameron et al., 2004). V případě axenických amastigotů k interakci s hostitelem nedochází
a u amastigotů izolovaných z makrofágů ex vivo je prostředí ochuzené o interakci s dalšími
buněčnými typy. Vyšší exprese CPB by mohla mimo jiné souviset s větším objemem
megazómů u amastigotů z léze (Ueda-Nakamura et al., 2007). V našich vzorcích byly
identifikovány i další cysteinové proteinázy (např. klan CA), jejichž exprese byla vyšší
střídavě u všech typů amastigotů, ale jejichž funkce u leishmanií zatím není dobře známá
(shrnuto v Siqueira-Neto et al., 2018) a proto nelze z těchto výsledků více usoudit. CPB
funguje jako regulátor exprese dalšího virulenčního faktoru – gp63 (Casgrain et al., 2016).
Nejvyšší exprese gp63 byla zaznamenána u axenických amastigotů. Gp63 je přítomen u
amastigotů i promastigotů, u kterých je výrazně vyšší jeho exprese na povrchové membráně
(Medina-Acosta et al., 1989). Součástí našich experimentů ale nebylo určování lokalizace
identifikovaných proteinů, a tak nelze s jistotou říci, zda celková vyšší exprese gp63 je
indikátorem podobnosti axenických amastigotů s promastigoty.
Jako zdroj uhlíku preferují amastigoti (stejně jako promastigoti) cukry, pokud jsou
dostupné. Vzhledem k nižší dostupnosti cukrů v PV je jejich přísun do buňky amastigota
výrazně snížen. Mezi porovnávanými amastigoty byla obecně nesilnější exprese
glykolytických enzymů pozorována u axenických amastigotů a amastigotů izolovaných z
makrofágů, což nasvědčuje především větší dostupnosti cukrů v médiích s bovinním sérem
oproti prostředí hostitele, kde může být přísun cukru kolísavý. Výjimkou byly některé
enzymy glykolýzy lokalizované v glykozómech, které byly více exprimovány u amastigotů
z léze (např. glukóza-6-fosfát izomeráza). To je v souladu se studií Rosenzweig et al.,
(2008), provedenou na druhu L. donovani, u kterého byla v průběhu transformace na
amastigoty zvýšena exprese glykolytických enzymů lokalizovaných v glykozómu (1,4x),
kdežto exprese cytosolických enzymů glykolýzy byla snížena (2x) (např. enoláza,
fosfoglycerát mutáza). Enzymy, lokalizované společně v glykozómu mohou mít význam v
rychlé odpovědi na změnu v dostupnosti zdroje uhlíku. Protože leishmanie nemají
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glyoxylátový cyklus, nejsou schopné přepnout na využívání mastných kyselin jako jediného
zdroje uhlíku (Saunders et al., 2014, Shrnuto v Mcconville et al., 2015).
U amastigotů, oproti promastigotům, dochází ke zvýšené expresi enzymů
metabolismu tuků (Hart and Coombs, 1982). Mastné kyseliny jsou pro amastigoty 2.
preferovaný zdroj uhlíku. (Saunders et al., 2011, Saunders et al., 2014). Výsledky této
diplomové práce poukazují na nejvýraznější expresi enzymů β-oxidace u amastigotů
vyvíjejících se v lézi hostitele v porovnání s odvozenými typy amastigotů v souladu s
(Rosenzweig et al., 2008). Vyšší exprese enzymů β-oxidace u těchto amastigotů je
důsledkem snížené dostupnosti glukózy (Saunders et al., 2014). Tyto výsledky jsou
v souladu se sníženou glykolýzou u amastigotů z léze oproti ostatním typům amastigotů.
Stejně jako ve výše zmíněné studii prováděné s L. donovani (Rosenzweig et al., 2008) byla
i u pravých amastigotů, ve srovnání s odvozenými typy, zvýšena exprese dalších enzymů,
které se účastní β-oxidace nepřímo (lipázy, acyl CoA syntetázy). Stejně jako v předešlé studii
na L. donovani byla zvýšena exprese glycerol kinázy, která napovídá, tomu, že glycerol
produkovaný lipázami je dále zpracováván v glukoneogenezi (Opperdoes and Coombs,
2007).
Obecně u amastigotů dochází ke zvýšenému katabolismu aminokyselin. To se
projevuje i u „pravých“ amastigotů, u kterých jsme ve srovnání s odvozenými typy
amastigotů pozorovali zvýšenou expresi větší části detekovaných enzymů katabolismu
aminokyselin. Příkladem je glutamát dehydrogenáza, u které pozorovali zvýšení exprese i
Rosenzweig et al. (2008) při transformaci druhu L. donovani na amastigoty.
Dále byly u amastigotů z léze ve srovnání s ostatními typy amastigotů více
exprimovány enzymy energetického metabolismu v souladu s (Rosenzweig et al., 2008,
Saunders et al., 2014). Dráhy oxidativní fosforylace a β-oxidace jsou pro virulenci
amastigotů nezbytné, při jejich narušení dochází ke ztrátě virulence (Gannavaram et al.,
2012, Dey et al., 2010).
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6 Závěrečné shrnutí
Cílem této diplomové práce bylo porovnat alternativní typy amastigotů L. mexicana, které
jsou využívány při studiu biologie s amastigoty izolovanými z léze infikovaného hostitele.
S ohledem na metodologii se podařilo zavést a dlouhodobě kultivovat axenickou kulturu
amastigotů L. mexicana změnou podmínek v médiu. Dále bylo dosaženo kvantitativně
lepších výsledků v izolaci a přečištění amastigotů z infikovaného hostitele pro účely
proteomiky.
Bylo provedeno srovnání na úrovni vývoje v hmyzím přenašeči Lu. longipalpis jejich
experimentální infekcí. Výsledky tohoto experimentu nasvědčují vzdálenější příbuznosti
axenicky získávaných amastigotů k „pravým“, získávaným z infikovaného hostitele, jelikož
působili slabší infekce flebotomů. Oproti tomu, při sledování lokalizace infekce nebyl
pozorován signifikantní rozdíl mezi jednotlivými typy amastigotů.
Z hlediska proteomiky jsme se zaměřili na vybrané virulenční faktory amastigotů,
kde jsme pozorovali ve většině případů silnější expresi u amastigotů z infikovaného hostitele
v porovnání s ostatními typy amastigotů. Sledovány byly také vybrané funkční skupiny
enzymů základních metabolických drah, kde se obecně u amastigotů z léze projevil zvýšený
katabolismus (β-oxidace, metabolismus aminokyselin, Krebsův cyklus a oxidativní
fosforylace). Výjimkou byla glykolýza, jejíž enzymy lokalizované v cytosolu byly více
exprimovány u axenických amastigotů a zároveň je typicky intenzivněji využívána
promastigoty. Amastigoti izolovaní z ex vivo infikovaných makrofágů představovaly ve
velkém množství případů prostřední článek, s často nesignifikantními rozdíly mezi
axenickými amastigoty. Vzhledem k relativně snadné dostupnosti a vysoké čistotě
alternativních typů amastigotů je jejich využívání v laboratorních podmínkách výhodné, ale
je potřeba brát v úvahu jejich odvozenost od pravých amastigotů, vyvíjejících se
v obratlovčím hostiteli.
Studium tří typů amastigotů se budeme věnovat i v dizertačním projektu, kde se
budeme podrobněji zabývat specifikací jednotlivých metabolických drah a odlišnou expresí
jednotlivých enzymů a dalších identifikovaných proteinů. Bude provedeno také
morfologické srovnání ultrastruktur s využitím transmisní elektronové mikroskopie, s jejíž
pomocí budeme schopni porovnat objemy některých organel mezi třemi typy amastigotů.
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