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1 ABSTRAKT
Cíl práce: Cílem této rešeršní práce je seznámit čtenáře s problematikou týkající se
intracelulární bakterie Francisella tularensis ve vztahu k aktivaci přirozené imunitní odezvy
hostitele na přítomnost infekčního agens.
Hlavní poznatky: Mezi hlavní cíle této práce patří podat stručný přehled o
rozpoznávání F. tularensis cestou Toll-like receptorů, produkce cytokinů a chemokinů a
následné zapojení dalších komponent přirozené imunity, mezi které patří neutrofily, NK buňky
nebo humorální složky imunitní odpovědi, do které se řadí také komplement. Zpracované
informace se opírají o řadu studií prováděných převážně na myších modelech.
Závěry: Intracelulární bakterie F. tularensis je známá jako původce onemocnění
tularémie. Její vysoká infekčnost spolu s vysokým rizikem úmrtí u plicní formy vyvolává velké
obavy ze zneužití této bakterie jako biologické zbraně. Doposud nejsou známy veškeré její
mechanismy patogeneze, což je velkým problémem při vývoji účinných vakcín. Indukce
přirozené imunity se jeví v obraně hostitele proti F. tularensis jako velmi důležitá. I přes několik
desetiletí bádání se však stále nedaří plně objasnit mechanismy F. tularensis, kterými se podílí
na manipulaci s hostitelskou buňkou včetně regulace indukce imunitní reakce na infekci
vyvolanou F. tularensis.

Klíčová slova: Francisella tularensis; intracelulární bakterie; přirozená imunita; infekce;
makrofágy; neutrofily; komplement; cytokiny
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ABSTRACT
Background: The purpose of this bachelor thesis is to describe Francisella tularensis
and activation of innate immunity during host infection.
Main findings: The main findings of the work include the method of recognition of
F. tularensis via Toll-like receptors, the production of cytokines and chemokines and the
subsequent involvement of other components of innate immunity, including neutrophils, NK
cells, or humoral components of the immune response, which also includes complement. The
information is based on a number of studies performed mainly on mouse models.
Conclusions: The intracelullar bacterium F. tularensis is known to cause tularemia. Its
high infectivity, together with the high risk of death in the lung form, raises great concerns
about the misuse of this bacterium as a biological weapon. To date, not all of its mechanisms
of pathogenesis are known, which is a major problem in the development of effective vaccines.
The induction of innate immunity appears to be very important in the host's defense against
F. tularensis. However, despite several decades of research, the mechanisms of F. tularensis
involved in host cell manipulation, including the regulation of the induction of immune
response to F. tularensis infection, have still not been fully elucidated.

Key words: Francisella tularensis; intracellular bacterium; innate immunity; infection;
macrophages; neutrophils; complement; cytokines
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2 ZADÁNÍ - CÍL PRÁCE
Zadáním této práce je vypracování přehledné a srozumitelné literární rešerše, která
bude popisovat bakterii F. tularensis se zaměřením na přirozenou imunitní reakci hostitelského
organismu proti infekci způsobené tímto mikrobem. Bude se také zaměřovat na interakci mezi
hostitelem a mikrobem. Další část této práce bude hodnotit význam indukce přirozené
imunitní odpovědi u dalších významných intracelulárních patogenů. Požadavkem práce bude
vyhledávání relevantních zdrojů z dostupných databází, ze kterých bude řešitelka vycházet.
Snahou a cílem práce bude shrnout problematiku týkající se aktivace přirozeného
hostitelského imunitního systému po napadení patogenem, popsat veškeré imunitní
mechanismy, které se na indukci přirozené imunity podílejí a jejich vzájemné ovlivnění.
Bakalářská práce se dále zaměří na intracelulární život bakterie F. tularensis a na interakce
tohoto patogenu s hostitelskou buňkou. Práce bude popisovat, jakým způsobem F. tularensis
vstupuje do organismu a jak buňky a humorální složky přirozené imunity hostitele ovlivňuje.
Práce se bude zmiňovat také o indukci přirozené imunity u hostitelských buněk po infekci
dalšími vybranými intracelulárními patogeny.
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3 TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Historie Francisella tularensis
Bakterie Francisella tularensis (F. tularensis) způsobuje onemocnění tularémie.
Tularémie získala název kombinací názvu amerického města Tulare a řeckého označení krve
‘‘aemie‘‘.
Historie tularémie se pojí s propuknutím dýmějovému moru, neboť vědcům po
nějakou dobu trvalo bakterii způsobující tularémii od dýmějového moru odlišit. Znesnadňovaly
jim to i klinické příznaky, které měla tularémie s morem podobné. U moru typicky dochází ke
zvětšování lymfatických uzlin a průniku bakterie do sleziny. Stejné klinické nálezy je ale možné
pozorovat u tularémie. Z tohoto důvodu byla tularémie za mor často zaměňována [1,2]. Roku
1903 se nemoc podobná dýmějovému moru vyskytla na jihu San Francisca, kde vyhladila
populaci zemních veverek. Dva lidé podlehli této infekci poté, co přišli do styku s veverkami při
střelbě, nebo se nakazili jejich pozřením. Lékaře Williama B. Wherry a George W. McCoye
dýmějový mor zajímal a rozhodli se tuto událost více vědecky prozkoumat. Domnívali se, že se
jedná pouze o mor. Ten byl také Wherrym u 4 z 432 ulovených zemních veverek prokázán.
McCoy však při práci narazil na úplně jiný, neznámý patogen. Vyskytoval se ve veverkách
ulovených z různých oblastí. Doktorem McCoyem a dalším lékařem Charlesem W. Chapinem,
byl tento neznámý patogen roku 1912 pojmenován Bacterium tularense (B. tularensis). Rodové
jméno získala bakterie podle města Tulare v Kalifornii, kde v předchozích letech roku 1911
způsobila velkoplošné onemocnění zemních veverek [2].
Lékaři a vědci té doby však stále neznali přesnou patogenezi a konkrétnější informace o
B. tularensis. K výzkumu se tak roku 1919 připojil Edward Francis, doktor z Washingtonu, D.C.
Spolu s ostatními začal zkoumat výskyt choroby, která začínala postihovat obyvatele Utahu.
Dr. Edward Francis se u pacientů začal zajímat o zanícená místa, jež vznikla po pokousání
mouchou Crysops discalis [3]. Při vyšetřování jednoho z pacientů odebral nemocnému vzorky
hnisu z léze a žilní krev, které následně aplikoval do morčete. Zjistil, že materiál z nakaženého
morčete obsahoval B. tularense. Díky kolegovi, který se tularémií omylem při práci nakazil,
později získal protilátky proti bakterii [2,4]. Později se přišlo na to, že se nemoc vyskytovala jak
u zajíců (zaječí nemoc), tak i u koní, na kterých parazitovaly jelení blechy. Ukázalo se, že blechy
mohou kousnutím onemocnění přenášet. Po Dr. Francisovi získala bakterie druhové jméno.
Od tohoto okamžiku se pro bakterii užívá označení F. tularensis [2].
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3.2 Taxonomie F. tularensis
Taxonomie bakterie s označením Francisella není pevně stanovena a neustále se nad ní
diskutuje. Rod Francisella spadá do čeledi Francisellaceae, třídy Gammaproteobacteria. Podle
nedávné studie se rod Francisella dělí do dvou skupin. První skupina zahrnuje F. tularensis,
F. novicida. F. hispaniensis a tehdejší Wolbachia persica [5], která byla nově překlasifikována na
F. persica. Návrh na klasifikaci podal Larson a kol. roku 2016 na základě genetické analýzy.
Dříve byla považována za nejvíce příbuznou bakterii k rodu Francisella [6]. Do druhé skupiny
patří F. philomiragia a F. noatunensis. V mnoha publikacích je uváděno, že F. tularensis
zahrnuje 4 druhy, které jsou si navzájem příbuzné a podobné v genomu. Liší se však svou
virulencí, epidemiologií a biochemickými pochody. Do těchto 4 druhů spadá F. tularensis
subsp. tularensis, subsp. holarctica, subsp. mediasiatica a subsp. novicida [5]. Z těchto tří
poddruhů vykazuje nejvyšší virulenci pro člověka subsp. tularensis (označován jako typ A),
který byl izolován pouze v Severní Americe [7]. Typ A se nadále dělí na 3 genotypy: A1a, A1b a
A2. V Evropě a po celé severní hemisféře je převážně distribuovaná F. holarctica (označována
za typ B), která vykazuje mírnější virulenci oproti typu A. Výskyt F. tularensis subsp.
mediasiatica je ojedinělý v Centrální Asii a jen vzácně způsobuje onemocnění tularémie u
člověka. Je mnohem méně virulentní než subsp. holarctica. F. tularensis subsp. novicida je
posledním poddruhem.
Pouze F. tularensis poddruh tularensis a holarctica způsobují tularémii u lidí [5].

3.3 Charakteristika F. tularensis
F. tularensis je charakterizována jako nepohyblivá, nesporulující, fakultativně
intracelulární kokobacil, který se dle Grama hodnotí jako negativní. Gramnegativní bakterie
mají v buněčné stěně tenkou vrstvu peptidoglykanu a lipopolysacharidy. Při odbarvování 95%
alkoholem dojde k vyplavení barevného komplexu kvůli rozpuštění lipidů ve vnější membráně
a při kontrastním dobarvení karbolfuchsinem nebo safraninem, získají gramnegativní bakterie
růžovou až červenou barvu [8].
F. tularensis má dobrou schopnost přizpůsobovat se na podmínky, ve kterých se zrovna
nachází, např. ve vodě nebo v půdě vydrží i po dobu několika týdnů. Je schopna např. odolávat
nižšímu pH, reaktivním sloučeninám kyslíku či dusíku, změnám teplot apod.
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3.4 Onemocnění tularémie
Tularémie je zoonóza, způsobená bakterií F. tularensis. Onemocnění tularémie se šíří
mezi zvířaty ve volné přírodě (hlodavci, zajíci, ptáky, psy, atd.). Bakterie byla dosud izolována
z již více než 250 druhů zvířat z přírody. Cestu nákazy bakterie F. tularensis lze klasifikovat
několika způsoby: přímým kontaktem, pozřením syrového nebo nedokonale tepelně
zpracovaného masa nakaženého zvířete, kontaminovanou vodou, po kousnutí členovcem,
nebo respirační cestou, kdy člověk vdechne infekční aerosol [9,10].

3.4.1 Klinické projevy v závislosti na formě vstupu bakteriálního agens do
organismu
Klinické projevy tularémie se odvíjí od cesty průniku F. tularensis do organismu.
Z místa vstupu následně putuje do krve, lymfatických uzlin a vybraných orgánů organismu.
Nepřenáší se z člověka na člověka. Klinické projevy závisí na typu přenosu a typu rezervoáru
nákazy [9,10]. Nástup nemoci je často náhlý, nicméně inkubační doba se obvykle pohybuje
od 3 - 5 dnů. Symptomy onemocnění tularémie jsou např. horečka, zimnice, malátnost,
bolest v krku v důsledku zvětšených mízních uzlin a bolest hlavy. Díky těmto symptomům,
objevujícím se ihned zpočátku, bývá nemoc chybně diagnostikována jako chřipka. Klinické
projevy se liší na základě cesty vstupu infekčního agens do organismu a také na velikosti
infekční dávky.
Zanesení infekce přes kůži nebo skrz sliznici (někdy i bez poranění) způsobuje
ulceroglandulární formu tularémie. Tato forma tularémie dominuje v evropských zemích.
Z převážné většiny je způsobená obvykle F. tularensis, subsp. holarctica. Ostatní poddruhy
mohou taktéž způsobit ulceroglandulární tularémii. Tato forma tularémie není ve většině
případů fatální. Nejčastěji se projevuje u pacientů po kousnutí přenašečem, jenž předtím
parazitoval na nemocném zvířeti. V místě, kde patogen vstoupil do organismu se tvoří vřed,
který přetrvává i několik měsíců od nákazy a je doprovázen zvětšenými mízními uzlinami.
Bakteriální agens se tedy dostává do mízního lymfatického systému, ze kterého poté bakterie
putují do ostatních tkání a orgánů organismu, jako jsou např. játra, slezina, plíce, ledviny,
centrální nervový systém nebo kosterní svaly. Zduřené mízní uzliny se po čase mohou
přetransformovat do otevřeného vředu, který se špatně a zdlouhavě hojí.
Výsledkem přímé kontaminace oka bakteriálním agens F. tularensis je okuloglandulární
forma tularémie. Jedná se pouze o 1 - 4 % případů. Jde o velmi nepříjemné onemocnění, kdy
pacient trpí konjunktivitidou. Oko otéká a hnisá.
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K orofaryngeální nebo gastrointestinální formě tularémie dochází po požití
kontaminované vody nebo potravy. Projevuje se bolestí v krku, zvětšenými mandlemi nebo
průjmem. U vážnějších případů je spojená s velkým rizikem ulcerace střev.
Termínem tyfoidální tularémie se označuje onemocnění u pacientů se systémovou
infekcí vyvolanou bakterií F. tularensis. Toto onemocnění postrádá některé charakteristické
symptomy jako je ulcerace, otok mízních uzlin a jiné symptomy, které jsou přítomné u
ostatních forem onemocnění. U tyfoidální tularémie je častá vizuální absence místa vstupu
infekce do organismu. Pacienty ohrožuje sepse, septický šok i systémové orgánové selhávání
[11,12].
O plicní tularémii hovoříme tehdy, vnikne-li mikroorganismus do těla dýchacími
cestami. Jedná se o nejnebezpečnější formu tularémie [13]. Kontakt s infikovaným senem,
sekáním trávy, nebo při jiné venkovní aktivitě může tato činnost vést k rozprášení infekčního
aerosolu s jeho následným vdechnutím. Zdrojem patogenu je buď mršina, nebo zbytky sekretů
infikovaného zvířete. Po nakažení poddruhem holarctica není nemoc fatální a způsobuje
mírnější formu respirační tularémie. V případě, že je patogenem poddruh tularensis, jedná se o
akutní vážnou infekci charakterizovanou horečkami, nachlazením, kašlem a malátností. Pokud
se onemocnění neléčí, jeho důsledky jsou vysoce smrtelné. Kvůli své vysoké virulenci i při nízké
infekční dávce a snadnosti šíření, se F. tularensis subsp. tularensis považuje za potenciální
biologickou zbraň [11,12,14].

3.4.2 Léčba
U každé nemoci, včetně tularémie, hraje roli čas, a proto je nutné co nejrychlejší
vyvrácení nebo potvrzení daného onemocnění. Léčba se zahajuje empiricky, dříve, než se
nemoc laboratorně potvrdí.
Po empirické a laboratorní diagnostice tularémie je nutné včasné zahájení
antimikrobiální léčby pacienta vůči F. tularensis. Léčba nemoci se řeší podáváním různých
skupin antibiotik. Podle toho, jak moc závažnou formu tularémie dotyčný má a jakým kmenem
je napaden, se určí lék, kterým bude pacient léčen. U dětských pacientů a těhotných žen, musí
být preskripce mnohem opatrnější a např. antibiotika ze skupiny tetracyklinů nepřipadají vůbec
v úvahu. Další faktor, který může komplikovat léčbu, je výskyt kmenů této bakterie
rezistentních vůči standardně předepisovaným antibiotikům v rámci tzv. empirické terapie.
[11]. Antibiotika ze skupiny cefalosporinů a betalaktamové antibiotika se nepoužívají, z důvodu
úplné rezistence F. tularensis [15].
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Při testování citlivosti bakterie F. tularensis in vitro bylo prokázáno, že bakterie
vykazuje citlivost vůči ceftriaxonu, rifampicinu, karbapenemům, určitým makrolidům apod.
Přesto se nedoporučuje všechny tyto látky klinicky používat [12].
Dříve byla lékem první volby na léčbu tularémie skupina baktericidních
aminoglykosidů, do kterých spadá streptomycin a gentamicin. Jejich účinnost je již dlouhodobě
klinicky ověřená, nicméně dnes se aminoglykosidy používají jen zřídka z důvodu jejich
ototoxicity, nefrotoxicity a to u velmi těžkých forem tularémie. Streptomycin se aplikuje
parenterálně a gentamicin intramuskulárně. Tato léčiva mají úzký terapeutický index a u
pacientů se musí nutně kontrolovat jejich hladina v séru (tzv. terapeutic drug monitornig)
[12,15].
U nezávažných forem infekce je doporučováno použití tetracyklinových a
fluorochinolových antibiotik. Preferován je

výběr

doxycyklinu, díky

jeho

dobrým

farmakokinetickým vlastnostem. Toto antibiotikum spadá do skupiny tetracyklinů, které působí
převážně bakteriostaticky. Při léčbě tularémie u dětí a těhotných je nejvhodnější volbou
ciprofloxacin (flourochinolové antibiotikum) [12,15].

3.5 Vakcinace a prevence
Mezi ty nejefektivnější způsoby ochrany zdraví před infekčním onemocněním patří
vakcinace neboli očkování. Jde o způsob aktivní imunizace. V případě tularémie doposud
nebyla vyvinuta žádná protektivní vakcína, která by byla schválena k běžnému používání.
Z důvodu možného použití F. tularensis jako biologické zbraně se na vývoji vakcín stále pracuje
[15]. Výhodou ve vývoji vakcíny jsou stále novější informace o jednotlivých kmenech, faktorech
virulence a genomu bakterie [11].
První vytvořenou vakcínou proti tularémii byla vakcína obsahující živé, atenuované
(oslabené) bakterie F. tularensis, podruhem holarctica kmene L15. Byla vytvořena v 50. letech
v bývalém Sovětském svazu. Vzorky této vakcíny byly poslány do Spojených států, kde
mnohonásobným pasážováním F. tularensis vytvořili oslabený kmen LVS (z anglického live
vaccine strain). Klinickým experimentem se zjistilo, že podaná vakcína LVS indukovala
obrannou imunitu proti nízko dávkovanému aerosolu s obsahem subsp. tularensis SCHU S4.
Licence na používání vakcíny nebyla získána z důvodu neznámého mechanismu účinku oslabení
virulence bakterie a možných nebezpečných vedlejších účinků u pacientů s oslabenou
imunitou. Navíc tato vakcína nezajišťuje žádnou ochranu proti nejvíce virulentnímu kmenu
typu A. Dalším problémem bylo riziko relapsu do plné či méně virulentní formy nemoci
[11,15,16]. Kmen LVS byl testován na dobrovolnících, doporučuje se jako očkování pro
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zaměstnance laboratoří, kteří s kmeny F. tularensis pracují. Dále se doporučuje zemědělcům,
lesním dělníkům a myslivcům, kteří mohou přijít do styku s infikovanou zvěří v místech, kde
hrozí nákaza. V případě vdechnutí infekčního aerosolu, ale vakcína není schopná dotyčného
ochránit. Inaktivovaná LVS vakcína má protektivní účinek vůči nákaze z aerosolu obsahující
infekčního

činitele,

bakterii

F. tularensis

subsp.

holarctica,

nikoliv

proti

subsp.

tularensis SCHU S4 [16]. V dnešní době se vědci zaměřují na vývoj vakcíny takové, která má
schopnost vyvolat mnohem větší imunogenitu a mít nižší patogenický dopad [11].
Druhým typem vakcín jsou neživé celobuněčné vakcíny, což jsou neinfekční
modifikované bakteriální suspenze. Jedna z prvních forem této vakcíny byla vyvinuta extrakcí
acetonu nebo fenolizací. Její účinek byl dobrý v ochraně primátů proti 740 CFU F. tularensis,
subsp. tularensis. Nevýhodou bylo projevení účinků tularémie s nedostatečnou ochranou proti
vysoce virulentnímu kmenu na jiných zvířecích modelech.
V neposlední řadě je možná pasivní imunizace organismu ve fázi začínajícího
onemocnění. Pasivní imunizace je podání protilátek pacientovi. Po aplikaci antiséra dotyčného
protilátky okamžitě (na rozdíl od očkování) chrání. Protilátky se získávají z myší, které byly
záměrně infikovány. Pořád je ale tato forma imunizace nedostatečná v boji proti F. tularensis
po nákaze respirační cestou [11].

3.6 Vlastnosti bakterie F. tularensis
Bakterie F. tularensis patří mezi fakultativní intracelulární patogen. Umí vnikat do
buněk hostitele, ve kterých se následně replikuje. Množí se v makrofázích i buňkách bez
schopnosti pohlcovat vlastní nebo cizorodé částice. Mezi makrofágy, které F. tularensis využívá
k intracelulárnímu pomnožování, patří buď primární makrofágy, což jsou např. lidské
makrofágy odvozené od monocytů nebo myší makrofágy kostní dřeně. Dále se také množí
v buněčných liniích, které jsou makrofágům podobné (linie J774A.1 a THP-1). Mezi buňky, ve
kterých je schopna se tato bakterie pomnožovat, třebaže nepatří mezi fagocytující buňky, patří
buňky epitelu dýchacích cest, buňky jater, endoteliální buňky pupečníkové žíly a buněčné linie
odvozené z epitelu (HEp-2. A549, HBE, HepG2) [11].
Pohlcený patogen je ve fagozómu, ze kterého posléze unikne do cytozolu makrofágu,
kde se dále rozmnožuje. Pro fagozomální únik se uplatňují geny, ležící na duplikovaném
ostrůvku patogenity Francisella (FPI-Francisella pathogenicity island) [17]. Velikost FPI je kolem
30-kb. FPI je oblast chromozomu, kde se nachází velký shluk genů s relativně nízkým obsahem
guaninu a cytosinu. Poprvé jej popsal Nano a kol. v roce 2004 na F. novicida. FPI má funkci
kódovat 18 genů, z nichž 14 je důležitých pro růst Francisella v makrofázích [18].
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Operony igIABCD a pdpABCD na FPI jsou nezbytné pro intracelulární růst. Jejich defekt nebo
chybění nevede k úniku z fagozómu a intracelulární proliferaci v cytozolu [11].

3.7 Intracelulární osud F. tularensis
F. tularensis subsp. tularensis je geneticky úzce příbuzná k podkmenu subsp. holarctica
a novicida. Všechny mají stejný způsob intracelulárního života [18].
F. tularensis je označena za intracelulární patogen. Do hostitelských buněk vstupuje
z důvodu potřeby jejího přežití a rozmnožování se. Vstupovat do hostitelské buňky může
v opsonizované formě. Hostitelská buňka (v tomto případě makrofág) má na svém povrchu
receptory pro komplement (pro složku C3). Opsonizovaná bakterie na svém povrchu obsahuje
složku C3, která je následně zachycena receptorem hostitelské buňky. Při internalizaci bakterie
do hostitelské buňky se ve velké míře zapojují složky jako je např. protein A plicního
surfaktantu, nukleolin, stejně jako Fcγ receptory savčích buněk. V případě F. tularensis
v neopsonizované formě, se uplatňuje pro vychytávání bakterie manózový receptor na povrchu
makrofágů. Pro vychytávání se pravděpodobně uplatňuje mnohem více povrchových receptorů
hostitelských buněk, ty ale prozatím nebyly definovány [5].
Makrofágy jsou v časném stádiu infekce F. tularensis infikovány jako první. Jsou
důležité jak pro replikaci bakterie, tak pro obranné reakce hostitele. Bakterie se do makrofágu
dostává tzv. looping fagocytózou. V tomto procesu fagocytózy hrají roli O-antigenové
polysacharidy [18]. Po prostupu bakterie do makrofágu, setrvává F. tularensis ve vakuole, která
je v poslední době označována za fagozóm FCP (Francisella containing phagosome). FCP
získává časné a pozdní endozomální markery jako je např. EEA-1 (early endosomal antigen 1),
Lamp-1 ( lysosomal-associated membrane protein 1) a Rab7. Katepsin D se však neexprimuje,
což je důvod proč fagozóm nevyzraje do fagolysozómu [5]. Vnitřní prostředí FCP se okyseluje
za pomocí ATPázy. Díky tomu získává ultrastruktura FCP hustě fibrilární povlak, který vytváří
puchýřky a vezikuly. Ty se následně rozfragmentují, což umožní únik F. tularensis do cytozolu,
kde zahájí svou cytozolickou replikaci [18]. Po delším intervalu infekce (16 - 24 hodin) se
F. tularensis dostává do multimembránového vakuolárního endocytárního kompartmentu,
který má vlastnosti autofagozómu. Není dosud objasněno, proč F. tularensis do
membránového prostoru vstupuje [5]. Po extenzivní replikaci bakterie dochází u hostitelské
buňky k indukci apoptózy, díky čemuž se bakterie Francisella dostává do extracelulárního
prostředí, kde má možnost znovu vyvolat infekci v dalších hostitelských buňkách [18].
Hostitelská buňka makrofágu může podlehnout také nekróze.
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F. tularensis má schopnost vyhýbat se intracelulární obraně hostitelské buňky. Dále je
schopná oddálit buněčnou smrt pro zvýšení svého přežití a následnou replikaci. Toho docílí
aktivací Ras kvartérního komplexu SOS2/GrB2/PKCalfa/PKCbetaI. Tento komplex reguluje
přežití buněk útlumem kaspáz-3, které by jinak způsobily buněčnou apoptózu. Tyto vlastnosti
jsou nezbytné pro virulenci Francisella [5].

Obr. č. 1: Mechanismy intracelulárního života F. tularensis v makrofágu
1) Francisella vstupuje do makrofágu skrz manózový receptor (MR) nebo Fcγ receptor a
dostává se do fagozómu. Fagozóm získává přes své exprimované receptory časné markery
EEA1, LAMPs a pozdní marker Rab7.
2) Bakterie uniká do cytozolu díky snížení pH, způsobeného ATPázou, ve fagozómu. V cytozolu
hostitelské buňky se bakterie replikuje.
3) Po namnožení se bakterie Francisella v cytozolu, dochází ke smrti hostitelské buňky.
Následně F. tularensis uniká do extracelulárního prostředí, kde může napadat další
hostitelské buňky.

3.8 Faktory virulence
Bakterie F. tularensis má v porovnání s virulencí u jiných bakteriálních druhů poměrně
málo identifikovaných virulentních determinant. Prozatím nejsou známy veškeré molekulární
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mechanismy, které F. tularensis využívá k přežívání v hostitelské buňce a které způsobují
onemocnění tularémie. Mezi faktory virulence se řadí např. lipopolysacharidy, periplazmatické
bílkoviny, proteiny vnější membrány, pilus typu IV, transkripční regulátory a lipoproteiny
[11,12]. Subtypy F. tularensis jako je kmen SCHU S4 a LVS, mohou mít některé faktory virulence
odlišné. Stejně to platí u poddruhů F. tularensis. Typy a vlastnosti jejich faktorů virulence jsou
popsány níže. Některé z níže popsaných faktorů virulence, jsou zobrazeny v Obrázku č. 2.

3.8.1 Lipopolysacharidy
Hlavní

složkou

vnější

membrány

mnoha

gramnegativních bakterií

jsou

lipopolysacharidy (LPS). LPS v membráně jsou složené z lipidu A, O-antigenu a oligosacharidů.
Lipid A je endotoxin, který silně stimuluje imunitní systém. Jeho modifikace jsou běžnou
strategií virulence spousty gramnegativních bakterií. Lipid A u bakterie Escherichia coli, je
prototypem pro mnoho struktur lipidu A u ostatních gramnegativních bakterií. Lipid A E. coli je
tvořen šesti acylovými řetězci, které jsou 12-14 uhlíkaté. Lipid A u F. tularensis je atypický.
Tvoří ho čtyři acylové řetězce s mastnými kyselinami o délce 16-18 uhlíků. Prototyp lipidu A je
fosforylován v pozici 1‘ a 4‘ na svém diglukozaminovaném skeletu. Ve srovnání prototypu
lipidu A s lipidem A F. tularensis je skelet nefosforylovaný nebo monofosforylovaný (v pozici
1‘). Pokud je fosfát u bakterie Francisella přítomen, snaží se ho maskovat přidáním
galaktozaminu. Výsledkem je ovlivnění celkového náboje Francisella, což vede k její rezistenci
na antimikrobiální peptidy [19]. Lipid A je zabudovaný v membráně a nasedá na něj základní
polysacharid, na který se ještě může navázat až 100 jednotek monosacharidů. Dlouhý
cukernatý řetězec tvoří kolem bakterie špičaté výběžky, které vyčnívají ven. Tato struktura je
nazývána jako O-antigen, jehož struktura je u podruhů tularensis a holarctica identická.
Poddruh F. tularensis subsp. novicida má strukturu O-antigenu odlišnou [11,14]. O-antigeny
jsou také faktorem virulence spousty bakteriálních patogenů. Jejich přítomnost hraje roli
v ochraně patogenu před zničením komponentami séra, jako je komplement nebo
antimikrobiální peptidy a díky němu rovněž dochází k maskování bakteriálních povrchových
antigenů [17]. LPS většiny bakteriálních druhů jsou rozpoznávány prostřednictvím MD-2 nebo
Toll-like receptorem 4 (TLR4). Jedná se o silný aktivační signál pro přirozený imunitní systém.
Interakce komplexů LPS/MD-2 s TLR4 na makrofázích a endoteliálních buňkách aktivuje
signalizační kaskádu, která vede k uvolňování prozánětlivých cytokinů [14]. U F. tularensis jsou
ale LPS kvůli modifikovanému lipidu A vůči TLR4 inertní a buňky cestou TLR4 po kontaktu
s touto bakterií neaktivuje [17,19].
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3.8.2 Pouzdro
Typickým ochranným prvkem bakterie před lýzou komplementem, fagocytózou a
rozpoznáním imunitním systémem je bakteriální pouzdro. Proteinové pouzdra pro svou
ochranu před vnějším prostředí produkuje Bacillus anthracis, kdežto polysacharidová pouzdra
si vytváří bakterie např: E. coli, Streptococcus pneumoniae a Neisseria meningitidis. V případě
F. tularensis, jakožto intracelulárního patogenu, se může zdát přítomnost pouzdra, které chrání
bakterii před fagocytózou paradoxní. Zjistilo se však, že patogeny označované jako ‚,lstivé‘‘ umí
s hostitelskou buňkou manipulovat a proniknout do ní, což v důsledku omezí zánětlivou reakci
a namísto toho podpoří své vnitrobuněčné přežití [19]. Schopností pouzdra u plně virulentních
kmenů je ztratit se v hypertonickém prostředí. Pouzdro je nezbytnou částí pro označení
bakterie jako plně virulentní [20].
Pouzdro je průhledná vnější struktura patogenu o tloušťce přibližně 0,02-0,04 μm.
Popsáno bylo poprvé Hoodem, který zároveň poukázal na to, že v případě F. tularensis hraje
roli ve virulenci. Pouzdro bylo pozorováno u kmene F. tularensis SCHU S4, který byl kultivován
v kapalném médiu, hydrolyzátu kaseinu. V případě odlišného zacházení s patogenem při
kultivaci nebyla pouzdra přítomna u všech bakterií. Chyběla zejména u bakterií, které byly
dlouhodobě vystaveny vzduchu (20 hodin), ošetřené 10% roztokem chloridu sodného nebo u
starých kultur, skladovaných po dobu půl roku při 4 °C [19]. Elektronovou mikroskopií bylo
zjištěno, že se pouzdra u virulentních a méně virulentních kmenů F. tularensis liší svou
tloušťkou. Virulentní kmeny si nesou nad LPS tlustší pouzdro než kmeny méně virulentní [11].
Pouzdro Francisella je složené přibližně z 51 % lipidů, primárně 14 a 16 uhlíkatých
mastných kyselin, z 35 % aminokyselin a až z 21 % sacharidů, zahrnujících i manózu a ramnózu.
Podrobná analýza pouzdra odhalila polysacharid, identický jako je O-antigenová část LPS.
Metodou hmotnostní spektrometrie a analýzou magnetické nukleární rezonance bylo
dokázáno, že pouzdro je složeno z O-antigenu bez obsahu dalších složek LPS. Pouzdro SCHU S4
je složeno z manózy a ramnózy. V případě kmene LVS byla identifikována přítomnost manózy,
glukózy a galaktózy, což poukazuje na odlišnou strukturu mezi druhy typu A a B [19]. Mutantní
kmeny, které postrádají ochranné pouzdro, mají větší predispozici ke zničení baktericidními
působky hostitelského séra. Opouzdření jedinci mají díky této ochranné vrstvě skryté receptory
komplementu [11].

3.8.3 Pilus typu IV
Přítomnost pilu typu IV obecně umožňuje gramnegativním patogenům se pohybovat,
agregovat a adherovat, tvořit biofilm nebo slouží k transferu DNA. Je tedy jejich významným a
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důležitým faktorem virulence [11,19]. Geny, které slouží k expresi pilu typu IV byly
identifikovány např. v genomu F. tularensis subsp. SCHU S4 nebo LVS [14]. Jejich vzhled a délka
vláken je závislá na kultivačních podmínkách. Kratší vlákna byla pozorována u LVS
kultivovaných na agarózovém médiu, a naopak delší vlákna při kultivaci v tekutém prostředí.
Těchto genů na druhou stranu existuje několik variant. U F. tularensis proto mohou být
informace o funkcích pilu protichůdné. Pro lepší pochopení jejich vlastností budou zapotřebí
ještě další studie, protože jejich přesná funkce není zatím zcela známa [19].

3.8.4 Periplazma a proteiny vnitřní membrány
Periplazma se nachází mezi vnější a vnitřní membránou. Všechny tyto komponenty
chrání a oddělují obsah cytoplazmy před vnějším prostředím buňky. Periplazma je tvořena
bílkovinami, které mají široké spektrum funkcí. U bakterie E. coli vykonává specifické funkce
více než 300 periplazmatických bílkovin. Jednou z mnoha funkcí je třeba schopnost vázat nebo
transportovat cukry, aminokyseliny a jiné další živiny mezi vnější a vnitřní membránou. Vnitřní
membrána se podílí na výrobě energie, biosyntéze lipidů, importu cukrů, aminokyselin a
dalších živin do cytoplazmy, taktéž na exportu proteinů z cytoplazmy a na signální transdukci.
Na základě charakteristik periplazmatických bílkovin pro životaschopnost bakterie, bylo
spojeno s virulencí F. tularensis jen několik bílkovin periplazmy. Patří sem skupina proteinů
vnitřní membrány, do kterých patří např. qseC, ripA, secY, kdoH2 a další. Doposud je málo
studií objasňujících funkci a mechanismy virulence periplazmatických proteinů [19].

3.8.5

Proteiny vnější membrány
Proteiny vnější membrány jsou situované na povrchu bakterie a jsou to jak faktory

virulence, tak imunitní cíle jako antigeny [19]. Slouží k transportu živin a iontů do prostoru
periplazmy a hrají roli v signalizačních kaskádách [11]. Díky těmto povrchovým strukturám
může F. tularensis vstoupit do buňky. Ukrývat se v hostitelské buňce umožňuje patogenu jeho
přežívání a ochranu před složkami imunitního systému. Není zatím známo, který protein nebo
skupina proteinů má tuto schopnost virulence. Proteiny vnější membrány se nicméně využívají
k vývoji vakcín a protilátek nebo k sérologické diagnostice. Pro vývoj vakcín se zkoušel využít
např. protein fopA (Francisella outer membrane protein), ale jeho účinnost jakožto
protektivního antigenu nebyla příliš vysoká. Vakcína na jeho bázi nedokázala ochránit ani před
LVS kmenem, který je oslabený a používá se k vakcinaci zvířat [21]. Druhým objeveným
proteinem

vnější

membrány

byl

protein

tul4
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(T-lymphocyte-reactive

protein

4).

Vakcíny vyrobené z tohoto proteinu poskytují nejúčinnější (ne však úplnou) ochranu proti
vniknutí infekce F. tularensis respirační cestou [11].

3.8.6 Transkripční regulátory, regulační faktory
Bakterie má ve svém genomu regulační geny, díky nimž dokáže po určitou dobu přežít
v různých i nepříznivých podmínkách. Tyto geny nemají přímou funkci podílet se na
virulenčních schopnostech patogenu, ale jako takové regulují přepis genetické informace
efektorových proteinů. Absence či delece některého z genů pro regulaci transkripce způsobuje
ztrátu virulence patogenu. Mezi regulační geny F. tularensis se v současnosti řadí mglA, sspA,
pmrA, fevR/pigR, migR a hfq, které regulují především transkripci genů FPI.
K adaptaci patogenu v proměnlivých podmínkách napomáhá také přítomnost
regulačních faktorů. U F. tularensis byl doposud popsán pouze jeden Sigma faktor, což je oproti
7 Sigma faktorům u Escherichia coli, nebo 61 u Streptomyces coelicolor, poměrně málo [11].

3.8.7 Lipoproteiny
Lipoproteiny jsou komponenty buněčných membrán a jsou dalším faktorem virulence.
Díky lipoproteinům může bakterie adherovat na cílovou hostitelskou buňku, proniknout do ní a
ukrývat se v ní před obrannými mechanismy imunitního systému hostitele [11]. Skládají se
z poměrně velké skupiny makromolekul, které mají rozdílné funkce.
Strukturu lipoproteinů charakterizuje přítomnost tzv. lipoboxu, což je krátká sekvence
aminokyselin terminálního C-konce jejich vedoucího peptidu, na který navazuje cystein.
Sulfhydrylová

skupina

cysteinu

je

posttranslační

modifikací

upravena

přidáním

N-acyldiacyl-glycerylové skupiny. Vedoucí peptid lipoproteinu je poté rozštěpen a volný
terminální N-konec může být nadále modifikován dalším acylovým řetězcem. Triacylovaný
lipoprotein má schopnost se zakotvit do vnější membrány bakterií. Tento typ proteinové
lipidace je pro bakterie jedinečný. Bakteriální lipoproteiny jsou rozpoznávány TLR2 receptory.
U F. tularensis se podařilo identifikovat dva lipoproteiny, které tento receptor stimulují. Jedná
se o lipoprotein tul4 a FTT1103 [22].
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Obr. č. 2: Faktory virulence F. tularensis
O-Ag Capsule - bakteriální pouzdro s O-antigenem; LPS - lipopolysacharidy se čtyřmi
acylovanými řetězci; OM - vnější membrána; OMPs; proteiny vnější membrány; IM - vnitřní membrána;
IMPs – proteiny vnitřní membrány; Periplasmic proteins - periplazmatické proteiny, které se nacházejí
v periplazmě. Periplazma je prostor mezi vnitřní a vnější membránou; Type IV Pilli - Pilus typu IV.

3.9 Diagnostika
Kultivace F. tularensis vyžaduje speciální zacházení z důvodu její nebezpečnosti. Práce
s ní je nutná v laboratořích BSL-2 a BSL-3 (Bio safety level 2, 3). Pro úplnou a správnou
diagnostiku se musí kultivace doplnit o další laboratorní metody, jako jsou např. sérologické
metody, molekulárně biologické metody nebo imunofluorescenční metody [11,23]. Vzhledem
k obtížným podmínkám pro kultivaci F. tularensis a vyšším rizikem nákazy personálu je často
diagnóza provedena pouze na základě klinického obrazu a na základě sérologického průkazu
[24].
Kultivační půdy mohou být očkovány klinickým materiálem získaným přímo ze sputa,
seškrábnutím kožních vředů nebo získanou biopsií lymfatických uzlin. Vzácně lze Francisella
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prokazovat kultivací odebrané krve. Odběr stolice nebo moči se běžně ke kultivaci neprovádí,
imunochemicky lze ale v moči tularemické antigeny stanovit.
Bakterie se tradičně kultivuje na cysteinovém glukózovém agaru. K izolaci bakterií na
pevných půdách lze použít cysteinový srdeční agar s přídavkem 9 % tepelně zpracovaných
ovčích erytrocytů nebo CHAB (Cystein heart agar with blood). Používá se i Mueller-Hinton agar
s aditivy a McLeod agar [15]. V amerických laboratořích se pro izolaci bakterie z klinických
vzorků běžně používají, kromě výše zmíněného cysteinového srdečního agaru také
Thayer-Martinův agar. Inkubační doba pro kultivaci F. tularensis je 2-4 dny. Při inkubační
teplotě 28 °C roste bakterie špatně, čehož lze využít k rozlišení od ostatních, jako je např.
Yersinia pestis, F. philomiragia, nebo F. novicida. Ideální teplota pro kultivaci je 37 °C. Na CHAB
půdách mají kolonie velikost 2-4 mm, jsou zelenobílé, kulaté a mírně mukoidní. Na kultivačních
médiích obsahujících plnou krev lze pozorovat kolem kolonií alfa hemolýzu. Bakterie
F. tularensis se dá izolovat i prostřednictvím kultivačních médií plně chemicky definovaných.
Růst F. tularensis je na nich ale mnohem pomalejší a narostlé kolonie jsou menší.
Po izolování se připraví preparát, který se obarví dle Grama a lze jej hodnotit
mikroskopem, jenž odhalí jednoduché kokovité bakterie, které se barví slabě růžově a jsou
tedy gramnegativní [24].
Kultivace v tekutých kultivačních médiích je složitější. Aby bylo dosaženo viditelného
růstu do 24 h je třeba médium naočkovat větším inokulem. F. tularensis pro svůj růst vyžaduje
aminokyselinu cystein, je proto nutné jej do médií přidat. Bakterie roste v kapalném médiu i
přes přítomnost cysteinu pomaleji než na pevných půdách. Inkubační doba kultivace v případě
stálého míchání může být 3-7 dní. V případě kultivace v módu statickém (bez třepání či
míchání) je inkubační doba 10 dní. Při inkubaci statické, kdy se s médiem nijak nehýbe,
bakterie naroste u hladiny jako hustý pás, který se po delší době rozptýlí do celého média.
Chamberlainovo médium je nejrozšířenější syntetické, plně chemicky definované médium pro
kultivaci Francisella. Pro běžnou diagnózu se však nepoužívá, nicméně pro vědecké účely je to
jedno z růstových médií první volby [24].
Předběžnou

diagnostikou,

s možností

využití

v terénu,

představuje

imunochromatografická ‚,hand-held‘‘ zkouška, která je založená na průkazu infekčních entit
pomocí polyklonální nebo monoklonální protilátky se specifitou proti LPS F. tularensis LVS, jako
antigenu. Detekčním limitem je 106 CFU/ml ve fyziologickém roztoku, který je pufrovaný
fosfáty a 106-107 CFU/ml v lidském séru. Metoda je snadno aplikovatelná, rychlá (výsledky za
15 min), avšak málo citlivá, s rizikem falešné negativity. Nevylučuje tím pádem pozitivitu
tularémie [24].
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Sérologické metody jsou určeny pro potvrzení tularémie. Jejich principem je podobně
jako výše u ,,hand-held‘‘ zkoušky tvorba tzv. imunokomplexů (komplex antigenu s protilátkou).
V tomto případě detekujeme přítomnost protilátky. Problémem je však záchyt protilátky,
protože jejich sérokonverze trvá 10-20 dní. Pacient má klinické příznaky již dříve [23]. Mezi
sérologické metody používané pro diagnostický průkaz F. tularensis patří zejména aglutinační
test a enzymatická imunoanalýza často doplněná ještě o Western blot analýzu [11,15].
Protilátky, které lze diagnostikovat v rané fázi infekčního onemocnění jsou imunoglobuliny
IgM. IgA a IgG (protilátky pozdní fáze) se tvoří později a v těle hostitele mohou přetrvávat i
několik let po infekci. Při sérologické diagnostice se musí počítat s tím, že i zdravému jedinci
mohou být detekovány protilátky pozdní fáze. Na průkazu protilátek IgG a IgA se tedy diagnóza
při podezření na tularémii přímo nestaví.
Latexová aglutinace je metoda založená na využití komerčně dostupných latexových
částic s navázanými antigenními determinanty na svém povrchu, prostřednictvím kterých se
prokazují specifické protilátky v séru pacienta. Výsledkem je shlukování komponent účastnících
se v aglutinační reakci, tzv. aglutinace. Díky latexovým částicím je aglutinace lépe
pozorovatelná. Protilátky IgM jsou pentamery. Mají 10 vazebných míst pro antigeny na
latexových částicích a způsobují aglutinaci přímou. To znamená, že po přidání séra k latexovým
částicím s antigenními determinantami se komponenty začnou samovolně shlukovat.
Protilátky IgG jsou monomery, obsahující 2 vazebná místa pro antigen. Platí zde přímá
úměra - čím míň vazebných míst pro antigen protilátka má, tím méně bude aglutinovat. Pro
dosáhnutí aglutinace protilátek IgG, je nutné do testovacího systému přidat antiglobulinové
sérum. Toto sérum obsahuje sekundární protilátku (protilátku proti protilátce IgG), která
aglutinaci v přítomnosti IgG protilátek ve vzorku způsobí. Jedná se o aglutinaci nepřímou [25].
Při testování se musí brát v potaz také možné křížové reakce. Výsledek může být kvůli křížové
reakci falešně pozitivní. Křížové reakce mohou být způsobené přítomností bakterií jako je např.
Staphylococcus aureus [26], Yersinia enterocolitica nebo Brucella spp. [11].
Další metodou je enzymatická imunoanalýza ELISA (Enzyme-linked immunosorbent
assay). Specifický antigen je ukotvený na dně mikrotitrační destičky. Po přidání pacientova séra
začnou protilátky (pokud jsou v séru přítomny) se specifickým antigenem tvořit imunokomplex.
Následně se přidá sekundární protilátka značená enzymem, např. peroxidázou. Tato
sekundární protilátka se váže na protilátku z pacientova séra. Mikrotitrační destička se
promyje, aby došlo k odstranění nenavázaných protilátek. Následně se do destičky přidá
substrát pro enzym a chromogen. V případě pozitivního nálezu enzym peroxidáza oxiduje
chromogen. Reakční prostředí se zabarví [27].
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Metoda polymerázové řetězové reakce (PCR, Polymerase Chain Reaction) umožňuje
rychlé zmnožení vybraného úseku DNA. Použití této metody je výhodné pro diagnostiku [28].
Testování pomocí metody PCR má vysokou specifitu a při použití čistých kultur
F. tularensis jako pozitivní kontroly, zajišťuje i vysokou citlivost. Pro detekci se využívají primery
namířené proti genům kódujícím proteiny vnitřní membrány, jako je např. fopA nebo protein
tul4 o velikosti 17kDa. PCR metoda je lepší pro diagnostiku než mikrobiologická kultivace. Při
experimentální práci na nakažených myších bylo zjištěno, že při odběru krve bylo metodou PCR
správně identifikováno 83 % vzorků, zatímco kultivačně byla infekce vyvolaná F. tularensis
potvrzena pouze u 48 % vzorků. U krve je nutná její preanalytická úprava. Důvodem je
přítomnost substancí, inhibujících PCR reakce. Inhibitorem v krvi může být např. hem, bilirubin,
žlučové kyseliny nebo proteázy [11,24]. Ellis a kol. poukazují na výhodnost PCR při odběru
klinického materiálu stěrem z léze. Infekce se metodou PCR podařilo potvrdit u 73 % vzorků,
zatímco kultivace byla úspěšná jen u 25 % vzorků. Oproti kultivaci je tato metoda bezpečnější
pro personál a může se použít také pro analýzu odebraných vzorků z prostředí. Pomocí PCR lze
rozlišit jednotlivé kmeny mezi sebou [24].
Skupina českých vědců ve studii Chrdleho, Tinavské a kol., přišla s myšlenkou o využití
průtokové cytometrie na časnou diagnostiku tularémie. Použili plnou krev s přídavkem EDTA,
do které následně přidali protilátky značené fluorescenčními barvivy. V případě tularémie se
statisticky testovala korelace mezi znaky CD3+/CD4-/CD8- u γδ T-lymfocytů. Vyšetřovaly se
rozdíly v počtu buněk podle diagnózy, která byla buďto pravděpodobná nebo potvrzená, a dále
se sledovaly rozdíly mezi různými klinickými projevy. Porovnávalo se procento CD3+ lymfocytů
s fenotypem CD4-/CD8- u pacientů pozitivních na tularémii a u kontrolní skupiny. Při další
analýze se porovnávalo zvýšení CD3+/CD4-/CD8- T-lymfocytů v závislosti na čase spolu
s prvním pozitivním výsledkem sérologického testu na tularémii. V potaz se braly i dny, kdy
byly nahlášeny první symptomy [23].
Průtokovou cytometrii lze použít jako doplňkovou metodu k předpokládané diagnóze
tularémie, protože T-lymfocyty byly zvýšeny více než sedm dní před tím, než byly výsledky
sérologických testů reprodukovatelné pro odlišení tularémie od ostatních nemocí. Procento
CD3+/CD4-/CD8- T-lymfocytů je průtokovou cytometrií před sérokonverzí dobře a snadno
měřitelné. Klinická studie byla provedena na skupině dobrovolníků, kteří měli širokou škálu
různých onemocnění. Při diagnostice může být tularémie zaměněna za jiné nemoci, které se u
nás v České republice běžně nevyskytují, jako je např. tuberkulóza, leptospiróza či malárie. V
případě uplatnění této metody v jiných zemích s výskytem dalších, pro nás netypických
onemocnění, může mít metoda na časnou diagnostiku nižší citlivost a specifičnost. U výsledků
se musí ještě zvážit, jaké etnické příslušnosti, zdravotního stavu a věku je testovaný. Pro lepší
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představení, u studie provedené ve Spojených státech, byl zaznamenán výskyt γδ T-lymfocytů
u zdravých bělochů 3,7 % a u zdravých Afroameričanů 1,18 % [23].
Sérologické vyšetření je standardním testem pro diagnózu tularémie z důvodu
nesnadné kultivace patogenu z krve a možným selháním amplifikace DNA metodou PCR ze
stěru z vředu. U PCR je běžně v praxi problém ten, že lékař musí mít podezření na začínající
onemocnění tularémie, než test provede. Každopádně by PCR mohla být použita jako
konfirmační test v případě, kdy se průtokovou cytometrií zjistí, že pacient má zvýšené procento
CD3+/CD4-/CD8- T-buněk. Průtoková cytometrie může napomoct lékařům v rozhodování při
podezření na tularémii u pacienta a zahájení včasné léčby. 25 % případů pacientů s tularémií
mělo pozitivní sérologii za více než 22 dní a zvýšené procento CD3+/CD4-/CD8- bylo prokázáno
po zhruba 14 dnech. Výhodou průtokové cytometrie je také časnější zaznamenání změn
v organismu oproti sérologii a také v její rychlejší proveditelnosti oproti PCR či kultivačním
metodám [23].

3.10 Imunitní systém
Imunitní systém je soustava zahrnující komplex různých obranných mechanismů
vlastního organismu nejen proti infekcím. Po vniknutí cizorodé částice (antigenu) do organismu
se naruší jeho homeostáza, kterou se imunitní systém snaží udržovat v rovnováze [29]. Jak již
bylo zmíněno, F. tularensis patří mezi bakterie, které přežívají v infikovaném organismu díky
hostitelským buňkám. Indukce imunity proti F. tularensis je již po desetiletí zkoumána, ale stále
probíhají diskuze nad vlastním obranným mechanismem této bakterie [5].
Imunitní systém lze všeobecně rozdělit na složku buněčnou a látkovou (humorální),
specifickou a nespecifickou složku a především vrozenou (přirozenou) a získanou (adaptivní)
imunitní odpověď organismu [29].
Adaptivní imunita zahrnuje obranné mechanismy, které zprostředkovávají imunocyty,
jako jsou T- a B-lymfocyty. Někdy se zde pro svou podobu k lymfocytům řadí i NK buňky
(Natural Killer), i když svou funkcí spadají do antigenně nespecifických obranných mechanismů.
Buňky adaptivní imunity jsou schopny se adaptovat při specifickém typu mikrobiální infekce a
jsou schopny produkovat cytokiny, protilátky (v případě B-lymfocytů a plazmatických buněk) a
dlouhotrvající imunologickou paměť, která je zajištěna paměťovými B-lymfocyty [30]. Jedná se
o specifickou imunitu. Všechny buňky organismu mají na svém povrchu specifické
membránové proteiny, díky kterým rozpoznávají, co je tělu cizí a co je vlastní. Antigen
(z anglického Antibody Generating) je cizorodá látka se schopností vyvolat imunitní odpověď v
hostiteli. Po vstupu antigenu do organismu dojde k jeho rozpoznání B- a T-lymfocyty, které
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následně antigen váží na své povrchové receptory. Po stimulaci dojde ke specifickým
přeměnám lymfocytů. B-lymfocyty se přemění na plazmatické buňky, které mají schopnost
produkovat imunoglobuliny několika tříd (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD). Další možností B-lymfocytu je
přeměna na paměťovou buňku. Ta v organismu může vydržet i po dobu několika let a zajistit
tak organismu dlouhodobou imunizaci. Její funkcí je rychlejší a efektivnější tvorba protilátek
v případě znovu setkání se se stejným antigenem [31]. Ukázalo se, že i B-lymfocyty mohou být
infikovány F. tularensis [5].
T-lymfocyty dozrávají v thymu. Přeskupením genů vznikne v jejich genomu receptor
T-lymfocytu pro antigen tzv. TCR. Začne fungovat tehdy, když se setká s komplexy CD znaků.
T-lymfocyt se znakem CD4 je definován jako pomocný (TH-helper) a se znakem CD8 se označuje
za cytotoxický (TC). T-lymfocyty charakteristické těmito koreceptory se pak označují za zralé.
Zralé lymfocyty následně specificky reagují s antigeny, které jim byly předloženy díky HLA
molekulám (z anglického Human Leukocyte Antigen). TH po aktivaci produkují cytokiny a
signální molekuly, jenž putují do prostředí. TC se účastní destrukce buněk napadených např.
virem [29].
Nespecifická imunita, označovaná jako vrozená či přirozená, obsahuje obranné
mechanismy zprostředkované buňkami oproti specifické imunitě primitivnějšími. Je tvořena jak
složkou buněčnou, tak humorální. Zahrnuje myeloidní buňky jako je monocyto-makrofágový
systém, dendritické buňky (DC z anglického Dendritic Cells) a neutrofily. Humorální složka
zahrnuje komplement a koagulační systémy [30]. Za primární hostitelské buňky pro
F. tularensis jsou označovány právě makrofágy. Hostitelskými buňkami mohou být i neutrofily,
DC, hepatocyty a alveolární epiteliální buňky [5].
Přirozené složky imunitního systému úzce spolupracují s adaptivním specifickým
imunitním systémem, a to např. aktivací adaptivní odpovědi na infekci zprostředkovanou DC
buňkami prezentujících antigeny [30]. Nespecifickou je tato složka označována z toho důvodu,
že buňky účastnící se imunitního děje pracují proti antigenům stejným mechanismem, zatímco
specifická imunita zahrnuje např. protilátky cílené proti určitému antigenu. Imunitní odezva
nespecifické imunity je po opakovaném setkání s cizorodou částicí vždy stejně rychlá a silná
(specifická imunita po opakované imunizaci funguje např. mnohem rychlejší a silnější produkcí
imunoglobulinů) [31]. Přirozené imunitní mechanismy zahrnují imunitní děje jako fagocytózu a
aktivaci komplementu. Komplement má důležitou funkci při obraně organismu před cizími
patogeny. Jeho aktivovaná forma vyvolává imunitní odpověď skrz zprostředkování kontaktu
cílových antigenů s makrofágy, DC, ale i T- a B- buňkami [5]. Právě indukcí přirozené imunitní
odpovědi F. tularensis se tato práce dále bude zabývat.
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3.11 Indukce přirozené imunity proti F. tularensis
3.11.1 Rozpoznání F. tularensis membránovými receptory hostitelské buňky
Fagocytóza a průnik F. tularensis do intracelulárního prostředí hostitelské buňky je
založeno na interakci receptor-ligand. Internalizace je regulována lokální polymerizací aktinu.
Nicméně vazebné interakce, které stojí za vychytáváním bakterie Francisella fagocyty nejsou
zcela definovány [14].
Časné rozpoznání mikroorganismů zajišťují PRRs (z anglického Pattern recognition
receptors). PRRs rozeznávají s patogeny asociované molekulové vzory PAMPs (z anglického
Pathogen-associated molecular patterns). TLR jsou skupinou nejlépe charakterizovaných PRR.
TLR lze popsat jako integrálně zabudované proteiny do membrány hostitelské buňky. Jejich
funkcí je rozpoznávání PAMPs. TLR4 např. rozpoznávají LPS a TLR2 bakteriální lipoproteiny.
TLR5, TLR11, TLR4 a heterodimery TLR2-TLR1 nebo TLR2-TLR6 se nacházejí na buněčných
membránách a váží na svůj povrch ligandy z okolního prostředí. TLR3, TLR7-TLR8, TLR9 a TLR13
se nacházejí na endozomálních membránách a jejich funkcí je rozeznávat mikrobiální a
hostitelské nukleové kyseliny. Dimerizace TLR je indukovaná ligandem. Indukce vede
k signalizaci skoro všech TLR (mimo TLR3) díky použití myeloidního diferenciačního
adaptérového proteinu MyD88. U některých TLR se k sestavení zapojují také jiné adaptérové
proteiny [32].
Za normálních okolností funguje rozpoznání gramnegativních bakterií pomocí
TLR4/MD2 s následujícím spuštěním prozánětlivé reakce. U F. tularensis, jak bylo zmíněno
u LPS jako faktorů virulence, bylo zjištěno, že to touto cestou nejde. Spekuluje se však nad tím,
že TLR4 by se určitým způsobem mohly částečně podílet na rozpoznávání Francisella na
membráně hostitelské buňky [32]. Ligandy bez LPS mají potenciál stimulovat TLR4. Ukázalo se
však, že tato TLR signalizace není kritická pro obranu proti F. tularensis in vivo [33]. Dále se
uvažuje nad tím, že by TLR4 mohly jako koreceptory modulovat signalizační dráhy TLR2. Tento
TLR2 po navázání rozezná PAMPs. PAMPs obsahují např. kyselinu lipoteichovou, lipopeptidy
s obsahem di-a triacylát cysteinem. Homodimer TLR2 nebo heterodimer TLR2-TLR1 poznávají
triacylované lipopeptidy, jakožto ligandy. Di - acylovaný peptid je rozpoznáván TLR6 [32].
U tularemického kmene LVS jsou za rozpoznání ligandů pomocí TLR2/TLR1 zodpovědné
bakteriální lipoproteiny tul4 a FTT1103. Odpovědí je exprese škály chemokinů jak v lidských
buňkách periferní krve, tak v DC odvozených z kostní dřeně myší [33].
Ze studie Kročové a kol. na myších se zjistilo, že TLR2 myších makrofágů a DC je
opravdu významný pro rozpoznání F. tularensis. TLR2 hraje klíčovou roli v rozpoznání
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F. tularensis myšími makrofágy a DC. Aktivuje jejich funkci prezentovat antigen a kontroluje
genovou transkripci prozánětlivých cytokinů, které jsou popsány níže [32].
Důkazy in vitro a in vivo v současné době ukazují, že v případě Francisella jsou TLR2 a
MyD88 rozhodujícími mediátory zánětlivých odpovědí. Studie provedená in vitro dokazuje, že
TLR2 jsou nezbytné k tomu, aby myší DC aktivovaly NF-κB s následnou produkcí TNF-α [33].
Francisella interaguje s membránou hostitelské buňky skrz TLR2 svým LPS. Tato interakce ústí
ke spuštění prozánětlivé kaskády, která způsobí zánětlivý stav. Hostitelské makrofágy jsou
aktivovány interferonem gama (IFN-γ), který produkují NK buňky [34]. Signalizace díky TLR2 do
určité míry kontroluje infekci F. tularensis a expresi prozánětlivých cytokinů a chemokinů jako
jsou TNF-α, IL-1β, IL-6 a další. Signalizace cestou TLR2 je závislá na syntéze nových
bakteriálních proteinů. V případě tepelně nebo formalinem usmrcené F. tularensis kmene LVS
byla signalizace přes TLR2 přerušena [32]. Úplná signalizace cestou TLR2 u makrofágů
infikovaných kmenem LVS vyžaduje adaptérovou molekulu MyD88 a TIRAP (TIR adaptor
proteins). To potvrzují i in vivo studie, které prokazují zvýšenou citlivost myších TLR2 a MyD88
KO (z anglického knock out) na infekci způsobenou LVS [32,33].
Mimo TLR jsou makrofágy vybaveny ještě dalšími membránovými a cytozolovými
receptory. Jsou to např. Fcγ receptory, lektinové receptory typu C, kam spadá manózový
receptor. Dále lze zmínit také receptory komplementu, jako je např. CR3. Tyto receptory slouží
k rozpoznání opsonizovaných a i neopsonizovaných bakterií [32].

3.11.2 Produkce cytokinů a chemokinů hostitele během infekce F. tularensis
V průběhu infekce Francisella dochází k produkci široké škály cytokinů a chemokinů.
Jejich úplný význam a funkce v průběhu této infekce se nadále studují [33]. Pro časnou
kontrolu infekce se uplatňuje rychlá produkce prozánětlivých cytokinů a cytokinů Th-1 typu.
T-lymfocyty produkují IL-17A. Díky němu se např. neutrofily shlukují v místě napadeném
infekcí. Mezi další časně produkované cytokiny se řadí IFN-γ, TNF-α a IL-12.
Důležitou jednotkou v přirozené obraně proti F. tularensis je IL-12. Tento cytokin se
skládá ze dvou disulfidových proteinů p35 a p40. Z přirozené imunity jej produkují makrofágy a
DC. Jednou z jeho mnoha funkcí je zvyšování produkce IFN-γ přirozenými zabíječi, ale i
T-lymfocyty specifické imunity [35]. Podjednotka IL-12 p40 je schopna se párovat s proteinem
p19 a vzniká tak heterodimer IL-23. Nedávno se zjistilo, že lidský IL-23 produkovaný monocyty
odstartuje produkci IFN-γ z NK buněk. IL-12 a IL-23 tedy mohou pozitivně regulovat produkci
IFN-γ [33].
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Pro přežití napadeného organismu je kritická včasná tvorba IFN-γ a TNF-α. Dle studie
McLendona vykazují myši rezistenci vůči LVS a F. tularensis subsp. novicida díky produkci IFN-γ,
TNF-α a IL-12. IL-12 odstartuje kaskádu reakcí. Sám o sobě stimuluje tvorbu IFN-γ, který
indukuje iNOS-syntázu (immune nitric oxidase synthase). iNOS je pak syntetizován pomocí
makrofágů. Účinek iNOS zastavuje bakteriální růst [14]. Produkty získané indukcí iNOS mají
důležitou funkci in vivo. Myši s absencí iNOS podléhají i subletální dávce LVS podané jakoukoli
cestou infekce. U myší defektních na IFN-γ a TNF-α, dochází oproti myším s absencí iNOS
k horšímu

průběhu

onemocnění

s větším

poškozením

organismu

[33].

IFN-γ

má

bakteriostatický účinek v myších alveolárních makrofázích, který ale na NO závislý není. Lidské
makrofágy produkují NO jen za určitých podmínek, nicméně tyto mechanismy lidské tularémie
dosud nebyly plně objasněny. Podle nových informací se předpokládá, že IFN-γ zlepšuje zrání
fagozómů a částečně znemožňuje fagozomální únik subsp. novicida v lidských MDM (Monocyte
Derived Macrophage) [14].
Při průběhu plicní infekce u myší ve studii Cowley a Elkins z roku 2011 bylo zjištěno, že
během prvních 48 hodin v napadeném organismu chybí klíčové prozánětlivé cytokiny. Po 48-72
hodinách již nízké hladiny zjistitelné byly. Nepostradatelné antimikrobiální cytokiny jako jsou
IFN-γ a TNF-α se v plicích myší zvýšily mezi 2. a 4. dnem. RANTES, IL-6 a IL-1β se zachytily mezi
3. - 4. dnem. F. tularensis se posléze pomnožila v plicích a játrech v extrémním množství.
Pozdní regulace těchto látek v imunitním procesu je jeden z hlavních důvodů, proč se v případě
nakažení respirační formou nedá zabránit smrti. Pozitivním zjištěním se stal fakt, že po umělém
zvýšení produkce prozánětlivých cytokinů se přežití může zvýšit. Podáváním syntetického
agonisty TLR4 nebo rekombinantní IL-12 před inhalací Francisella snížilo akumulaci bakterie
v orgánech. Důsledkem následné enormní tvorby cytokinů dochází k porušení kapilár, následně
k závažné sepsi s postupným selháním postižených orgánů. Byl nalezen nukleární DNA vázající
protein HMGB-1, který je označován za jeden z mediátorů těžké sepse. Tento mediátor se
z hostitelské buňky po její buněčné smrti uvolňuje. Ve studii Cowley a Elkins publikované roku
2011 je informace o tom, že u mladších myší nakažených intranazálně F. novicida docházelo
k nadměrné tvorbě cytokinů s masivním buněčným odumíráním. Informace o uvolňování
HMGB-1 z hostitelských buněk při nákaze kmenem F. tularensis LVS prozatím nejsou známy.
V případě in vitro infekce pomocí SCHU S4 se u makrofágů HMGB-1 také uvolňuje [33].

3.11.3 Funkce komplementu
Cílem komplementu je za pomocí kaskádovité aktivace složek komplementu, způsobit
lýzu bakterií přítomných v séru. Komplement se řadí do přirozeného imunitního systému.
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Aby se dosáhlo jeho lyzačních účinků, musí být aktivovaný. Komplement se aktivuje třemi
cestami - klasickou, lektinovou a alternativní cestou. Mimo lyzační vlastnost má ještě funkci
opsonizační. Opsonizace usnadňuje fagocytózu [36].
Jak již bylo zmíněno u faktorů virulence, F. tularensis je vůči baktericidním účinkům
séra odolná a její lýzu komplement nezpůsobí. Dříve se myslelo, že tuto vlastnost má
Francisella díky svému polysacharidovému pouzdru na svém povrchu, ale časem se přišlo na
to, že hlavním činitelem sérové rezistence je O-antigen z LPS. Bakterie je i přes to
komplementem obalována opsoniny komplementu a následně vychytávána myším nebo
lidským MMS [33]. Opsonizace a tvorba opsoninů má důležitou funkci v raných fázích interakce
hostitelské buňky s patogenem [32]. Typická vlastnost bakterií rodu Francisella odolávat
účinkům komplementu s následným průnikem do hostitelských buněk zvyšuje její přežití [33].
Při přímém kontaktu bakterie se sérem se aktivuje komplement a složka komplementu C4b a
C3b jsou navázány k povrchu F. tularensis. Kofaktorem H komplementu se degraduje C3b na
iC3b. Tento proces může vést k rezistenci bakterie ke komplementu a iniciovat absorpci
hostitelskou buňkou, která je tímto opsoninem indukovaná [37]. Studie Kreizingera se
zaměřuje na přítomnost a funkci faktoru H F. tularensis subsp. holartica na různých zvířecích
modelech (myš, zajíc, skot). V závěru studie bylo shrnuto, že ve zkoumaných zvířatech na rozdíl
od člověka nebyla zjištěna vazba faktoru H na povrch F. tularensis pravděpodobně kvůli
mezidruhovým rozdílům [36].
K vychytávání opsonizovaných bakterií na povrchu makrofágu dochází přes
,,smyčkovou morfologii,,. Spekuluje se nad tím, že signalizace skrz C3 receptor může inhibovat
signalizaci makrofágů cestou TLR2. Při experimentu s lidským sérem bez obsahu C3 a
s obsahem C3 opsoninů se zjistilo, že přítomnost C3 v séru má za následek sníženou produkci
TNF, IL-6 a IL-1β. C3 složka komplementu ovlivňuje přežívání lidských makrofágů. V případě
kmene F. tularensis subsp. tularensis SCHU S4 způsobuje opsonizace bakterie C3 složkou
komplementu mnohem větší úmrtnost hostitelských makrofágů, nezávislé na intracelulární
replikaci F. tularensis. Dříve se předpokládalo, že za smrtí makrofágů stojí intracelulární
replikace bakterie. To však bylo vyvráceno, když se přišlo na to, že u SCHU S4 se intracelulární
replikace nejeví jako nutná pro vyvolání buněčné smrti [38]. C3 složka je také důležitá pro
vychytávání F. tularensis nejen makrofágy, ale i lidskými DC, odvozenými od monocytů.
Vychytávání F. tularensis hostitelskými buňkami, kdy je bakterie opsonizovaná
komplementem, je zprostředkovaná přes jejich membránové receptory pro komplement. CRIg
tkáňových makrofágů váže beta řetězec C3 a to následně umožňuje fagocytovat částice
opsonizované C3b i iC3b složkou [38].
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3.11.4 Role neutrofilů
Nad funkcí neutrofilů, označovaných také jako polymorfonukleáry (PMN), při infekci
F. tularensis se neustále diskutuje. Jedna studie poukázala na to, že absence granulocytů
s monoklonálními protilátkami zvyšují letalitu u myší, kterým bylo intradermálně nebo
peritoneálně podán LVS. Na druhou stranu, při podání LVS infekce intranazálně neměla
neutropenie vliv na zhoršení průběhu onemocnění. Z toho lze usoudit, že neutrofily v plicích
pravděpodobně

nekontrolují

infekci

způsobenou

F. tularensis

[14].

Neutrofily

zprostředkovávají imunitní odpověď díky svojí enzymatické výbavě. Používají toxické reaktivní
kyslíkové radikály, kationtové peptidy a degradační enzymy. Hlavní komponentou je
NADPH oxidáza [33]. Tento vícesložkový enzym katalyzuje řadu reakcí. Přemění molekulární
kyslík na anionty superoxidu, které se rychlou dismutací přemění na peroxid vodíku. Po
uvolnění myeloperoxidázy z primárních granul neutrofilů se peroxid vodíku katalyzuje na
kyselinu chlornou. Nicméně pokud je F. tularensis v kontaktu s normálním sérem, které
neobsahuje látky cílené proti bakterii, neutrofily ji neusmrtí a více než 95 % bakterií
v organismu zůstává životaschopných. To dokazují studie, kdy byla F. tularensis subsp. novicida
nebo LVS opsonizovaná imunitním sérem (s obsahem protilátek) větším stimulem pro
neutrofily, než když byla opsonizovaná normálním lidským sérem. V průběhu primární infekce
se můžou nicméně oxidační mechanismy neutrofilů minout účinkem [14]. Fagocytovaná
SCHU S4 v neutrofilech také inhibuje NADPH oxidázu.
I přes to, že neutrofily nejsou schopné Francisella usmrtit, produkují cytokiny a
chemokiny aby nalákaly do místa infekce ostatní efektorové buňky. U plicní infekce se po 3
dnech tvoří neutrofily v plicích až u 50 % buněk, které jsou infikované Francisella. Za
vycestování neutrofilů do plic je zodpovědný IL-17A. Kumulace neutrofilů v plicích
pravděpodobně zvyšuje patogenezi Francisella. Role neutrofilů jako kontroly při infekci je
nejspíše v rovnováze s vzplanutím infekce do chronicity [33].

3.11.5 Další buňky přirozené imunity hrající roli v imunitní odezvě proti
F. tularensis-mastocyty, NK buňky
NK buňky během infekce organismu F. tularensis produkují IFN-γ. Bylo prokázáno, že
bakterie F. tularensis kmene LVS indukuje v různých orgánech u NK buněk produkci IFN-γ
v závislosti na cestě vstupu infekčního agens do organismu [39]. Po intranazální nákaze se
např. jeho produkce zvýšila zejména u jaterních a plicních buněk. Při intradermálním pokusu na
myších se produkce zvýšila ve slezině a játrech. NK buňky jsou nalákány do místa dění za
pomocí IL-23, který je produkovaný monocyty. NK buňky svou produkcí IFN-γ zpětnovazebně
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zvyšují produkci IL-23. Tyto dva cytokiny se ve své produkci vzájemně ovlivňují. Díky IFN-γ,
který produkují jaterní NK buňky, se tvoří granulomy v játrech, které provází patogenezi
onemocnění po intradermálně indukované infekci kmenem LVS. Přítomnost granulomů může
omezit bakteriální šíření. Spotřebování NK buněk má za následek zkrácení střední doby přežití
myší, které byly infikovány kmenem LVS [33].
Přesná funkce NK buněk v průběhu tularémie dosud nebyla definitivně popsána.
Zjistilo se však, že se mohou podílet na vrozené rezistenci, či naopak náchylnosti k infekci
kmenem LVS [39].
Mastocyty, neboli také žírné buňky, přijímají informaci o přítomnosti patogenu
prostřednictvím TLR2 a TLR4 a následně po rozpoznání F. tularensis produkují cytokiny. Spolu
s IL-4 se jeví jako další důležitá kontrolní složka průběhu infekce F. tularensis LVS. Jejich
přítomnost a správná funkce je důležitá pro přežití hostitele během plicní infekce. Žírné buňky
společně s makrofágy za produkce a přítomnosti IL-4 přispívají velkým podílem k usmrcení
bakterie.
Cowley spolu s Elkinsovou provedli několik experimentů na myších. Poukázali na to, že
myši s deficientem žírných buněk byly mnohem náchylnější k plicní infekci, než myši
označované jako wild-type. Tyto myši s deficientem mastocytů zároveň produkují méně IL-4
v plicích. Pokud je snížená produkce IL-4, mají myši vyšší náchylnost k plicní infekci LVS. Hlavní
funkci žírných buněk spolu s IL-4 je inhibovat růst LVS v makrofázích [33,40].

3.11.6 Intracelulární receptory
Po rozpoznání F. tularensis receptory na povrchu hostitelských buněk se bakterie
dostává do jejich nitra a je uvězněna ve fagozómu. Intracelulární rozpoznání kmene LVS je
zajištěno TLR2 a MyD88. LVS je skrz TLR2, které jsou ukotvené v membránách, rozpoznáváno
jak na povrchu buňky, tak i intracelulárně [32]. Francisella i přes to že je ve fagozómu, má
schopnost interagovat jak s membránovými, tak cytozolovými PRRs. Mezi cytozolové receptory
se řadí tzv. NLR (NOD-like receptors). LVS nedokáže uniknout z fagozómu a vyvolává sníženou
expresi genů, které jsou závislé na cytozolové signalizaci. Tím pádem je v rámci imunity snížená
produkce IFN-β. Toho lze využít pro detekci patogenu za pomoci časných cytokinů. Cytokiny
jako jsou TNF-α, IL-6 jsou produkovány skrz TLR signalizaci. Produkce cytokinů jako je IFN-β,
IL-1β vyžadují signalizaci přes TLR i NLR [33].
Jakmile Francisella (mimo LVS kmen) opustí fagozóm a dostane se do cytozolu, je
kontrolována cytozolovými činiteli. Jedním z činitelů je na DNA závislý aktivátor regulačního
IFN senzoru. Dále se v cytozolu uplatňují také RIG-I /inflamazón AIM2 nebo NLR. Tyto senzory
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mají schopnost rozeznat konzervované struktury mikroorganismů a způsobit oligomerizaci
zánětlivého komplexu. Posléze dojde ke střetnutí inflamazómu s 45-kDa pro-kaspázou-1, která
je následně autoproteolyticky přeměněna na kaspázu-1. Štěpení pro-IL-1β a pro-IL-18 do jejich
koncové formy je pro hostitelskou buňku kritické. V závislosti na kaspáze-1 spolu s IL-1β a IL-18
podléhá buňka pyroptóze. Při experimentu ve studii Kročové, Kubelkové a kolektivu z roku
2017 na myších bylo zjištěno, že při absenci složek jako je kaspáza-1 a AIM2, nedokáže
hostitelská buňka obsahující v cytozolu F. tularensis subsp. novicida pyroptózu řádně
indukovat. Na zničení hostitelské buňky pomocí AIM2 je třeba transkripčního faktoru IRF1,
závislého na IFN-1. IRF1 odstartuje expresi guanylát vázajících proteinů. Tyto proteiny mohou
vyvolat intracelulární smrt bakterie. I přes to, že je F. tularensis cytozolovými komponentami
rozpoznána, nevede tento rozpoznávací mechanismus přirozené imunity vždy k jejímu
usmrcení. Rozpoznání Francisella intracelulárně a následné vyvolání prozánětlivé reakce je
zprostředkované alespoň dvěma cestami, které vyústí k aktivaci IRF a expresi zánětlivých
složek. Produkují se cytokiny IL-1β a IL-18 [32].

3.12 Přirozené imunitní mechanismy dalších vybraných intracelulárních
patogenů
Do skupiny intracelulárních patogenů se řadí viry, některé bakterie a parazité. Po
setkání se s daným patogenem dochází k propuknutí infekčního procesu, který má pro každý
patogen typické klinické příznaky. Vstup těchto patogenů do cílového organismu indukuje
hostitelský imunitní systém.

3.12.1 Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) je grampozitivní nesporulující, fakultativně
anaerobní bakterie způsobující onemocnění listeriózu. Na krevním agaru vykazuje β-hemolýzu,
je kataláza pozitivní a oxidáza negativní. Listeria je přítomná téměř všude a hlavním zdrojem
nákazy je pozření určitých potravin, jako je např. maso a drůbež. Nebezpečná je zejména pro
těhotné ženy a imunokompromitované osoby. Následkem listeriózy je poškození plodu i
těhotné ženy nebo vyvolání potratu u imunokompromitovaných žen. Způsobuje meningititdy,
neonatální smrt a septikemii.
Hlavní

složkou,

která

hraje

kritickou

roli

v

intracelulárním rozmnožování

L. monocytogenes je přítomnost thiolem aktivovaného hemolyzinu a listeriolyzinu O [41].
V dnešní době je Listeria klasickým modelem intracelulární bakterie. Její patogenní vlastností je
přestupovat přes placentu, plod, střevo, a dokonce i hematoencefalickou bariérou. Podobně
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jako Francisella se Listeria v hostitelské buňce dostává do cytoplazmy, kde se následně
buněčně dělí. V hostitelské buňce se vyhýbá lýze díky polymerizaci aktinu, který dodává Listeria
pohon k cytoplazmatickému kmitání a šíření se mezi buňkami. Při studiích in vivo bylo zjištěno,
že Listeria neuniká z internalizační vakuoly a může přetrvávat ve fagozómech. Do hostitelské
buňky se dostává fagocytózou po interakci svých povrchových molekul, jako jsou např.
proteiny InlA a InlB. Po průniku do buňky se nachází Listeria ve fagozómu, který ale produkcí
listeriolyzinu O a dalších složek jako jsou fosfolipázy PlcA and PlcB zlyzuje. V cytozolu se
následně rozmnožuje. Aby se Listeria dostala do dalších buněk a mohla se šířit dál, využívá
k tomu tzv. efferocytózu. Principem efferocytózy je odstranit umírající/mrtvou hostitelskou
buňku fagocytózou do další imunitní buňky. V nové hostitelské buňce může díky svým lytickým
složkám znovu zahájit svůj intracelulární cyklus [42].
TLR2 a TLR5 se nejvíce uplatňují v rozpoznání L. monocytogenes. TLR2 je exprimován
na střevních epiteliích a na makrofázích. Signalizace TLR2 podobně jako u F. tularensis vede
k rekrutaci MyD88 a TIRAP, které aktivují produkci cytokinů IL-6, IL-12, TNF-α. TLR5 je
exprimován na střevních epiteliích a váže flagelin na bičíku Listeria. Bičík se však neexprimuje
při 37 °C. Řízení vakuolárního systému je zcela závislé na MyD88, tedy i na signalizaci TLR.
Vakuoly makrofágů a DC obsahují TLR9, které rozpoznávají CpG DNA[43].
V in vitro případě u myších buněk se uplatňuje lektin typu C, který je exprimován na
buňkách myeloidní řady. V infekci makrofágů odvozených od kostní dřeně, vede CLEC5A (lektin
typu C-5A) k produkci IL-1β, který způsobí zabíjení L. monocytogenes neutrofily. Neutrofily na
rozdíl od F. tularensis umí superoxid dismutázou usmrtit internalizovanou Listeria [43].
Kritickou roli v přirozené imunitě proti L. monocytogenes hraje stimulace cytozolických
složek PRRs. NLRs rozpoznávají buněčnou stěnu a povrchové proteiny. Nukleové kyseliny zase
rozpoznávají GMP-AMP syntetázy, AIM2 a RIG-I, což vede k produkci IFN-β. Stimulace
cytozolických receptorů ústí k transkripci cytokinů IL-6 a TNF-α. Na myším modelu se zdá, že
NOD2 jsou klíčovou složkou v obraně proti Listeria, protože se díky nim zvyšuje exprese
antimikrobiálních peptidů v ileu [43].
Další klíčovou rolí přirozené imunity v průběhu infekce je uvolňování granulocytů
z kostní dřeně a řízené migraci neutrofilů do místa infekce. Stimulace přes TLRs/NODs vede
k expresi IL-6 a chemokinu CXCL2 a CXCL8. Tyto látky slouží jako chemoatraktanty pro
neutrofily [43].
Listeria má stejnou vlastnost jako Francisella v rezistenci na lýzu komplementem.
Pokud se však na bakterie naváží specifické protilátky, aktivuje se komplement klasickou
cestou. Kaskádovitým štěpením vzniknou anafylotoxiny C3a a C5a sloužící jako
chemoatraktanty pro PMN [43].
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3.12.2 Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) je původcem onemocnění tuberkulózy.
Podle světové zdravotnické organizace se k roku 2015 nově nakazilo 10,4 milionů lidí a 1,4
milionů tomuto onemocnění podlehlo [44]. Tuberkulóza se přenáší kapénkovým aerosolem.
Infekční aerosol do vzduchu vylučuje pacient s plicní tuberkulózou. Po inhalaci se
Mycobacterium dostávají do plic a obchází usmrcení imunitním systémem.
Po vstupu M. tuberculosis do plic se aktivují alveolární makrofágy. Fagocytóza bakterií
rodu Mycobacterium je zprostředkována vazbou na komplementový receptor, manózový
receptor a na povrchově aktivní látky DC. Alveolární makrofágy (AMs) exprimují na svém
povrchu PRRs (včetně TLR2, 4, 9), lektinový receptor typu C a NLR (NOD2). Všechny tyto
zmíněné struktury se podílí na rozpoznávání Mycobacterium [45]. Protein lpqH, který
Mycobacterium exprimuje na své buněčné stěně způsobuje po rozpoznání TLR2 aktivaci myších
makrofágů, produkci cytokinů a granulomární formaci [46]. Aktivované AMs mohou
produkovat NO a reaktivní kyslík. Oba tyto produkty vykazují schopnost zabíjet
Mycobacterium. Není však jasné, proč nejsou AMs schopné odstranit bakterii dříve, než dojde
k rozvoji patogeneze. Rezistentní AMs v kontrole mykobakteriální infekce hrají dvojí
roli-mohou jednak přispívat k rezistenci hostitele a dále jsou klíčové pro vznik infekce. Po
internalizaci Mycobacterium do buněk makrofágů, je aktivace makrofágů inhibována. Podobně
jako Francisella, Mycobacterium manipuluje s hostitelskou buňkou a inhibuje fúzi do
fagolysozómu. Bakterie se v hostitelské buňce pomnožuje. Namnožení cca 25 bakterií způsobí
cytolýzu hostitelské buňky. Následně se bakterie dostává do extracelulárního prostředí, kde
může pronikat do dalších hostitelských buněk a šířit infekci dál [45].
Zánětlivé monocyty a makrofágy produkují převážně IL-1α, IL-1β, a TNF-α, což jsou
důležité cytokiny pro kontrolu bakteriální infekce. Tyto cytokiny mají dále funkci produkovat
IL-10 a iNOS. IFN-γ produkovaný T-lymfocyty je důležitý pro indukci iNOS, nicméně inhibuje
produkci IL-10, IL-1α, IL-1β plicními zánětlivými makrofágy. Kontrolním bodem pro omezování
nadměrného zánětu vyvolaného Mycobacterium, je receptor IFN typ I, který omezuje
prozánětlivou produkci IL-1 a navozuje protizánětlivou produkci IL-10 [45].
Zánětlivé DC v plicním parenchymu mají funkci prezentovat antigen a napomáhají
expresi IL-1α, IL-1β, TNF-α a iNOS. Stejně jako u zánětlivých makrofágů je funkce DC ovlivněna
signálem IFN receptoru typu I. Rozdílem je u DC však to, že není omezena produkce
prozánětlivých cytokinů in vivo [45].
Úloha neutrofilů v rezistenci hostitele proti Mycobacterium zatím není zcela správně
chápána a jeví se spíše jako kontroverzní. Kontroverzní z toho důvodu, protože naverbování
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neutrofilů do plic před infekcí prokazuje snížení bakteriální zátěže, ale deplece neutrofilů
krátce po infekci naopak bakteriální zátěž zvyšuje. Je možné, že neutrofily přispívají ke smrti
napadeného organismu tím, že podporují nekrotickou plicní patologii, zkapalňování granulomů
a plicní kolaps [45].

3.12.3 Shigella flexneri
Rod Shigella zahrnuje gramnegativní, nesporulující, fakultativně anaerobní bakterie.
Napadají střevní epitelie a způsobují průjmová onemocnění zvané shigelózy. Do organismu se
dostává infekce feko-orální cestou z kontaminované potravy nebo vody. Na propuknutí
onemocnění stačí malá dávka (kolem 10-100 bakterií) a postihuje převážně děti mladší 5 let.
Onemocnění se vyskytuje zejména v rozvojových zemích. Z 66 % může za infekci v rozvojových
zemích právě Shigella flexneri (S. flexneri). Podobně jako F. tularensis má na svém povrchu
S flexneri LPS s O-antigenem, který je u každého sérotypu jinak modifikovaný. S. flexneri má
např. 19 sérotypů [47].
Shigella je poutána k hostitelské buňce pomocí struktury podobné filopodiím, které
zahrnují funkční T3SS (type 3 secretion system). Bakteriální efektorový protein IpaB spolu
s faktorem IcsA a hostitelský CD44 receptor a integrin α5β1 se podílejí na časných kontaktech
mezi patogenem a hostitelem. Pro internalizaci bakterie do buňky se ještě uplatňuje
cholesterol. Klíčovými efektory pro vstup Shigella do buňky jsou IpgB1 a IspB2. VirA je také
důležitým efektorem, který se na internalizaci podílí. Bakteriální efektory svým způsobem
upravují cytoskelet hostitele v místě, kde se Shigella zabudovává do vakuolárního
kompartmentu. Oproti bakteriím jako je Salmonella a Yersinia, dokáže pouze T3SS od Shigella
narušit stabilitu endocytární vakuoly. Tvorba pórů ve vakuole díky translokačním proteinům
T3SS, IpaB a IpaC umožní únik bakterie do cytozolu. Další složkou podílející se na perforaci
vakuoly je siRNA (z anglického small interferins RNA) konkrétně zahrnující GTPasy Rab5 a
Rab11. Z potrhané vakuolární membrány se tvoří malé váčky a jsou spojené s polyubikvitinací a
následnou autofagií. Shigella v cytoplazmě za pomocí proteinů vnější membrány (IcsA)
polymerizuje aktin, který způsobí bakteriální motilitu. Podobně jako u Listeria se do dalších
buněk dostává díky autofagii. Po fagocytóze napadené hostitelské buňky buňkou druhou se
nachází Shigella ve dvoumembránové sekundární vakuole. Po ruptuře této sekundární vakuoly
zahajuje svůj nový intracelulární cyklus [42].
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4 ZÁVĚR
Indukce přirozené složky imunity proti intracelulární bakterii F. tularensis se odvíjí od
cesty infekce. V případě plicní formy se na indukci ve velké míře podílí efektorové buňky
imunitního systému plic, tedy makrofágy a neutrofily.
F. tularensis v séru se setkává s komplementem a hostitelskou buňkou. Aktivovaný
komplement bakterie rodu Francisella sice nezlyzuje, ale obalí ji značným množstvím opsoninů,
které usnadňují její fagocytózu. Fagocytující makrofágy jsou aktivované IFN-γ z NK buněk a
pohlcují bakterii přes TLR2 nebo receptor pro C3 složku komplementu. Francisella přetrvává
uvnitř makrofágu ve fagozómu, ze kterého následně uniká a replikuje se v cytozolu hostitelské
buňky, kterou následně ničí, dostává se ven a šíří se dál. Produkce značného množství cytokinů
IFN-γ a TNF-α a IL-12 ovlivňuje i další komponenty přirozené imunity a regulují infekci
F. tularensis. O odstranění bakterie se snaží také neutrofily svými reaktivními sloučeninami.
Jejich účinku však Francisella téměř odolává. Při plicní formě se neutrofily kumulují v plicích
díky IL-17A a zvyšují tak patogenezi onemocnění vyvolaného touto bakterií. Závěrem lze říct, že
indukce přirozené imunity se značně snaží o likvidaci F. tularensis, avšak toto bakteriální agens
disponuje mechanismy, které dovolují tyto složky imunitní obranyschopnosti obcházet.
Doposud nejsou známy veškeré funkce a mechanismy přirozené imunity v průběhu infekce
F. tularensis a je možné, že doba jejího poznávání bude zdlouhavá.
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5 POUŽITÉ ZKRATKY
AMs

Alveolar Macrophages; alveolární makrofágy

BSL

Bio Safety Level ; stupeň biologické ochrany

CFU

Colony Form Unite; jednotka formující kolonie

CHAB Cysteine Heart Agar with Blood ; srdeční agar s cysteinem a krví
CR

Complement Receptor; komplementový receptor

DC

Dendritic Cell; dendritická buňka

EEA-1 Early Endosomal Antigen 1; časný endozomální antigen 1
ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; enzymová imunoanalýza
FCP

Francisella Containing Phagosome; fagozóm obsahující bakterie rodu
Francisella

FopA

Francisella Outer membrane protein; protein vnější membrány Francisella

FPI

Francisella Pathogenicity Island ; ostrov patogenity Francisella

HLA

Human Leukocytes Antigen; lidský leukocytární antigen

IFN

Interferon

Ig

Imunoglobulin

IL

Interleukin

iNOS

Immune Nitric Oxidase Synthase; imunitní syntáza NO

LAMP Lysosomal-Associated

Membrane

Protein;

Lysozomální-asociovaný

membránový protein
LDL

Low Density Lipoprotein; lipoprotein o nízké hustotě

LPS

LipoPolySaccharide; lipopolysacharidy

LVS

Live Vaccine Strain; živý vakcinační kmen

MDM Monocyte Derived Macrophage; makrofágy odvozené od monocytů
MMS Monocytes/Macrophages system; monocyto-makrofágový systém
MR

Mannose Receptor; manózový receptor

NK

Natural Killer; přirozený zabíječ

NLR

NOD-Like Receptory; receptory typu NOD

PAMPs Pattern-asociated Molecular Patterns; struktura rozeznávající s patogeny
asociované molekulové vzory
PBS

Phospate Buffered Saline; fyziologický roztok pufrovaný fosfáty

PCR

Polymerase Chain Reacton; polymerázová řetězová reakce
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PMN

PolyMorphoNuclear; polymorfonukleár

PRRs

Pattern Recognition Receptors; receptory rozpoznávající struktury

TCR

T Cell Receptor; receptor T-lymfocytu

TIRAP TIR-Adaptor Proteins; adaptorové proteiny
TLR

Toll-like receptor; receptory typu Toll

TNF

Tumor Necrosis Factor; tumor nekrotizující faktor

T3SS

Type 3 Secretion System; sekreční systém typu 3
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6 SEZNAM OBRÁZKŮ
1. Mechanismy intracelulárního života F. tularensis v makrofázích (vlastní tvorba)
2. Faktory virulence F. tularensis
(převzato z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4688374/)
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