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Abstrakt 

Leishmanióza je infekční onemocnění působené dvojhostitelskými prvoky rodu Leishmania 

(Kinetoplastida: Trypanosomatidae) přenášenými flebotomy (Diptera: Phlebotominae). Leishmanie 

jsou pro svůj životní cyklus vybaveny enzymatickou výbavou, která jim pomáhá úspěšně přežívat 

jak v hmyzích přenašečích, tak v savčích hostitelích. Enzym kataláza, který odstraňuje H2O2 a chrání 

tedy buňky před reaktivními formami kyslíku, v genetické výbavě leishmanií chybí, ač je přítomný 

u příbuzných jednohostitelských trypanosomatid. Enzym chitináza se může uplatňovat v interakci 

leishmanií s chitinózními strukturami ve flebotomech (peritrofická matrix, stomodeální valva) 

a jelikož je produkován i amastigoty, mohl by hrát roli i v hostiteli.  

Roli těchto dvou enzymů v životním cyklu leishmanií jsem testovala pomocí přímého srovnání 

mutantních linií L. mexicana s vloženým genem pro katalázu a s deleci genu pro chitinázu 

s kontrolními skupinami. Prováděla jsem experimentální infekce flebotomů druhu Lu. longipalpis 

včetně přenosu leishmanií na hostitele, testovala přežívání leishmanií v makrofázích a prováděla 

experimentální infekce BALB/c myší s následnými xenodiagnostickými pokusy.   

Přítomnost katalázy neovlivnila příliš schopnost množení a přežívání leishmanií ve 

flebotomech, naše pokusy ale potvrdily neslučitelnost dvojhostitelského způsobu života leishmanií 

s produkcí katalázy. Leishmanie s tvorbou katalázy měly v přenašeči signifikantně sníženou 

metacyklogenezi (2,6 % metacyklických promastigotů vs. 21,6 % u kontrolní skupiny) a úspěšnost 

přenosu na hostitele (počty přenesených leishmanií byly o několik řádů nižší), ale vykazovaly 

i signifikantně horší přežívání v makrofázích a výrazně sníženou infektivitu a virulenci v hostiteli.    

Leishmanie s delecí genu pro chitinázu tvořily ve flebotomech silné infekce s kolonizací 

stomodeální valvy zcela srovnatelně s kontrolní skupinou, což svědčí proti významné roli jejich 

chitinázy při úniku z peritrofické matrix. Ovšem flebotomové infikovaní těmito knockouty přenesli 

na hlodavce signifikantně méně leishmanií v porovnání s kontrolními skupinami. To potvrzuje 

důležitou roli chitinázy v narušení funkce stomodeální valvy a přenosu parazita na hostitele. 

V hostitelské části životního cyklu leishmanií pak tento enzym zřejmě není nepostradatelný, protože 

leishmanie s delecí genů pro chitinázu se vyvíjely v BALB/c myších ve všech ohledech srovnatelně 

s kontrolními skupinami. 

 

Klíčová slova: Leishmania, Lutzomyia, Phlebotomus, kataláza, chitináza, peritrofická matrix, 

stomodeální valva, metacyklogeneze  

 



 
 

Abstract 

Leishmaniasis is an infectious disease caused by protozoa of the genus Leishmania (Kinetoplastida: 

Trypanosomatidae) which are transmitted by phlebotomine sand flies (Diptera: Phlebotominae). 

For the dixenous life cycle, leishmania parasites are equipped with enzymes that facilitate survival 

in both insect vectors and mammalian hosts. Gene for the enzyme catalase which protects cells 

from reactive oxygen species by the elimination of H2O2 and is present in related monoxenous 

trypanosomatids is, however, missing in Leishmania genome. Chitinase can be involved in the 

interaction of leishmania parasites with chitin-containing structures in sand flies (peritrophic 

matrix, stomodeal valve). The expression of the enzyme in amastigotes suggests its significant 

function also in the mammalian host. 

I tested the role of these enzymes in the life cycle of leishmania by direct comparison of 

L. mexicana mutants (i) with inserted catalase gene and (ii) with deleted chitinase gene with control 

groups. I conducted experimental infections of Lu. longipalpis including transmission of leishmania 

to the hosts by bite, tested the survival of leishmania in macrophages and performed experimental 

infections of BALB/c mice followed by xenodiagnoses. 

The experiments confirmed that the presence of catalase in leishmania does not affect their 

ability to divide and survive in sand flies but is incompatible with the dixenous life cycle. 

The metacyclogenesis of the mutants in vectors was significantly decreased (2,6 % of metacyclic 

promastigotes vs. 21,6 % in the control group) as well as the success of transmission to the host 

(the numbers of transmitted leishmania were reduced by several orders). Moreover, leishmania 

producing catalase showed both significantly decreased survival in macrophages and the infectivity 

and virulence in BALB/c mice. 

Deletion of chitinase genes did not affect leishmania development in sand flies including 

colonization of the stomodeal valve, suggesting that chitinase does not necessarily participate 

in leishmania escape from the peritrophic matrix. However, when compared with the control 

groups, the sand flies infected by mutant leishmania transmitted a significantly lower number 

of leishmania which confirms the important role of chitinase in the damage of the stomodeal valve. 

In the host part of the leishmania life cycle, this enzyme is probably not essential as the leishmania 

with the gene deletion developed identically in the BALB/c mice as the control groups. 

 

Key words: Leishmania, Lutzomyia, Phlebotomus, catalase, chitinase, peritrophic matrix, stomodeal 

valve, metacyclogenesis       



 
 

Seznam zkratek 

BSF – bloodstream stage 

GFP – zelený fluorescenční protein (green fluorescent protein) 

IFN – interferon 

IL - 4 – interleukin 4 

LPS – lipopolysacharid 

ORF – otevřený čtecí rámec (open reading frame) 

p.i. – po infekci 

PCF – procyclic stage 

PCR – polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

PM – peritrofická matrix (peritrophic matrix) 

PSG – promastigote secretory gel 

qPCR – kvantitativní polymerázová řetězová reakce (quantitative polymerase chain reaction) 

ROS – reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species) 

SV – stomodeální valva (stomodeal valve) 

 

Použité kmeny a linie leishmanií: 

WT – wild type leishmanie (původní kmen) 

PAR – parentální linie leishmanií 

ADD-BACK – linie leishmanií s navráceným genem (pro chitinázu) 

CHIT. KO – leishmanie s delecí v genu pro chitinázu (Δ LmxM.16.0790 / LmjF.16.0790) 

A – leishmanie s delecí v genu pro chitinázu (Δ LmxM.32.2260) 

B – leishmanie s delecí v genu pro chitinázu (Δ LmxM.16.0790) 

AB – leishmanie s delecí v genech pro chitinázu (Δ LmxM.32.2260 a LmxM.16.0790) 

CAT – leishmanie s produkcí katalázy 

mCherry – leishmanie s produkcí mCherry, kontrolní linie k leishmaniím CAT  
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Dvojhostitelské leishmanie mají poměrně složitý životní cyklus, během něhož musí tito paraziti 

překonat několik kritických momentů. Po nasátí flebotomem musí přežít v toxickém prostředí 

trávené krve, uniknout z peritrofické matrix a přichytit se ke střevnímu epitelu, posléze kolonizovat 

okolí stomodeální valvy a mechanicky narušit její strukturu, což ztíží další sání flebotoma a usnadní 

přenos infekčních metacyklických stádií na hostitele. V hostiteli pak musí parazit odolat imunitní 

obraně hostitele a vstoupit do mononukleárních fagocytických buněk (tedy specialistů na likvidaci 

podobných „vetřelců“), tam se množit a přežívat ve formě amastigotních stádií. Leishmanie jsou 

pro tento svůj náročný životní cyklus vybaveny celou řadou molekul a enzymů, které jim umožňují 

úspěšné překonání všech jmenovaných bariér.   

Chitináza leishmanií by mohla hrát roli jednak v úniku z peritrofické matrix, jednak v narušení 

stomodeální valvy flebotomů, protože obě tyto struktury obsahují chitin. Její možná funkce 

v hostiteli je méně zřejmá, ale fakt, že amastigotní stádia exprimují tohoto enzymu několikanásobně 

vyšší množství než promastigoti, napovídá, že i v této části životního cyklu by se mohla chitináza 

uplatňovat. 

Kataláza je téměř všudypřítomný enzym, který rozkládá peroxid vodíku, a tedy mimo jiné 

chrání buňky před jeho toxickým efektem. Leishmanie ovšem katalázu sekundárně ztratily i přesto, 

že čelí během svého životního cyklu velkému množství volných radikálů, zejména v savčích 

makrofázích, a jejich jednohostitelští příbuzní tento enzym mají. Kataláza chybí i u příbuzných 

dvojhostitelských trypanosom a nabízí se tedy zajímavá otázka, zda se tento enzym opravdu 

neslučuje s dvojhostitelským způsobem života těchto bičíkovců.  

Cílem této diplomové práce je poprvé přímo otestovat význam obou těchto enzymů 

v životním cyklu leishmanií na modelu Leishmania mexicana - Lutzomyia longipalis - BALB/c myš. 

Díky spolupráci s laboratoří prof. Yurchenka z Ostravské univerzity a prof. Gluenz z Oxford 

University jsem měla k dispozici jednak leishmanie s delecí genů pro chitinázu vyrobené pomocí 

CRISPR-Cas9 metody, jednak linii s vloženým genem pro katalázu. Mohla jsem tedy srovnat vývoj 

takto upravených leishmanií s kontrolními liniemi v přenašeči i hostiteli.  
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Cíle práce 

1) Ověřit vliv přítomnosti katalázy na vývoj leishmanií druhu L. mexicana pomocí: 

➢ Experimentálních infekcí flebotomů druhu Lu. longipalpis  

➢ Infekcí makrofágů in vitro 

➢ Experimentálních infekcí BALB/c myší 

 

2) Ověřit vliv absence chitinázy na vývoj leishmanií druhu L. mexicana (L. major) pomocí: 

➢ Experimentálních infekcí flebotomů druhu Lu. longipalpis (P. duboscqi) 

➢ Experimentálních infekcí BALB/c myší 
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1 Životní cyklus leishmanií, leishmanióza 

Životní cyklus leishmanií (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) se odehrává mezi savčím hostitelem, 

kde žijí v makrofázích intracelulárně amastigotní stádia a hmyzím přenašečem, v jehož trávicí 

soustavě se vyvíjí a množí bičíkatá extracelulární promastigotní stádia (Obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Životní cyklus Leishmania sp. (převzato z Kaye a Scott 2011). 

Krev s amastigoty je nasáta samicí flebotoma. Střevní epitel v odpovědi na příjem potravy 

začne tvořit okolo nasáté krve ochranný obal, tzv. peritrofickou matrix (PM) složenou z chitinu, 

proteinů a proteoglykanů (shrnuto v Shao et al. 2001). Uvnitř PM, v takzvaném endoperitrofickém 

prostoru, dochází k přeměně amastigotů v promastigoty. Následně leishmanie prochází několika 

vývojovými stádii. Procykličtí promastigoti se intenzivně množí a s koncem trávení krve se mění na 

dlouhé nektomonády. Ty opouští rozpadající se PM do ektoperitrofického prostoru a reverzibilně 

se zachytí bičíkem mezi mikrovily střevního epitelu, aby nebyly vyloučeny spolu s nestrávenými 
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zbytky potravy. Dalším stádiem, které migruje do anteriorní části mesenteronu a intenzivně se 

množí, jsou leptomonády. Leptomonádní promastigoti dávají vznik haptomonádám, formám, které 

se pomocí hemidesmosomů přichycují na stomodeální valvu flebotoma a metacyklickým 

promastigotům, stádiu infekčnímu pro savčího hostitele. Stomodeální valva (SV) je svěrač, který se 

nachází na rozhraní mesenteronu a stomodea flebotoma a je klíčový pro sání krve hostitele.  

Při sání dochází k přenosu leishmanií na savčí hostitele, kde se tito paraziti musí vypořádat 

s odpovědí imunitního systému. Přežívání leishmanií v kůži hostitele podpoří sliny flebotoma, které 

mají mnoho farmakologicky aktivních složek s antihemostatickými, protizánětlivými a imuno-

modulačními vlastnostmi (shrnuto v Lestinova et al. 2017). Kromě slin flebotomů se do rány 

dostávají také důležité produkty leishmanií - exosomy. Tyto váčky jsou sekretované leishmaniemi 

v lumen střeva flebotomů, obsahují prozánětlivé faktory přitahující do místa sání neutrofily 

a makrofágy (Hassani et al. 2014) a podporují množení a virulenci parazita (Atayde et al. 2015). 

Důležitou roli v rozvoji infekce hraje také další produkt leishmanií - PSG (promastigote secretory 

gel) (Rogers et al. 2002). PSG v kůži hostitele vyvolá migraci makrofágů k místu sání a jejich aktivaci, 

podporuje hojení rány (Giraud et al. 2018), a jedná se o další faktor zvyšující virulenci leishmanií 

(Giraud et al. 2019). V makrofázích za normálních okolností dochází k proteolýze a destrukci 

patogenů, ovšem leishmanie jsou k těmto procesům rezistentní a po pohlcení makrofágy dochází 

k diferenciaci z promastigotů v amastigotní stádia a k množení parazita (Sharma a Singh 2009; 

Ramalho-Ortigao et al. 2010).  

Leishmanie způsobují v savčím hostiteli onemocnění zvané leishmanióza, které má 3 hlavní 

formy: (1) kutánní leishmanióza, kdy pacient není v ohrožení života, dojde ovšem k vytvoření kožní 

léze, která i po vyhojení zanechá výraznou jizvu (2) mukokutánní forma, kdy kromě kožní léze 

dochází k poškození sliznic a chrupavek v oblasti úst, nosu a hltanu a konečně (3) viscerální 

leishmanióza (kala azar), nejzávažnější forma tohoto onemocnění, při které dochází k napadení 

vnitřních orgánů (výrazně se zvětšují uzliny, játra a slezina) a v neléčených případech může vést 

k smrti pacienta. Závažnost průběhu onemocnění závisí na mnoha faktorech, především na druhu 

a virulenci parazita a imunitním stavu hostitele (Desjeux 1996; Pearson a De Queiroz Sousa 1996). 

Odhaduje se, že každý rok onemocní přes 1 milión lidí z čehož 26 až 65 tisíc na leishmaniózu 

(viscerální formu) umírá (WHO 2019). 

2.1.1 Přenos leishmanií na hostitele 

Leishmanie jsou přenášeny samicemi flebotomů (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae), a to na 

všech kontinentech od tropických oblastí až po jih mírného pásma. Jedná se o drobný hmyz 

(1,5 - 3,5 mm) se silně ochlupeným tělem a chlupatými křídly, který je aktivní zejména večer či 



5 
 

v noci. Zhruba o stovce druhů z celkového množství téměř 900 druhů flebotomů je známo, že 

mohou přenášet leishmanie na člověka, přičemž v Novém světě se coby přenašeči uplatňují zástupci 

rodu Lutzomyia a ve Starém světě rod Phlebotomus (shrnuto v Killick-Kendrick 1999; Maroli et al. 

2013; Dvorak et al. 2018). V posledních letech se ukazuje, že do přenosu některých leishmanií by 

kromě flebotomů mohli být zapojeni i tiplíci (Diptera: Ceratopogonidae). Silné kolonizace anteriorní 

části střeva a stomodeální valvy tiplíků podrodu Forcipomyia leishmaniemi z podrodu Mundinia 

byly zaznamenány v Austrálii (Dougall et al. 2011) a je pravděpodobné, že se tiplíci uplatňují 

i v přenosu některých dalších druhů leishmanií podrodu Mundinia na člověka (Seblova et al. 2015; 

Chanmol et al. 2019). 

Již téměř sto let je známo, že infikované samice flebotomů, jejichž přední část mesenteronu 

je kolonizována masivně namnoženými leishmaniemi, nejsou schopné efektivně přijímat potravu 

(tzv. „blocked fly“, Shortt a Swaminath 1928). Později bylo experimentálně prokázáno, že pro 

úspěšný přenos infekce je také zásadní poškození SV, jejíž povrch je tvořen kutikulou obsahující 

chitin. SV zajišťuje jednosměrný pohyb potravy a v případě, že chitináza leishmanií naruší její 

celistvost, dochází k jejímu permanentnímu otevření a u flebotoma vyvolává reflux. Flebotom 

regurgituje sátou krev spolu s obsahem střeva zpět do rány, čímž dojde k přenosu metacyklických 

leishmanií na savčího hostitele. To bylo poprvé dokázáno na modelu Leishmania (L.) major – 

Phlebotomus (P.) papatasi (Schlein et al. 1991; Schlein et al. 1992) a na dalších modelových 

kombinacích flebotomů a leishmanií i komárů a trypanosom později potvrzeno, že jde o univerzální 

strategii využívanou dvojhostitelskými trypanosomatidy v hmyzích přenašečích (Volf et al. 2004). 

Sání infikovaných flebotomů také značně komplikuje přítomnost gelové zátky v thorakální části 

mesenteronu flebotomů. Na modelech L. mexicana – Lutzomyia (Lu.) longipalpis a L. major - 

P. papatasi (Stierhof et al. 1999) byla díky kombinaci imunofluorescenční a imunoelektronové 

mikroskopie zachycena trojrozměrná filamentózní proteofosfoglykanová síť, která tvořila spolu 

s masou leishmanií zátku v mesenteronu nakaženého flebotoma (Stierhof et al. 1999). Tato hmota 

je označována jako PSG (již výše zmíněný promastigote secretory gel), který je produkován 

leptomonádami v anteriorním mesenteronu (Rogers et al. 2002).  

2.2 Enzym kataláza v hmyzím a savčím hostiteli 

Enzym kataláza je tetramer, který se skládá ze 4 polypeptidových řetězců obsahujících hem, přičemž 

každý z nich je složen ze zhruba 500 aminokyselin (Kirkman a Gaetani 1984). Funkcí tohoto enzymu 

je odstraňovat peroxid vodíku (H2O2), a tedy chránit buňky před reaktivními formami kyslíku (ROS). 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších enzymů na Zemi (Matés 2000) nacházející se u mnoha skupin 

eukaryotních organismů, které ho získaly od různých bakteriálních linií (Obr. 2) (Kraeva et al. 2017). 
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U některých eukaryot tento enzym ovšem chybí. Ve světě parazitů bez katalázy žijí např. prvoci, 

kteří se vyskytují v prostředí bez přítomnosti kyslíku, tedy v místech, kde čelí minimálnímu 

oxidativnímu stresu. Konkrétně jde např. o rody Giardia, Trichomonas, Entamoeba spp. či 

Cryptosporidium spp. (Mehlotra 1996). Dále došlo k specifické ztrátě katalázy u těch parazitů, jejichž 

část životního cyklu probíhá v krvi různých obratlovců (Theileria, Babesia, Plasmodium, Schistosoma 

spp.), zatímco jejich příbuzné linie enzym mají (gregariny, kokcidie, volně žijící ploštěnci). V evoluční 

linii trypanosomatid tento enzym chybí, ale druhotně získali bakteriální katalázu jednohostitelští 

zástupci linie Leishmaniinae, kde kataláza zůstala zachována u zástupců rodů Crithidia, Leptomonas 

a Lotmaria (Obr. 3). U dvojhostitelských leishmanií, které ve svém životním cyklu využívají hmyzího 

přenašeče a savčího (či plazího) hostitele (Kraeva et al. 2017) a předpokládá se, že se 

z jednohostitelských předků vyvinuly (Lukeš et al. 2014), došlo k sekundární ztrátě tohoto enzymu 

(Kraeva et al. 2017).  

 

 

Obrázek 2 - Fylogenetický strom znázorňující přítomnost katalázy u různých skupin eukaryotických organismů. 

Červeně napsané skupiny gen pro katalázu postrádají zcela a u skupin s hvězdičkou (*) pouze některé druhy 

katalázou nedisponují. V barevných rámečcích znázorněn předpokládaný původ katalázy (převzato 

z Kraeva et al. 2017).  
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Obrázek 3 - Schématický fylogenetický strom znázorňující přítomnost katalázy u čeledi Trypanosomatidae. U 

skupin označených červeným kolečkem je kataláza přítomna, prázdné kolečko značí absenci tohoto enzymu a 

u skupin s šedým kolečkem nebyla přítomnost katalázy vyhodnocována (převzato z Kraeva et al. 2017).  

Přesto se leishmanie během svého životního cyklu musí vypořádat s přítomností ROS včetně 

H2O2 ve svém okolí. Ve střevě hmyzího přenašeče se běžně nachází mikroorganismy, jejichž 

homeostáza je udržována právě pomocí ROS, které hmyz produkuje (Pal et al. 2010). Pokud je 

flebotom napaden patogenními bakteriemi, produkce ROS je zvýšena, aby došlo k eliminaci 

bakterií. Jedná se o ochranný mechanismus, který se ovšem zřejmě nespouští, je-li střevo hmyzího 

přenašeče napadeno leishmaniemi (Diaz-Albiter et al. 2012). V hostiteli pak leishmanie musí čelit 

jak různým ROS (O2
-, H2O2, OH-), tak reaktivním formám dusíku, které se v makrofázích tvoří v rámci 

antimikrobiální obrany. 

Leishmanie tedy k rozkladu ROS využívají jiné enzymy, především superoxiddismutázu (SOD), 

a do procesu odstraňování H2O2 se zapojují askorbát-peroxidáza (APX), peroxiredoxiny (PRXs), či 

trypanothion reduktáza (shrnuto v Castro a Tomás 2008; Van Assche et al. 2011). Tyto enzymy jsou 

v odstraňování H2O2 méně efektivní než kataláza (Kraeva et al. 2017), což ale nemusí být 

nevýhodné. Jak se ukazuje, peroxid vodíku má v buňkách také jemnou regulační funkci a jeho 

hladina musí být tedy udržována velmi citlivě. U leishmanií peroxid vodíku funguje jako signální 

molekula regulující diferenciaci leishmanií z promastigotů v amastigoty. Dokládá to experiment 
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s L. amazonensis, kde byly leishmanie kultivovány v mediu s vyčerpanými zdroji železa, čímž bylo 

simulováno prostředí uvnitř fagolysozomů. Přítomnost železa je důležitá pro přežití parazita 

v nepříznivých podmínkách, se kterými se ve fagolysozomech leishmanie setkávají. V důsledku 

nedostatku železa tvořily leishmanie v tomto prostředí více přenašečů LIT1, které jsou potřebné pro 

přísun železa a tvorbu aktivní FeSOD a konverzi superoxidových aniontů v peroxid vodíku. 

Přítomnost H2O2 pak byla klíčová pro transformaci promastigotů v amastigoty. Přebytečný peroxid 

vodíku byl okamžitě odstraňován askorbát-peroxidázou (Mittra et al. 2013). Kultury pěstované při 

nedostatku železa v médiu (či v médiu, kde byla zvýšena hladina H2O2 jiným mechanismem – 

přídavkem přímo H2O2 či menadionu) obsahovaly více krátkých virulentních forem, které se 

signifikantně lépe množily v makrofázích a tvořily progresivně léze v myších narozdíl od leishmanií 

pěstovaných v klasickém médiu (Mittra et al. 2013). Signální role H2O2 v regulaci diferenciace 

leishmanií byla později potvrzena i u dalších druhů – L. donovani a L. infantum (Khan et al. 2018). 

Jak již bylo uvedeno výše, ani leishmaniím příbuzné trypanosomy ve své genetické výbavě 

nemají katalázu (El-Sayed et al. 2005). Horáková et al. (2019) testovali význam tohoto enzymu 

pomocí mutantních Trypanosoma (T.) brucei s expresí lidské katalázy, a to jak v krevní formě 

prvoka, tak i v procyklickém stádiu trypanosom, které se vyvíjí ve střevě glosin Diptera: Glossinidae), 

V porovnání s WT tvořily trypanosomy s expresí katalázy signifikantně slabší infekce. Méně 

virulentní byly i v BALB/c myších - myši infikované kontrolními WT trypanosomami podlehly infekci 

do 7 dnů od nakažení, zatímco myši infikované linií produkující katalázu přežívaly o 12 dní déle 

(Horáková et al. 2019). Freire et al. (2017), kteří pracovali s druhem T. cruzi, ovšem došli k jiným 

závěrům. Tito autoři měli k dispozici mutanty s expresí katalázy, kterou získali z Escherichia coli. 

Ukázalo se, že mutantní T. cruzi tvořily signifikantně silnější střevní infekce v přenašeči, ploštici 

Rhodnius prolixus, a mírně vyšší parazitémii v hostiteli, než WT T. cruzi.  

Na dvou různých druzích dvojhostitelských trypanosom byl tedy pozorován spíše opačný 

efekt. Proto jsme se rozhodli studovat, jak budou na přítomnost katalázy v našich experimentech 

reagovat trypanosomám příbuzné leishmanie. 
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2.3 Enzym chitináza 

2.3.1 Charakteristika a role chitinázy v savcích 

Chitinázy jsou hydrofilní enzymy, které rozkládají β-1,4-glykosidické vazby chitinu a chitooligo-

sacharidů a které dělíme na endochitinázy a exochitinázy. Zatímco endochitinázy štěpí vazby 

nacházející se uvnitř řetězce chitinu na nízkomolekulární oligomery, exochitinázy jsou zodpovědné 

za odštěpení acetylchitobiosy (chitobiosidázy) či N-acetylglukosaminu (N-acetylglukosaminidázy) 

z konce řetězce (Sahai a Manocha 1993). Dále můžeme chitinázy rozdělit do tří rodin (18, 19 a 20 

glykosylhydroláz) podle podobnosti aminokyselinové sekvence katalytických domén, 3D struktury 

a molekulárních mechanismů chitinolytické reakce (Henrissat 1999). Tyto enzymy mají 3 hlavní 

důležité oblasti. Dvě z nich slouží k navázání substrátu na enzym, třetí oblast je katalytická. 

Struktura tohoto enzymu svědčí o tom, že je sekretován mimo buňku (Flach et al. 1992). Chitin, 

který je chitinázami rozkládán, je po celulóze druhým nejrozšířenějším polysacharidem na světě. 

Chitinázy se nachází u virů, bakterií, hub, prvoků, členovců a rostlin (shrnuto v Patel a Goyal 2017). 

Přítomnost tohoto enzymu byla ovšem nedávno dokázána také u savců včetně lidí (Stern 2017). 

Chitináza má zde zřejmě defenzivní účinek, chrání lidský organismus před chitinem, který se do těla 

může dostat spolu s bakteriemi či houbami. Na druhou stranu, pokud dojde k narušení homeostáze, 

může mít zvýšená chitinázová aktivita neblahý efekt na lidské zdraví – chitináza pak může být 

zodpovědná za vznik alergií a autoimunitních nemocí (shrnuto v Patel a Goyal 2017). Vysoká hladina 

lidské chitinázy (chitotriosidázy) v plazmě bývá známkou onemocnění tzv. Gaucherovy choroby 

(Boot et al. 1995). 

U leishmanií byla potvrzena přítomnost chitinázy v roce 1991. U druhu L. major popsali 

Schlein et. al. (1991) chitinázu o velikosti 250 kDa a menší 110kDa N-acetylglukosaminidázu. Pro 

aktivitu obou těchto enzymů bylo zjištěno optimální pH o hodnotě mezi 4,5 a 5,5 (Schlein et al. 

1991). Gen kódující chitinázu byl poprvé identifikován u druhu L. donovani (Shakarian a Dwyer 

1998). Autoři ho pojmenovali Ld Cht1 a zjistili, že se vyskytuje v jedné kopii, jeho ORF se skládá 

z 1374 bp, a jím kódovaný protein má jak exochitinázovou, tak endochitinázovou aktivitu. Tento 

protein má hydrofilní charakter, jeho velikost se pohybuje okolo 50 kDa a obsahuje 

457 aminokyselin (Shakarian a Dwyer 1998). Stejní autoři později potvrdili přítomnost chitinázy 

i u druhů L. infantum, L. major, L. mexicana a L. tropica (Shakarian a Dwyer 2000) a popsali, že jak 

sekvence genu, tak i struktura proteinu jsou vysoce konzervativní. Joshi et al. (2005) později popsali 

podrobně chitinázu u druhu L. mexicana. Potvrdili, že je to protein o velikosti zhruba 50 kDa patřící 

do skupiny 18 glykosylhydroláz. Také byl osekvenován gen LmexCht1, který tuto chitinázu kóduje, 

přičemž byla potvrzena homologie chitináz z různých organismů a největší shoda 83 % aminokyselin 

byla zaznamenána s chitinázou kódovanou Ld Cht1 u L. donovani (Joshi et al. 2005). 
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2.3.2 Role chitinázy ve vztahu leishmanie – flebotom – hostitel 

Funkci chitinázy leishmanií ve flebotomech testovali jako první izraelští autoři na modelu L. major - 

P. papatasi. Dle jejich názoru se chitináza parazita podílí na rozpadu PM. Narozdíl od neinfikovaných 

flebotomů, kde dochází k rozpadu PM od posteriorního konce střeva, byl u flebotomů druhu 

P. papatasi infikovaných L. major zaznamenán rozpad také na anteriorním konci, což by mělo 

podpořit migraci leishmanií vpřed. Navíc tito autoři popisují, že při rozpadu PM u neinfikovaných 

flebotomů vznikají velké kompaktní fragmenty, které jsou posléze vyloučeny spolu s nestrávenými 

zbytky potravy, k čemuž u infikovaných flebotomů nedochází (Schlein et al. 1991).  

K odlišným závěrům došli autoři Sádlová a Volf (2009) v pokusech na modelu P. duboscqi - 

L. major, kteří využili ke sledování GFP značených leishmanií ve flebotomech fluorescenční 

mikroskopii. Zaznamenali zcela identický časový průběh rozpadu PM u infikovaných samic 

a kontrolní neinfikované skupiny a leishmanie unikaly do ektoperitrofického prostoru vždy na 

posteriorním konci PM. Leishmanie tedy čekaly na přirozený rozpad PM pomocí chitináz flebotoma 

a až poté migrovaly do ektoperitrofického prostoru. Anteriorní část PM (tzv. anteriorní plug) byla 

vždy transparentní i u neinfikovaných flebotomů, protože je tvořena v thorakální části 

mesenteronu, kde není ve styku s trávenou krví. Ovšem tato transparentní část je natolik 

kompaktní, že nejen že neumožňuje leishmaniím únik do ektoperitrofického prostoru, ale dokonce 

i dočasně brání jejich migraci do anteriorní části mesenteronu poté, co již kolonizovaly posteriorní 

mesenteron. Fakt, že chitinázy flebotomů, nikoli leishmanií, jsou zodpovědné za proces rozpadu 

PM, byl nepřímo potvrzen studií s flebotomy Sergentomyia (S.) schwetzi, u nichž se PM samovolně 

rozpadá až teprve spolu s defekací krve. V trávicím traktu samic S. schwetzi opravdu nebyly 

leishmanie tří druhů (L. donovani, L. major a L. infantum) schopné unikat z PM a byly z těla 

vyloučeny defekací (Sadlova et al. 2013). Ovšem v dalším pokusu, v němž byla samicím S. schwetzi 

přidána do sáté krve spolu s leishmaniemi i exogenní chitináza získaná z houby Beauveria bassiana, 

leishmanie nejen úspěšně unikly do ektoperitrofického prostoru, ale navíc tvořily silné infekce 

a kolonizovaly SV, zatímco v kontrolní skupině, kde samice sály na krvi bez chitinázy, byly leishmanie 

vyloučeny spolu s nestrávenými zbytky potravy (Sadlova et al. 2018). 

Rogers et al. (2008) testovali roli chitinázy na modelu Lu. longipalpis – L. mexicana. 

Leishmanie se zvýšenou expresí chitinázy kolonizovaly stomodeální valvu flebotomů o den dříve 

než kontrolní skupina. Navíc byla SV pod náporem mutantních leishmanií poškozena ve větší míře, 

což se také projevilo rychlostí sání postiženého flebotoma. Flebotomové nakažení leishmaniemi se 

zvýšenou chitinázovou aktivitou, a tedy více poškozenou SV, se nedokázali nasát tak rychle jako 

flebotomové, kteří byli infikováni kontrolní skupinou leishmanií. Tito autoři navíc testovali přenos 



11 
 

pomocí infikovaných flebotomů na BALB/c myši. Zaznamenali vývoj výrazně větších lézích a jejich 

brzké objevení u BALB/c myší infikovaných mutanty se zvýšenou expresí chitinázy v porovnání 

s kontrolní skupinou (Rogers et al. 2008). 

Schlein a Jacobson (1992; 1994) se zaměřili na ovlivnění chitinázové aktivity leishmanií 

hemoglobinem. Experimentálně potvrdili, že chitinázová aktivita leishmanií je mnohonásobně 

snížena přítomností krve či hemoglobinu v kultuře. Autoři tedy předpokládají, že chitináza 

leishmanií se začne ve střevě flebotoma plně uplatňovat teprve tehdy, když dojde ke strávení přijaté 

krve (Schlein a Jacobson 1992). V dalším experimentu s L. major popsali, že přítomnost hemo-

globinu ovlivňuje nejen chitinázovou aktivitu, ale i infektivitu parazitů. Leishmanie, které byly 

v kultuře pěstovány bez přítomnosti krve či hemu, infikovaly celkem 20 myší (kmene C3H/He) z 29, 

zatímco leishmanie, které byly kultivovány spolu s hemoglobinem či krví, zdaleka tak úspěšné 

nebyly. Leishmanie kultivované spolu s krví byly schopné infikovat 3 myši z 20 a leishmanie, které 

byly v kultuře spolu s hemoglobinem, způsobily pouze jedné z 30 myší lokální infekci, ovšem bez 

přítomnosti léze (Schlein a Jacobson 1994). 

Gen LmexCht1 kódující chitinázu L. mexicana je u amastigotů exprimován 2-4x více než 

u promastigotů (Joshi et al. 2005). To nasvědčuje faktu, že chitináza by mohla překvapivě hrát roli 

i v savčím hostiteli. Srovnání přežívání kontrolní linie WT L. mexicana a mutantní linie se zvýšenou 

expresí chitinázy v lidských makrofázích ukázalo, že se síla infekce kontrolních a mutantních 

leishmanií výrazně nelišila po 5 hodinách. Ovšem po 72 hodinách mutantní linie leishmanií 

v makrofázích přežívala mnohem lépe než kontrolní skupina. V dalším experimentu autoři prováděli 

infekce BALB/c myší, modelového živočicha s vysokou vnímavostí vůči L. mexicana a CBA/Ca myší, 

které jsou vůči nákaze rezistentnější. Rychlejší nástup, vážnější průběh infekce a výrazně větší léze 

byly pozorovány u obou kmenů myší infikovaných leishmaniemi se zvýšenou expresí chitinázy 

(Joshi et al. 2005).  
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3 MATERIÁL A METODIKA 

3.1 Složení použitých roztoků 

• ředící roztok (počítání leishmanií v Bürkerově komůrce) 

− 0,85% NaCl 

− 1% formaldehyd (CH2O) 

 

• fyziologický roztok 

− 150 mM NaCl 

 

• anestetika 

− Směs 10% xylazin (Rometar, zásobní roztok 20 mg/ml), 20% ketamin (Narketan, zásobní roztok 

100 mg/ml). Při intraperitoneálním dávkování aplikováno myším 25 mg/kg xylazinu + 

62,5 mg/kg ketaminu. 

 

• médium pro kultivaci leishmanií 

− M199 (Sigma) 

− 10% inaktivované fetální kravské sérum (FBS, Gibco) 

− 2% moč (vysterilizovaná přes 0,22µm filtr) 

− 1% BME vitamíny (Basal Medium Eagle, Sigma) 

− 250 µg/ml amikacin (Amikin, Bristol-Myers Squibb) 

V médiu, ve kterém byly leishmanie kultivovány pro infekci hlodavců, bylo pH upraveno 

pomocí 1M HCl na hodnotu 5,5. 

• médium pro kultivaci makrofágů 

− RPMI-1640 Hepes modification (Sigma) 

− 20% MCSF (Macrophage Colony Stimulating Factor) 

− 10% inaktivované fetální kravské sérum (FBS, Gibco) 

− 1% penicilin, streptomycin (Sigma) 

− 2mM L-glutamin (Sigma) 

− 0,05mM β-mercapto-ethanol (ME) 
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• roztoky a substráty na měření chitinázové aktivity 

➢ Chitinase Assay Kit, Fluorometric - Sigma CS1030 

− Citrát-fosfátový pufr (reakční pufr) (0,1M kyselina citronová a 0,2M Na2HPO4 * 12H2O), pH 5 

− Stop solution (0,75M glycin-NaOH), pH 10,6 

− Substrát 1 (S1 = substrát pro detekci aktivity β-N-acetylglucosaminidázy) 

 - 4-methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide (4MU-GlcNAc1) 

− Substrát 2 (S2 = substrát pro detekci aktivity chitobiosidázy (exochitinázy)) 

 - 4-methylumbelliferyl β-D-N, N′-diacetylchitobioside hydrate (4MU-chitobiose) 

− Substrát 3 (S3 = substrát pro detekci aktivity endochitináz) 

- 4-methylumbelliferyl β-D-N, N′, N′′-triacetylchitotriose (4MU-chitotriose) 

3.2 Použité leishmanie 

Pro tuto diplomovou práci byly použity dva druhy leishmanií: L. mexicana (MNYC/BZ/62/M379) 

a L. major (MHOM/IL/80/FRIEDLIN). Přehled jednotlivých použitých linií je uveden v Tabulce 1.  

Laboratoř prof. Vyacheslava Yurchenka v Ostravské univerzitě nám poskytla mutantní linie 

leishmanií L. mexicana s vloženým genem pro katalázu z Leptomonas pyrrhocoris (v textu označuji 

jako CAT) a kontrolní linii exprimující mCherry. Tyto linie byly vyrobeny pomocí UTR genu pro  

β-tubulin LmxM.32.0792 s vloženou expresní kazetou SAT-2A-mCherry či SAT-2A-CAT, kde 2A je 

self-cleaving peptid z Teschovirus A a SAT (streptothricin acetyltranseráza) zajišťuje rezistenci vůči 

Hygromycinu B. Na výrobě těchto linií a jejich testování in vitro se podílela zejména Mgr. Lucie 

Podešvová (Podešvová et al. 2020, Podešvová et al. podáno do PLOS Pathogens). V této laboratoři 

byla také potvrzena stabilní produkce a aktivita enzymu u CAT linie i u leishmanií, které jsme re-

izolovali z flebotomů a myší BALB/c. K otestování role chitinázy v hlodavcích jsme z této laboratoře 

získali chitinázové KO mutanty vyrobené Mgr. Arzuv Charyevou CRISPR-Cas9 metodou (Beneke 

et al. 2017). Tito chitinázoví KO mutanti mají deleci v genu pro chitinázu (LmxM.16.0790, LmexCht1 

(CHIT. KO)). Jako kontrolní skupina sloužily leishmanie parentální linie (PAR) a add-back linie (ADD-

BACK), kde byl gen pro chitinázu navrácen zpět.  

Roli chitinázy v přenašeči jsme zjišťovali pomocí mutantních leishmanií druhu L. mexicana 

získaných z laboratoře Prof. Evy Gluenz z Oxford University, které měly deleci ve dvou různých 

genech pro chitinázu: LmxM.32.2260, N-acetylglukosaminidáza (v textu označuji jako A) (Schlein 

et al. 1991), LmxM.16.0790, LmexCht1 (B) (Joshi et al. 2005) a v obou zmíněných genech (AB). Jako 

kontroly jsme použili jak WT leishmanie, tak parentální linii. Kromě druhu L. mexicana jsme měli 

k dispozici také druh L. major, kde jsme porovnávali vývoj v přenašeči chitinázového KO mutanta 
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s delecí v genu LmjF.16.0790 (CHIT. KO) s WT leishmaniemi a parentální linií. Mutanty vyrobili Tom 

Beneke, Ph.D. a Mgr. Tomáš Bečvář pomocí metody CRISPR-Cas9 (Beneke et al. 2017). 

Leishmanie byly dlouhodobě uchovávány v tekutém dusíku v kryobance v médiu s 5-10% 

DMSO (Sigma-Aldrich). Před pokusy byly leishmanie přepasážovány přes BALB/c myš a poté 

kultivovány (maximálně 6 pasáží in vitro) v obohaceném tekutém médiu M199 (složení popsáno 

v předchozí kapitole) v termostatu při 23 °C. 

Tabulka 1 – Přehled kmenů a linií leishmanií použitých v této DP 

Druh 

leishmanie 

Typ pokusu Leishmanie Zkratka 

L. mexicana role katalázy v hostiteli a 

přenašeči 

linie produkující katalázu CAT 

wild type WT 

linie s mCherry mCherry 

role chitinázy v hostiteli delece genu LmxM.16.0790 CHIT. KO 

linie s navráceným genem 

LmxM.16.0790 

ADD-BACK 

parentální linie PAR 

role chitinázy v přenašeči delece genu LmxM.32.2260  A 

delece genu LmxM.16.0790 B 

delece genů LmxM.32.2260 a 

LmxM.16.0790 

AB 

wild type WT 

parentální linie PAR 

L. major role chitinázy v přenašeči delece LmjF.16.0790 CHIT. KO 

wild type WT 

parentální linie PAR 

3.3 Chov flebotomů 

V experimentech jsme pracovali se dvěma druhy flebotomů. Schopnost vývoje L. mexicana 

v přenašeči byla testována v permisivním druhu Lutzomyia longipalpis (kolonie původem z Brazílie) 

a vývoj L. major byl pozorován v přirozeném přenašeči Phlebotomus duboscqi (kolonie původem ze 

Senegalu). 

Kolonie flebotomů jsou umístěny v insektáriu, kde jsou udržovány optimální podmínky pro 

vývoj flebotomů. Jak larvy (L1-L4), tak dospělé jedince chováme v místnosti při 60-70% vlhkosti 

v 26 °C a fotoperiodou 14 h světlo / 10 h tma.  
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Vývojový cyklus začíná vajíčky, ze kterých se vyvíjejí larvy. Larvy chováme v kelímcích vylitých 

sádrou, díky čemuž se v kelímku udržuje vlhkost. Kelímky jsou opatřeny plastovým víčkem 

s monofilem a umístěny v plastových bednách se dnem pokrytým pískem (vlhčeným destilovanou 

vodou), který byl před použitím vysterilizovaný. Všechna larvální stádia jsou 3x týdně krmena 

namletou fermentovanou směsí granulí a králičího trusu. Poslední (tedy 4.) larvální stádium se kuklí 

a posléze dochází k vylétávání dospělců. 

Dospělí jedinci jsou z kelímků vypouštěni 3x týdně do nylonových sítí, které jsou připevněny 

na kovových konstrukcích. Konstrukce se sítí je umístěna v pevném igelitovém obalu, přičemž 

vlhkost je zajištěna přítomností vaty, která je 3x týdně vlhčena destilovanou vodou. Flebotomové 

obou pohlaví jsou krmeni 50% roztokem sacharózy, přičemž samice jedenkrát týdně sají krev 

z uspaných BALB/c myší. Nasáté samice jsou po defekaci pomocí exhaustoru přeneseny do kelímků, 

kde nakladou vajíčka a umírají (Volf a Volfova 2011).  

3.4 Chov hlodavců 

Všechny pokusy zahrnující hlodavce byly prováděny na BALB/c myších z laboratoří AnLab s.r.o. 

V chovné místnosti jsou udržovány ideální podmínky (22-25 °C, 40-60% vlhkost, fotoperioda 

12 hodin světlo / 12 hodin tma). Zvířata jsou krmena standardní krmnou směsí ST-1 (Velaz) a čistou 

pitnou vodu mají k dispozici 24 hodin denně v pítku. Myši jsou chované v chovných nádobách typu 

T2, které mají rozměry 27,5 x 21,5 x 20 cm (Velaz). Podestýlku tvoří jemné neprašné piliny a seno. 

Při chovu hlodavců i pokusech s nimi jsou dodržovány podmínky stanovené platnými 

legislativními předpisy (zákon č. 359/2012 Sb. na ochranu zvířat proti týrání; vyhláška č. 419/2012 

Sb. o ochraně pokusných zvířat). Chovná místnost S12c má přidělenou akreditaci Ministerstvem 

zemědělství (č. j.: 37428/2019-MZE-18134). Pokusy byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy rozhodnutím č. MŠMT30397/2019-3. Se zvířaty manipulují jen lidé s platným 

Osvědčením o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (J. Sádlová 

č. osvědčení CZ 02566, K. Glanzová č. osvědčení CZ 03732). 

3.5 Měření chitinázové aktivity 

72 hodin před měřením chitinázové aktivity byla narostlá kultura leishmanií promyta sterilním 

fyziologickým roztokem a 108 leishmanií bylo přeočkováno do 1 ml media. V den experimentu byla 

chitinázová aktivita měřena ze supernatantu pomocí Chitinase Assay Kit, Fluorimetric (Sigma) 

a fluorescence měřena na fluorometru Tecan-Infinite M200 Fluorometer (Schoeller Instruments) 

(excitace 360 nm, emise 450 nm), přičemž bylo postupováno podle protokolu od výrobce. 
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Pro zjištění chitinázové aktivity byly použity 3 substráty (S1-S3), S1 je substrátem pro 

glukosaminidázu, S2 pro exochitinázu (chitobiosidázu) a S3 pro endochitinázu. Výsledná aktivita je 

vyjádřena v nmol 4MU uvolněného za 1 hodinu z příslušného fluorogenního substrátu při 

definovaných podmínkách (pH 5, 37 °C) a přepočtena na 1 ml supernatantu leishmaniové kultury 

(Joshi et al. 2005). Experiment byl proveden celkem 3x.  

3.6 Experimentální infekce flebotomů a jejich vyhodnocení 

Kultura leishmanií v logaritmické fázi růstu (3-4 dny po přeočkování) byla 2x promyta 

ve fyziologickém roztoku a leishmanie byly spočítány pomocí Bürkerových komůrek. Poté byly 

leishmanie smíchány s tepelně deaktivovanou krví (35 minut ve vodní lázni s 56 °C) tak, aby 

výsledná koncentrace byla 106 promastigotů/ml krve. Suspenze krve s parazity byla pomocí 

pasteurovy pipety přenesena do skleněných krmítek opatřených kuřecí kůží. Kůžička je preparována 

z oblasti zad třídenních usmrcených kuřat (BIOPHARM), propláchnuta v 70% čistém ethanolu 

a v sterilním fyziologickém roztoku a před pokusem skladována v Petriho miskách při -20 °C. Samice 

flebotomů byly den před pokusem pomocí exhaustoru přemístěny do malých sítěk natažených 

na tenkých kovových konstrukcích. Síťky jsou pro experimentální infekce zavěšeny na krmítka 

pomocí gumiček a kolíčků, přičemž je krev ohřívána na 37 °C pomocí vodní lázně s vnější cirkulací. 

Samice jsou ponechány sát na krmítku cca 1-2 hodiny, nasáté samice jsou posléze odděleny 

a umístěny v termostatu, kde je udržována konstantní teplota 26 °C. V síťce mají k dispozici roztok 

50% sacharózy a vlhkost je zajištěna pomocí vlhčené vaty. 

Pitvy flebotomů byly prováděny ve třech časových intervalech po experimentální nákaze (den 

2, 5 a 9). Střeva byla vypitvána pod binokulární lupou a pod světelným mikroskopem byla sledována 

intenzita střevní infekce a její lokalizace. Byly rozlišovány tři kategorie intenzity infekcí: slabá 

infekce: méně než 100 promastigotů, střední infekce: 100-1000 promastigotů a silná infekce: více 

než 1000 promastigotů na střevo (Myskova et al. 2008). V pokusech s CAT a WT leishmaniemi byl 

počet leishmanií měřen 9. den po infekčním sání také přesněji pomocí Bürkerovy komůrky. 

Lokalizace infekce (endoperitrofický prostor (EP.S.), abdominální mezenteron až thorakální 

mezenteron (AMG-TMG)) a kolonizace stomodeální valvy (SV) byla rozlišována podle Sádlová et al. 

(2010). 

Infekční sání s druhem L. mexicana bylo opakováno 5x, pokus s L. major 2x.   
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3.7 Měření morfologických forem 

Zastoupení jednotlivých morfologických forem leishmanií bylo hodnoceno jednak na roztěrech 

kultur leishmanií, které byly inokulovány do myší a také na roztlacích vypitvaných střev ze samic 

flebotomů 9. den po infekčním sání. 

Zaschlé preparáty byly fixovány pomocí methanolu a posléze obarveny roztokem Giemsy 

(Sigma). Na světelném mikroskopu Olympus BX51 se zabudovanou kamerou (Olympus DP-70) byly 

leishmanie prohlíženy pomocí imerzního oleje (zvětšení 1000x) a v programu QuickPHOTO MICRO 

2.2 (Olympus) zhotoveny snímky. Pro hodnocení morfologických kategorií byla pomocí programu 

ImageJ (Java) změřena délka, šířka těla a délka bičíku (Obr. 4). Rozlišovány byly: nektomonády 

(délka těla ≥ 14 µm), metacykličtí promastigoti (délka těla < 14 µm a délka bičíku > dvojnásobná 

délka těla) a leptomonády (délka těla < 14 µm a délka bičíku ≤ dvojnásobná délka těla) 

(Sádlová et al. 2010; Rogers et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Morfologické formy leishmanií (barvení Giemsou, zvětšení 1000×). 

3.8 Přenos leishmanií sáním infikovaných flebotomů na hostitele 

Flebotomové (P. duboscqi a Lu. longipalpis) byli infikováni leishmaniemi druhu L. major 

a L. mexicana o koncentraci 106 promastigotů/ml krve stejným způsobem, jak je popsáno v kapitole 

3.6. V různých intervalech po infekčním sání (den 8-13) byli pak flebotomové vypuštěni do malé 

síťky s naivní BALB/c myší v celkové anestezii. Pokus probíhal po dobu cca 1 hodiny. Přesné místo 

a doba sání každé samice flebotoma na myši byly zaznamenány do protokolu. Bezprostředně poté, 

co samice ukončila sání na uspaném hlodavci, byla pomocí exhaustoru chycena, na ledu uspána 

a posléze vypitvána, abychom zjistili přítomnost leishmanií ve střevě. Pokus byl ukončen usmrcením 

myši a odebráním těch částí těla, kde infikované samice sály. Všechny vzorky, ze kterých byla později 

vyizolována DNA a provedana qPCR, byly uchovány v 200 µl lyzačního pufru při -20 °C. 
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3.9 Experimentální infekce hlodavců 

Experimentální infekce byly prováděny druhem L. mexicana na samicích BALB/c myší. Leishmanie 

ze stacionární fáze růstu kultury, která byla kultivována v médiu se sníženým pH (5,5), byly promyty 

ve fyziologickém roztoku, pomocí Bürkerových komůrek spočítána koncentrace a 105 leishmanií 

v 5 µl bylo inokulováno intradermálně do levého ucha uspané myši. Po dobu 12 týdnů byl 

zaznamenáván vznik a vývoj lézí u všech hlodavců. Na konci experimentu byla provedena 

xenodiagnostika a posléze byly myši usmrceny a jejich tkáně odebrány. Následně z nich byla 

izolována DNA a pro detekci leishmanií provedena PCR a u pozitivních vzorků také qPCR. 

Experimentální infekce byly vždy provedeny 2x. V experimentech, ve kterých jsme 

porovnávali vývoj linií s produkcí katalázy a kontrolní skupiny, bylo v prvním kole pokusů v inokulu 

WT leishmanií celkem 17 % metacyklických stádiích, v druhém kole 22,5 %, zatímco u katalázových 

mutantů tvořily metacykly 55 a 74 % inokula. Při testování role chitinázy v hostitelích bylo v prvním 

pokusu v inokulu CHIT. KO linie 64 % metacyklických stádiích, v druhém kole 67 %, u parentální linie 

tvořila metacyklická stádia 60 a 43 % inokula. U ADD-BACK linie bylo inokulováno všech 10 myší 

inokulem obsahujícím 55 % metacyklů. 

Celkem bylo ve všech pokusech použito 50 myší + 10 kontrolních myší, kterým byl do levého 

ucha inokulován fyziologický roztok. 

3.10 Xenodiagnostika 

Pro zjištění přítomnosti a životaschopnosti leishmanií v infikovaných hlodavcích byla provedena 

xenodiagnostika, a to 9. týden p.i. (po infekci) u části pokusných zvířat a posléze u všech hlodavců 

na konci experimentu, tedy 12. týden p.i. Hlodavci v celkové anestezii byli vloženi do plátěných 

sáčků, ve kterých byl vytvořen malý otvor, kterým se provléklo infikované ucho hlodavce. 

Individuálně pak byly myši umístěny do malé síťky s 30-40 samicemi flebotomů druhu 

Lu. longipalpis a na dobu cca 1 hodiny bylo flebotomům umožněno sát na odkrytém uchu. Týden 

po sání byly samice vypitvány a střeva byla vyšetřována na přítomnost leishmanií pod světelným 

mikroskopem. 

3.11 Izolace DNA, PCR a qPCR detekce leishmanií 

DNA byla izolována 1) z krve, tkání a orgánů (Tab. 2) všech hlodavců infikovaných leishmaniemi 

z kultury (kap. 3.9) a 2) z kůže v místě sání flebotomů u hlodavců, kteří byli použiti v přenosových 

experimentech (kap. 3.8).  
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Tabulka 2 - Vzorky odebrané z hlodavců na izolaci a následovně detekci DNA pomocí PCR (qPCR) a jejich 

zkratky. 

 

 

 

 

 

 

Všechny vzorky z myší byly po pitvě umístěny do mikrozkumavek a s výjimkou slezin a jater, 

které byly po pitvě homogenizovány pomocí pístu injekční stříkačky v 500 µl elučního pufru, s nimi 

již nebylo nijak manipulováno. Před samotnou izolací byly vzorky uchovány při -20 °C.  

DNA byla izolována pomocí High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche), přičemž bylo 

postupováno podle protokolu od výrobce. DNA byla eluována do 40 µl (uzliny, krev) či 200 µl 

(ostatní vzorky) elučního pufru a uchována při -20 °C. 

Pro detekci leishmanií v hlodavcích byla použita metoda PCR. Primery o sekvenci 

5´- AGATTATGGAGCTGTGCGACAA-3´ (forward) a 5´-TAGTTCGTCTTGGTGCGGTC-3´ (reverse) cílí na 

18S rDNA. Komponenty PCR reakce a její postup je znázorněn v Tabulce č. 3 a 4. Množství DNA 

v reakci se odvíjelo od koncentrace vyizolované DNA. Pokud byla koncentrace DNA ve vzorku 

vysoká, do reakce byly přidány 1-2 µl, v opačném případě 3-4 µl vyizolované DNA. Celkového 

objemu 20 µl bylo dosaženo přidáním daného množství ddH2O.  

Jako pozitivní kontrola byla použita vyizolovaná DNA z kultury leishmanií druhu L. mexicana 

a jako negativní kontrola byla namísto DNA přidána ddH2O. Přítomnost DNA leishmanií ve vzorcích 

byla následně zjišťována pomocí elektroforézy na 1% agarózovém gelu v TAE pufru. 

 

 

 

Vzorek Zkratka 

krev K 

levé ucho LUCH 

pravé ucho PUCH 

levá uzlina LUZ 

pravá uzlina PUZ 

přední nohy PN 

zadní nohy ZN 

ocas OC 

slezina SL 

játra JÁ 
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 Tabulka 3 - Komponenty PCR reakce.         Tabulka 4 - Průběh PCR reakce. 

 

 

 

 

Pozitivní vzorky byly následně otestovány metodou qPCR za použití stejných primerů, jako 

při klasické PCR. Kvantitativní PCR byla provedena na Bio-Rad iCycler & iQ5 Real-Time PCR systému, 

kdy pro detekci leishmanií byla měřena fluorescence při navázání barvy SYBR Green (SsoAdvanced™ 

Universal SYBR® Green Supermix, Bio-Rad, Hercules, CA). Každý vzorek byl testován v triplikátech, 

průběh reakce popisuje Tabulka č. 5. Výsledky z qPCR byly rozděleny do 3 kategorií: slabá infekce 

(<103 leishmanií), střední infekce (103-105 leishmanií) a silná infekce (>105 leishmanií). 

Tabulka 5 - Průběh reakce při qPCR. 

 

 

 

Kvantitativní PCR provedl Mgr. Tomáš Bečvář.  

3.12 Experimentální infekce makrofágů 

Výplachem kostní dřeně holenní a stehenní kosti BALB/c myši byly získány buňky, které jsme 

přemístili do media pro kultivaci makrofágů a vložili do termostatu s 37 °C a 5% CO2. Po 7 dnech se 

z těchto buněk vyvinuly makrofágy pro naše experimenty. Diferencované makrofágy byly pomocí 

trypsin-EDTA uvolněny z kultivačních destiček a promyty fyziologickým roztokem. Makrofágy 

o koncentraci 4x105 buněk na ml byly umístěny do 24-jamkové destičky a infikovány leishmaniemi 

v poměru 5 leishmanií na makrofág. Posléze jsme testovali, jak budou leishmanie uvnitř buněk 

přežívat. Jednu skupinu leishmanií s makrofágy jsme inkubovali bez jakýchkoli příměsí, do druhé 

skupiny jsme po 2 hodinách přidali IFN (50 U/ml, AbD SEROTEC) a LPS (0,5 µg/ml, Sigma), čímž jsou 

makrofágy aktivovány tzv. klasických způsobem a dochází k stimulaci Th1 imunitní odpovědi. 

V důsledku posléze mimo jiné vzniká NO, který je pro leishmanie toxický, a tudíž by měl být jejich 

počet redukován. Ve třetí skupině byly leishmanie s makrofágy inkubovány spolu s IL-4 (25 ng/ml, 

Komponenty Množství 

master mix 10 µl 

forward primer (F) 0,5 µl 

reverse primer (R) 0,5 µl 

DNA 1-4 µl 

ddH2O 5-8 µl 

Teplota Čas Opakování 

94 °C 3:30 min 1x 

94 °C 30 s 37x 

60 °C 30 s 37x 

72 °C 20 s 37x 

72 °C 5 min 1x 

12 °C 5 min - ∞ 1x 

Teplota Čas Opakování 

98 °C 3 min 1x 

98 °C 10 s 40x 

60 °C 20 s 40x 
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eBioscience), tudíž byly makrofágy aktivovány tzv. alternativně, dochází k stimulaci Th2 imunitní 

odpovědi, čímž by měl být růst leishmanií podpořen. 

72 hodin po infekci byly makrofágy lyzovány pomocí 0,016% SDS (Sigma-Aldrich) a posléze 

mechanicky rozbity pomocí pístu inzulínové stříkačky. Po promytí byly amastigoti spočítány pomocí 

Bürkerovy komůrky. 

Experimentální infekce makrofágů byla provedena dvakrát s leishmaniemi druhu L. mexicana 

CAT, WT a mCherry. 

3.13 Statistika 

Intenzita a lokalizace infekcí ve flebotomech, podíl infikovaných jedinců a poměr zastoupení 

morfologických forem byly testovány pomocí χ2 testu. Počet leishmanií ve střevech flebotomů, 

počet leishmanií přenesených sáním na hostitele, počet leishmanií v tkáních hostitele a délka sání 

flebotomů byly testovány neparametrickým Mann-Whitneyovým testem. Všechny tyto statistické 

výpočty byly prováděny pomocí programu IBM SSPP Statistics verze 23. Vztah mezi velikostí 

měřených lézí v jednotlivých skupinách myší a časem byl testován pomocí analýzy kovariance se 

zohledněním vztahu opakovaných měřeních stejného zvířete. Do modelu byla zanesena interakce 

mezi skupinami a časem. Tato statistická analýza byla provedena s použitím programu R 

(http://cran.r-project.org/) T. Spitzovou. 

 

 

 

 

 

 

http://cran.r-project.org/
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Vliv katalázy na vývoj leishmanií na modelu L. mexicana – Lu. longipalpis 

– BALB/c myš 

4.1.1 Experimentální infekce flebotomů 

Samice flebotomů druhu Lutzomyia longipalpis byly infikovány mutanty s expresí katalázy (CAT) 

a jako kontrola sloužily WT leishmanie a linie s expresí mCherry geneticky modifikované stejnou 

metodou jako CAT, aby bylo vyloučeno, že sledované projevy nejsou vyvolané jen samotnou 

genovou manipulací. Pokus byl proveden 5x. 

4.1.1.1 Intenzita a lokalizace infekcí 

Intenzita a lokalizace infekcí byly zaznamenávány ve třech časových intervalech po experimentální 

nákaze (den 2, 5 a 9). Již od druhého dne po sání převažovaly velmi silné infekce (Obr. 5). V procentu 

infikovaných samic nebyl mezi WT leishmaniemi a CAT rozdíl v časných fázích infekcí (druhý den po 

sání: χ2 = 0.806, df = 3, P = 0.848, pátý den po sání: χ2 = 1.707, df = 2, P = 0.426). Devátý den po sání 

bylo infikováno signifikantně nižší procento samic ve skupině infikované leishmaniemi s produkcí 

katalázy (χ2 = 10.557, df = 1, P = 0.002), nicméně i zde byly přítomné silné infekce u více než 70 % 

samic. Leishmanie produkující mCherry vytvořily stejně silné infekce jako WT i v pozdní fázi nákazy 

(druhý den po sání: χ2 = 0.459, df = 1, P = 1, pátý den po sání: χ2 = 0,564, df = 1, P = 1, devátý den po 

sání: χ2 = 0.339, df = 1, P = 1).  

Druhý den po sání byly leishmanie lokalizované v endoperitrofickém prostoru (v nasáté 

a trávené krvi uvnitř peritrofické matrix), ale již od pátého dne po sání WT, CAT i mCherry 

leishmanie kolonizovaly stomodeální valvu flebotomů (Obr. 6).  

Devátý den po infekčním sání byl v deseti střevech flebotomů infikovaných WT a CAT spočítán 

přesný počet leishmanií pomocí Bürkerovy komůrky. Mediány hodnot se nelišily (P = 1.000), jen 

u WT skupiny byl zaznamenán nižší rozptyl hodnot (Obr. 7, Tab. 6). 
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Obrázek 5 – Intenzita infekcí samic Lu. longipalpis infikovaných L. mexicana (WT, CAT, mCherry) 2., 5. a 9. den 

po infekčním sání. 

 

Obrázek 6 - Lokalizace infekcí u Lu. longipalpis infikovaných L. mexicana (WT, CAT, mCherry) 2., 5. a 9. den po 

infekčním sání. 
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Obrázek 7 – Počet leishmanií L. mexicana (WT, CAT) ve střevech Lu. longipalpis 9. den po infekčním sání.   

Tabulka 6 – Počet leishmanií L. mexicana (WT, CAT) ve střevech Lu. longipalpis 9. den po infekčním sání.  

Počet leishmanií WT CAT 

Průměr 20 530 22 990 

Medián 20 500 20 100 

Směrodatná odchylka 5 577 16 179 

Minimum 10 600 2 000 

Maximum 30 000 57 800 

4.1.1.2 Zastoupení morfologických forem 

Devátý den po sání byly z vypitvaných střev připraveny roztlakové preparáty, od každé skupiny bylo 

hodnoceno celkem 500 leishmanií. Jak je patrné z grafu (Obr. 8), WT leishmanie a mCherry linie 

vytvořily mnohem větší množství metacyklických infekčních forem v porovnání s CAT, naopak u CAT 

leishmanií byly více zastoupeny dlouhé nektomonády (χ2= 138.6, df = 2, P < 0.0001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Zastoupení morfologických forem L. mexicana (WT, CAT, mCherry) v Lu. longipalpis 9. den p.i.  
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4.1.1.3 Přenos leishmanií infikovanými flebotomy na BALB/c myši 

Abychom potvrdili, že snížená metacyklogeneze vede i ke snížení úspěšnosti přenosu CAT leishmanií 

na hostitele, provedli jsme dále přenosové pokusy sáním nakažených flebotomů na uspaných 

BALB/c myších. Zaznamenávali jsme dobu sání flebotomů a pomocí qPCR zjišťovali množství 

leishmanií inokulovaných během sání do hostitele (Příloha 1). Rozdíl v době sání mezi oběma 

skupinami nebyl signifikantní (P = 0.514), ale obě skupiny se výrazně lišily jak v procentu flebotomů 

schopných leishmanie přenést, tak v množství leishmanií, které flebotomové přenesli do těla 

hostitele. Téměř všichni flebotomové (88,2 %), kteří byli infikováni WT leishmaniemi, byli schopni 

přenést v průměru tisíce leishmanií. Oproti tomu jen 61,9 % flebotomů nakažených CAT sloužilo 

jako zdroj infekce, přičemž flebotomové byli schopni přenést většinou pouze desítky leishmanií 

(Tab. 7, Obr. 9, Příloha 1).  

Tabulka 7 – Délka sání samic Lu. longipalpis (s) a počty přenesených L. mexicana (WT, CAT) na BALB/c myši. 

 Délka sání flebotomů (s) Počet přenesených leishmanií 

WT CAT WT CAT 

Počet flebotomů 17 21 17 21 

Průměr 1 155 688 7 893 19 

Medián 840 450 189 1 

Směrodatná odchylka 873 519 18 165 49 

Minimum 188 135 0 0 

Maximum 2 460 1 910 74 000 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Počty přenesených promastigotů L. mexicana (WT, CAT) samicemi Lu. longipalpis na BALB/c myši.  
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4.1.2 Experimentální infekce makrofágů 

Přežívání amastigotů v makrofázích bylo testováno za tří různých experimentáních podmínek. 

Leishmanie s makrofágy byly kultivovány buď samostatně bez příměsí, nebo s přidáním IFN a LPS 

(aktivace makrofágů klasickou cestou s následnou produkcí NO) či s IL-4 (aktivace makrofágů 

alternativní cestou, výhodná pro růst leishmanií). Infekce makrofágů byla zopakována dvakrát s linií 

CAT a dvakrát s mCherry, vždy oproti WT leishmaniím. 

Po 72 h byl počet leishmanií produkujících katalázu signifikantně nižší, než WT leishmanií, 

a to v nestimulovaných (P < 0.001), klasicky (P = 0.0287) i alternativně stimulovaných makrofázích 

(P < 0.001). Mezi kontrolními leishmaniemi mCherry a WT nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl 

(P = 0.535 u nestimulovaných, P = 0.0859 v klasicky stimulovaných a P = 0.303 v alternativně 

stimulovaných makrofázích). Leishmanie všech linií lépe přežívaly v nestimulovaných, než v klasicky 

stimulovaných makrofázích (P < 0.001 pro WT, CAT i mCherry) (Obr. 10). 

 

Obrázek 10 – Infekce makrofágů druhem L. mexicana (WT, CAT, mCherry) - počet amastigotů na jamku. 

Testování přežívání leishmanií v makrofázích 1) bez příměsí, 2) s přidáním IFN a LPS, 3) s přidáním IL-4. 
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4.1.3 Experimentální infekce BALB/c myší 

Myši byly infikovány 1x105 leishmanií intradermálně do levého ucha, celkem bylo použito 10 myší 

pro infekce WT leishmaniemi a 10 myší pro infekce katalázovými mutanty ve dvou samostatných 

pokusech. 

4.1.3.1 Vznik a vývoj lézí 

Ve skupině myší infikovaných WT parazity se léze začaly objevovat již kolem 3. týdne po infekci, a to 

u všech 10 jedinců. Leishmanie produkující katalázu byly schopné lézi vytvořit pouze u 4 myší z 10, 

a to zhruba s třítýdenním zpožděním (P < 0.001). Léze sice dosáhly menší velikosti v porovnání s WT, 

výsledný rozdíl velikosti lézí ale nebyl statisticky průkazný (P = 0.94) (Příloha 2). Průměrná velikost 

lézí obou skupin je zaznamenána v grafu (Obr. 11).  

Obrázek 11 – Průměrná velikost lézí (mm) u BALB/c myší infikovaných L. mexicana (WT, CAT). 

4.1.3.2 Kvantita a lokalizace leishmanií v těle BALB/c myší 

Analýza pomocí PCR potvrdila přítomnost DNA leishmanií v tkáních všech myší, které byly nakažené 

WT, a to vždy v inokulovaných levých uších a u některých jedinců i v dalších částech těla (pravé 

ucho, levé uzliny, přední končetiny). U myší nakažených CAT byly leishmanie zachyceny pouze 

u 4 z 10 jedinců, a to v inokulovaných uších a v jednom případě i v předních a zadních končetinách, 

spádové uzliny uší byly vždy negativní. U pozitivních vzorků byla provedena kvantitativní PCR. Sílu 

infekce jsme rozdělili do tří kategorií: slabá (<103 leishmanií), střední (103-105 leishmanií) a silná 

(>105 leishmanií). Silné a středně silné infekce byly zaznamenány pouze u myší infikovaných WT 

leishmaniemi (Tab. 8). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WT 0 0 1 1,75 2,72 3,09 2,85 4,31 4,85 5,08 5,23 5,56

CAT 0 0 0 0 0 1 2,35 1,86 3,49 3,3 3,43 4,28

0
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Tabulka 8 – Přítomnost a kvantita leishmanií v jednotlivých tkáních a orgánech BALB/c myší infikovaných WT 

a CAT. 

slabá infekce: <103 leishmanií; střední infekce: 103 - 105 leishmanií; silná infekce: >105 leishmanií 

4.1.3.3 Infektivita pro flebotomy 

Infektivita myší BALB/c byla testována pomocí xenodiagnostických pokusů, tedy sáním flebotomů 

na infikovaných uších hlodavců.  

Xenodiagnostika byla provedena na třech myší z každé skupiny nejprve 9. týden po infekci. 

Všechny testované myši infikované WT leishmaniemi byly infekční pro flebotomy, přičemž bylo 

nakaženo celkem 13,6 % flebotomů. Pouze 1 z myší nakažených CAT sloužila jako zdroj infekce, 

leishmanie byly nalezeny ve střevech 7,4 % flebotomů. V týdnu 12 p.i. bylo všech 10 myší 

nakažených WT infekčních pro flebotomy. Infikovalo se celkem 78 z 274 flebotomů, což činí 28,5 %. 

Naopak pouze 7 z celkového množství 175 flebotomů se nakazilo sáním na myších infikovaných CAT, 

přičemž pouze 3 z těchto myší byly zdrojem infekce (Tab. 9). 

 

 Myš Krev 

 

Levé 

ucho 

Pravé 

ucho 

Levá 

uzlina 

Pravá 

uzlina 

Přední 

nohy 

Zadní 

nohy 

Ocas Slezina Játra 

WT 1 x slabá slabá silná x slabá x x x x 

2 x slabá x x x x x x x x 

3 x slabá x x x slabá x x x x 

4 x slabá x x x x x x x x 

5 x slabá x x x x x x x x 

6 x silná x x x x x x x x 

7 x silná x silná x x x x x x 

8 x střední x silná x x x x x x 

9 x střední x x x x x x x x 

10 x silná x silná x x x x x x 

 

CAT 1 x slabá x x x x x x x x 

2 x x x x x x x x x x 

3 x slabá x x x x x x x x 

4 x slabá x x x slabá slabá x x x 

5 x slabá x x x x x x x x 

6 x x x x x x x x x x 

7 x x x x x x x x x x 

8 x x x x x x x x x x 

9 x x x x x x x x x x 

10 x x x x x x x x x x 
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Tabulka 9 – Výsledky xenodiagnostických pokusů (WT, CAT) v týdnu 9 a 12 p.i., při kterých samice flebotomů 

Lu. longipalpis sály na inokulovaných uších uspaných BALB/c myší. 

 

  

 

Leishmanie Myš Týden p.i. Počet infikovaných 

flebotomů 

Celkové množství 

flebotomů 

% nakažených 

flebotomů 

WT 1 9 1 8 12,5 

2 9 1 11 9 

3 9 4 25 16 

celkem 6 44 13,6 

1 12 3 21 14,3 

2 12 4 17 23,6 

3 12 6 25 31,6 

4 12 4 15 26,7 

5 12 2 20 10 

6 12 17 40 42,5 

7 12 5 37 13,5 

8 12 20 32 62,5 

9 12 7 37 18,9 

10 12 10 36 27,8 

celkem 78 274 28,5 

 

CAT 1 9 0 13 0 

2 9 0 5 0 

3 9 2 9 22 

celkem 2 27 7,4 

1 12 3 10 30 

2 12 3 9 33,3 

3 12 0 6 0 

4 12 1 17 5,9 

5 12 0 9 0 

6 12 0 15 0 

7 12 0 27 0 

8 12 0 30 0 

9 12 0 24 0 

10 12 0 28 0 

celkem 7 175 4 



30 
 

4.2 Vliv chitinázy na vývoj leishmanií na modelu L. mexicana – Lu. longipalpis 

Abychom otestovali, zda leishmanie s delecí chitinázy mají skutečně redukovanou chitinázovou 

aktivitu v porovnání s WT leishmaniemi a parentální linií, byla tato aktivita změřena na třech 

substrátech: S1 (substrát pro detekci aktivity β-N-acetylglucosaminidázy), S2 (substrát pro detekci 

aktivity chitobiosidázy (exochitinázy) a S3 (substrát pro detekci aktivity endochitináz). Chitinázová 

aktivita všech KO mutantů byla výrazně nižší, než u kontrolních leishmanií (WT a PAR).  

Linie A vykazovala sníženou aktivitu na substrátech S2 a S3 a víceméně nulovou aktivitu  

N-acetylglukosaminidázy (S1). U linie B byla potvrzena eliminace jak exochitinázové, tak 

endochitinázové aktivity (S2, S3) a zaznamenáno i snížení aktivity N-acetylglukosaminidázy. 

U leishmanií AB nebyla chitinázová aktivita zachycena na žádném ze tří substrátů (Tab. 10). 

Tabulka 10 – Chitinázová aktivita leishmanií druhu L. mexicana WT, PAR, A, B, AB (nmol.hod-1.ml-1) 

A: delece genu pro N-acetylglukosaminidázu; B: delece genu LmexCht1; AB: delece obou zmíněných genů 

4.2.1 Experimentální infekce flebotomů 

K otestování role chitinázy ve flebotomech jsme měli k dispozici leishmanie druhu L. mexicana, 

které měly deleci ve dvou různých genech: LmxM.32.2260 (A), LmxM.16.0790 (B) a v obou 

zmíněných genech (AB). Jako kontrolu jsme použili WT leishmanie a parentální linii. Flebotomové 

druhu Lu. longipalpis byli nakaženi sáním infikované krve z krmítka (106/ml promastigotů). Data 

shrnují čtyři samostatné pokusy. 

4.2.1.1 Intenzita a lokalizace infekcí 

Intenzita i lokalizace infekce byly opět zaznamenávány 2., 5. a 9. den po infekčním sání, přičemž 

vždy převažovaly silné infekce. Signifikantní rozdíl v procentu infikovaných samic byl pozorován 

pouze druhý den po sání (P = 0.006, df = 4, χ2 = 14.579), kdy nejvyšší procento infikovaných samic 

bylo zaznamenáno u skupiny B. Pátý den (P = 0.061, df = 4, χ2 = 9.012) a devátý den po sání  

(P = 0.151, df = 4, χ2 = 6.723) již rozdíly signifikantní nebyly (Obr. 12). Všechny skupiny leishmanií 

dokázaly kolonizovat stomodeální valvu poměrně rychle, a to již pátý den po infekci (Obr. 13). 

 S1 S2 S3 

pokus WT PAR A B AB WT PAR A B AB WT PAR A B AB 

1 1,18 0,99 0,04 0,38 0 2,52 2,53 0,25 0 0 1,03 1,02 0,13 0 0 

2 0,71 0,77 0,09 0,40 0 1,38 1,37 0,37 0 0 0,88 0,93 0,39 0 0 

3 0,62 0,61 0,08 0,34 0 1,53 1,44 0,42 0 0 0,95 0,90 0,32 0 0 

průměr 0,84 
± 0,3 

0,79 
± 0,19 

0,07 
± 0,03 

0,37 
± 0,03 

0 1,81 
± 0,62 

1,78 
± 0,65 

0,35 
± 0,09 

0 0 0,95 
± 0,08 

0,95 
± 0,06 

0,28 
± 0,13 

0 0 
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Obrázek 12 - Intenzita infekcí samic Lu. longipalpis infikovaných L. mexicana (WT, PAR, A, B, AB) 2., 5. a 9. den 

po infekčním sání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 - Lokalizace infekcí u Lu. longipalpis infikovaných L. mexicana (WT, PAR, A, B, AB) 2., 5. a 9. den 

po infekčním sání. 
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4.2.1.2 Zastoupení morfologických forem 

Zastoupení jednotlivých morfologických forem bylo hodnoceno na základě měření 300 leishmanií 

v každé skupině (WT, PAR, A, B, AB). U WT leishmanií bylo signifikantně vyšší zastoupení 

metacyklických stádií leishmanií než u všech chitinázových KO mutantů. Oproti parentální linii byl 

signifikantně nižší podíl metacyklů jen u linie s delecí obou genů (χ2= 67.02, df = 8, P <= 0.001) 

(Obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Zastoupení morfologických forem L. mexicana (WT, PAR, A, B, AB) v Lu. longipalpis 9. den 

po infekčním sání. 

4.2.1.3 Přenos leishmanií infikovanými flebotomy na BALB/c myši 

Délka sání a počet přenesených leishmanií pro jednotlivé samice Lu. longipalpis jsou uvedeny 

v Příloze 3. Ačkoliv mediány hodnot u délky sání byly nejvyšší u WT parazitů a parentální linie, nižší 

u linie s delecí genu A a nejnižší u linie s delecí genu B a obou genů, tento rozdíl nebyl statisticky 

signifikantní (P = 0.544). Signifikantní rozdíly (P = 0.044) byly ovšem zaznamenány v počtu 

přenesených leishmanií. Leishmanie s delecí jednoho z genů (A, B) přenesly v porovnání 

s kontrolními WT leishmaniemi a parentální linií menší počet parazitů, výrazně nejnižší množství 

leishmanií přenesla linie s delecí obou genů (AB) (Tab. 11, Obr. 15). 
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Tabulka 11 – Délka sání (s) a počty přenesených L. mexicana samicemi Lu. longipalpis na BALB/c myši 

 (WT, PAR, A, B, AB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 – Počty přenesených promastigotů L. mexicana (WT, PAR, A, B, AB) samicemi Lu. longipalpis na 

BALB/c myši.  

 

Délka sání flebotomů (s) WT PAR A B AB 

Počet flebotomů 17 19 19 12 13 

Průměr 1 155 1 004 1 005 1 095 686 

Medián 840 990 780 525 540 

Směrodatná odchylka 873 689 863 1 017 454 

Minimum 188 150 85 240 60 

Maximum 2 460 2 370 3 480 2 910 1 440 

Počet leishmanií WT PAR A B AB 

Počet flebotomů 17 20 21 12 15 

Průměr 7 893 1 739 728 1 174 85 

Medián 189 248 65 38 10 

Směrodatná odchylka 18 165 3100 1 506 3 039 263 

Minimum 0 1 0 1 1 

Maximum 74 300 12 000 4 910 10 500 1 030 
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4.3 Vliv chitinázy na vývoj leishmanií na modelu L. mexicana – BALB/c myš 

4.3.1 Experimentální infekce BALB/c myší 

Pro otestování role chitinázy v savčím hostiteli jsme měli k dispozici mutanty s delecí genu 

LmxM.16.0790 (CHIT. KO), jako kontrola sloužily leishmanie parentální linie (PAR) a ADD-BACK linie. 

Myši BALB/c jsme nakazili infekční dávkou 1x105 leishmanií intradermálně do levého ucha. Celkem 

bylo použito 30 myší, přičemž 10 z nich bylo infikováno parentální linií, 10 ADD-BACK linií a 10 

chitinázovými KO mutanty, vždy ve dvou samostatných pokusech.  

4.3.1.1 Vznik a vývoj lézí 

Mezi třemi skupinami myší nebyly patrné významné rozdíly v tvorbě lézí. U myší infikovaných 

parentální linií a chitinázovými mutanty byly léze přítomny u 6 z 10 myší, ve skupině nakažené 

leishmaniemi ADD-BACK linie se léze vytvořily u 7 z 10 myší. Léze se začaly objevovat vždy na 

rozhraní 4. a 5. týdne po inokulaci leishmanií (Příloha 4, Obr. 16), přičemž rozdíly ve velikosti ani 

rychlosti růstu nebyly mezi jednotlivými skupinami signifikantní (ADD BACK vs. KO P = 0.99, P = 0.84, 

ADD BACK vs. parentální linie P = 0.96, P = 0.85, parentální linie vs. KO P = 0.96, P = 0.99). Růst 

průměrné velikosti lézi je znázorněn ve shrnujícím grafu (Obr. 16).  

 

Obrázek 16 – Průměrná velikost lézí (mm) u BALB/c myší infikovaných L. mexicana (CHIT. KO, PAR, ADD-BACK). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHIT. KO 0 0 0 1 3,29 2 2,63 3,38 2,87 4,43 4,9 4,95

PARENTAL 0 0 0 0 1,56 2,25 3,11 3,55 3,98 4,13 4,78 5

ADD-BACK 0 0 0 0 1 1,83 2,83 3,26 3,62 4 3,31 4,19
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4.3.1.2 Infektivita pro flebotomy 

Infektivita myší BALB/c pro flebotomy byla testována pomocí xenodiagnostických pokusů devátý 

a dvanáctý týden po inokulaci leishmanií do hlodavců. 

Devátý týden po infekci jsme xenodiagnostické pokusy provedli na dvou myších z každé 

skupiny. Všechny testované myši byly infekční pro flebotomy. Největší procento infekcí (22,7 %) 

bylo zachyceno u flebotomů sajících na myších nakažených chitinázovými KO mutanty, myši 

infikované zbylými skupinami sloužily jako zdroj infekce 16 % (PAR) a 12 % flebotomům (ADD-BACK). 

Na konci 12. týdne celkem 8 z 10 myší nakažených chitinázovými KO mutanty sloužilo jako zdroj 

infekce pro 16,4 % flebotomů. Téměř všechny myši (9 z 10) nakažené parentální a ADD-BACK linií 

byly infekční pro flebotomy, přičemž z pitev vyšlo pozitivních 18 % flebotomů u parentální linie 

a 25,8 % u ADD-BACK linie (Tab. 12). 
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Tabulka 12 - Výsledky xenodiagnostických pokusů (CHIT.KO, PAR, ADD-BACK) v týdnu 9 a 12 p.i., při kterých 

samice flebotomů Lu. longipalpis sály na inokulovaných uších uspaných BALB/c myší. 

Leishmanie Myš Týden 
p.i. 

Počet infikovaných 
flebotomů 

Celkové množství 
flebotomů 

% nakažených 
flebotomů 

CHIT. KO 1 9 2 24 8,3 

2 9 8 20 40 

celkem 10 44 22,7 

1 12 2 17 11,7 

2 12 2 6 33,3 

3 12 4 22 18,2 

4 12 0 3 0 

5 12 4 6 66,7 

6 12 0 11 0 

7 12 1 12 8,3 

8 12 2 13 15,4 

9 12 4 21 19 

10 12 1 11 9 

celkem 20 122 16,4 

 

PAR 1 9 4 23 17,4 

2 9 4 26 15,4 

celkem 8 49 16,3 

1 12 1 8 12,5 

2 12 1 8 12,5 

3 12 1 4 25 

4 12 0 13 0 

5 12 1 6 16,6 

6 12 1 16 6,25 

7 12 1 20 5 

8 12 1 17 5,9 

9 12 9 15 60 

10 12 8 22 36,4 

celkem 24 129 18,6 

 

ADD-BACK 1 9 2 24 8,3 

2 9 4 24 16,6 

celkem 6 48 12,5 

1 12 2 11 18,2 

2 12 2 15 13,3 

3 12 1 11 9,1 

4 12 1 10 10 

5 12 6 12 50 

6 12 3 24 12,5 

7 12 5 19 26,3 

8 12 8 21 38,1 

9 12 0 19 0 

10 12 14 19 66,6 

celkem 42 163 25,8 
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4.3.1.3 Kvantita a lokalizace leishmanií v těle BALB/c myší 

S výjimkou dvou myší infikovanými ADD-BACK linií byly leishmanie pomocí PCR zachyceny ve všech 

jedincích, a to především v levých uších, u poloviny zvířat také ve spádových uzlinách inokulovaných 

uší. Ve dvou případech byly leishmanie detekovány i v zadních nohách (KO linie) a ve spádových 

uzlinách pravého ucha (parentální linie) (Tab. 13). Počet leishmanií detekovaných qPCR 

v inokulovaných uších (průměr, medián i maximální zjištěný počet) byl nižší u KO linie než u  

ADD-BACK a parentální linie (Tab. 14), ale tento rozdíl není statisticky signifikantní (P = 0.670). 

Tabulka 13 - Přítomnost a kvantita leishmanií v jednotlivých tkáních a orgánech BALB/c myší infikovaných 

CHIT. KO, PAR, ADD-BACK. 

 Myš Krev 
 

Levé 
ucho 

Pravé 
ucho 

Levá 
uzlina 

Pravá 
uzlina 

Přední 
nohy 

Zadní 
nohy 

Ocas Slezina Játra 

CHIT. 
KO 

1 x slabá x x x x slabá x x x 

2 x střední x x x x slabá slabá x x 

3 x slabá x x x x x x x x 

4 x slabá x x x x x x x x 

5 x slabá x x x x x x x x 

6 x silná x silná x x x x x x 

7 x silná x silná x x x x x x 

8 x silná x silná x x x x x x 

9 x střední x silná x x x x x x 

10 x slabá x silná x x x x x x 

 

PAR 1 x slabá x x x x x x x x 

2 x slabá x x x x x x x x 

3 x střední x x x x x x x x 

4 x slabá x slabá střední x x x x x 

5 x slabá x slabá slabá x x x x x 

6 x silná x x x x x x x x 

7 x silná x x x x x x x x 

8 x silná x silná x x x x x x 

9 x silná x silná x x x x x x 

10 x střední x x x x x x x x 

 

ADD-
BACK 

1 x střední x silná x x x x x x 

2 x střední x silná x x x x x x 

3 x střední x silná x x x x x x 

4 x střední x silná x x x x x x 

5 x střední x silná x x x x x x 

6 x x x x x x x x x x 

7 x silná x x x x x x x x 

8 x silná x x x x x x x x 

9 x x x x x x x x x x 

10 x silná x silná x x x x x x 

slabá infekce: <103 leishmanií; střední infekce: 103 - 105 leishmanií; silná infekce: >105 leishmanií 
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Tabulka 14 - Počet detekovaných leishmanií (CHIT. KO, PAR, ADD-BACK) v inokulovaných uších 

 CHIT. KO PAR ADD-BACK 

Průměr 16 575 588 34 560 808 39 143 933 

Medián 673 8 330 7 685 

Směrodatná odchylka 28 861 570 80 402 226 83 318 418 

Minimum 60 80 0 

Maximum 82 200 000 249 000 000 264 000 000 

4.4 Vliv chitinázy na vývoj leishmanií na modelu L. major - P. duboscqi 

Chitinázová aktivita byla testována opět na třech substrátech: S1 (substrát pro detekci aktivity  

β-N-acetylglucosaminidázy), S2 (substrát pro detekci aktivity chitobiosidázy (exochitinázy) a S3 

(substrát pro detekci aktivity endochitináz). Chitinázoví KO mutanti druhu L. major vykazovali 2x 

nižší chitinázovou aktivitu v substrátu S1 v porovnání s kontrolními leishmaniemi a žádná aktivita 

nebyla zachycena v substrátech S2 a S3. (Tab. 15). 

Tabulka 15 – Chitinázová aktivita leishmanií druhu L. major WT, PAR, CHIT. KO (nmol.hod-1.ml-1) 

 S1 S2 S3 

pokus WT PAR 
CHIT. 

KO 
WT PAR 

CHIT. 
KO 

WT PAR 
CHIT. 

KO 

1 0,74 0,75 0,49 1,27 1,21 0 0,84 0,87 0 

2 0,56 0,54 0,23 0,93 0,83 0 0,48 0,45 0 

3 0,56 0,57 0,24 0,96 0,79 0 0,65 0,59 0 

průměr 0,62 
±0,10 

0,62 
± 0,11 

0,32 
± 0,15 

1,05 
± 0,19 

0,94 
± 0,23 

0 0,65 
± 0,18 

0,64 
± 0,21 

0 

4.4.1 Experimentální infekce flebotomů 

Vývoj WT leishmanií, parentální linie a linie s delecí genu pro chitinázu byly porovnávány také na 

modelu P. duboscqi – L. major. Infekční sání bylo provedeno celkem dvakrát. 

4.4.1.1 Intenzita a lokalizace infekcí 

V porovnání s pokusy s vývojem L. mexicana v Lu. longipalpis zde byla zaznamenána nižší procenta 

infikovaných samic (i u WT a parentálních linií). Nicméně také na tomto modelu jsme pozorovali, že 

nejen WT leishmanie a parentalní linie, ale i chitinázoví KO mutanti druhu L. major byli schopni 

v přenašeči tvořit silné infekce (Obr. 17) a od 5. dne po infekčním sání u většiny infikovaných samic 

i kolonizovat stomodeální valvu (Obr. 18). Mezi skupinami leishmanií nebyly zaznamenány 

signifikantní rozdíly v procentu infikovaných samic (P = 0.343, df = 2, χ2= 2.139), síle infekcí 

(P = 0.337, df = 6, χ2= 6.862) ani lokalizaci infekcí (P = 0.473, df = 4, χ2= 3.532).  
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Obrázek 17 – Intenzita infekcí samic P. duboscqi infikovaných L. major (WT, PAR, CHIT. KO) 2., 5. a 9. den po 

infekčním sání. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 - Lokalizace infekcí samic P. duboscqi infikovaných L. major (WT, PAR, CHIT. KO) 2., 5. a 9. den 

po infekčním sání. 
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4.4.1.2 Zastoupení morfologických forem 

Z roztlakových preparátu zhotovených 9. den po infekčním sání bylo změřeno a následně 

hodnoceno od každé skupiny 120 leishmanií. Rozdíl mezi jednotlivými liniemi L. major v zastoupení 

nektomonád, leptomonád a metacyklických forem byl signifikantní (χ2= 19.014, df = 4, P < 0.001). 

WT leishmanie tvořily největší procento metacyklických promastigotů a nejméně zastoupené zde 

byly nektomonády. Zastoupení jednotlivých forem u KO a parentální linie bylo obdobné, statisticky 

se nelišilo (Obr. 19). 

Obrázek 19 – Zastoupení morfologických forem L. major (WT, PAR, CHIT. KO) v P. duboscqi 9. den po infekčním 

sání.  

4.4.2 Přenos leishmanií infikovanými flebotomy na BALB/c myši 

Vliv chitinázy na přenos leishmanií na hostitele nelze bohužel na tomto modelu hodnotit, protože 

ani u WT leishmanií a parentální linie nebyl zaznamenán úspěšný přenos. Bylo testováno 10 samic 

flebotomů infikovaných WT leishmaniemi, 12 samic nakažených parentální linií a 14 samic, které 

byly infikované chitinázovými KO mutanty, přičemž pomocí qPCR byla DNA leishmanií zachycena 

pouze v jedné samici nakažené parentální linií leishmanií. Přestože zde použitý izraelský 

kmen L. major je v laboratorním výzkumu běžně používaný a prokazuje dobrou schopnost vývoje 

v hostiteli i přenašeči, dlouhodobým držením v kultuře (od roku 1980) zřejmě ztratil určité vlastnosti 

nutné pro přenos sáním flebotoma na hostitele. Metodická chyba je méně pravděpodobná, protože 

v naší laboratoři jsme stejnou metodou spolehlivě detekovali a kvantifikovali leishmanie z kůže 

hostitele po sání nakažených flebotomů nejen v pokusech s L. mexicana v této diplomové práci, ale 

např. i v nedávných a dosud nepublikovaných pokusech s čerstvým izolátem L. major z Izraele. 
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5 DISKUZE 

Výběr flebotomů pro naše experimenty byl závislý na dostupnosti jednotlivých druhů v laboratorních 

koloniích. Pro pokusy s L. major byl zvolen přirozený vektor P. duboscqi a jelikož prokázaní přenašeči 

L. mexicana nejsou v koloniích k dispozici, použili jsme druh Lu. longipalpis, který je pro experimenty 

s L. mexicana běžně používán (Stierhof et al. 1999, Rogers et al. 2008), protože je tzv. permisivním 

druhem. Permisivní přenašeči umožňují vývoj několika různých druhů leishmanií a pro laboratorní 

experimenty jsou tedy často využívaným modelovým organismem (Volf a Peckova 2007).  

Pro experimenty v hostitelích byly zvoleny BALB/c myši, klasická modelová zvířata s vysokou 

vnímavostí vůči leishmaniím působícím CL, využívaná i k experimentům s L. mexicana (Avila-García et al. 

2013; Diupotex et al. 2019). Také v našich pokusech byly BALB/c myši k L. mexicana vnímavé, došlo 

k tvorbě typických kožních lézí, přítomnost DNA leishmanií v jejich tkáních byla detekována pomocí PCR 

a jejich životaschopnost potvrzena xenodiagnostickými pokusy. Podobná dynamika vývoje lézí na uších 

BALB/c myší inokulovaných WT leishmaniemi druhu L. mexicana jako v našich pokusech byla pozorována 

i dalšími autory (Diupotex et al. 2019). Diupotex et al. (2019) zvolili infekční dávku 106 leishmanií 

a 30. den zaznamenali průměrně 2-3mm léze, což odpovídá průměrné velikosti lézí v našem pokusu 

v tutéž dobu, tedy na rozhraní 4. a 5. týdne p.i. BALB/c myši byly tedy pro základní pokusy vhodnou 

volbou, nicméně v budoucnu by bylo zajímavé obdobné pokusy provést také na hostiteli, který by 

představoval model přirozené imunitní odpovědi pravděpodobného rezervoárového zvířete. Pro pokusy 

s L. mexicana je např. často volen druh Peromyscus yucatanicus (Sosa-Bibiano et al. 2012; Loria-Cervera 

et al. 2016; Loría-Cervera et al. 2018). 

Z výsledků našich pokusů zaměřených na roli katalázy v přenašeči vyplývá, že leishmanie 

s produkcí katalázy byly schopné přežívat, množit se a tvořit silné infekce v mesenteronu flebotomů, 

byly však daleko méně úspěšné v přenosu na hostitele v porovnání s WT parazity. Horáková et al. (2019) 

testovali obdobně trypanosomy T. brucei s vloženým genem pro tvorbu katalázy. Pozorovali infekce 

pouze u 11 % glosin, což je o více než polovinu méně v porovnání s WT, WT T. brucei navíc tvořily až 2x 

silnější infekce než linie s vloženou katalázou. Naopak Freire et al. (2017) při testování T. cruzi s uměle 

indukovanou produkcí katalázy pozorovali, že v přenašeči R. prolixus tvořily tyto linie signifikantně 

silnější infekce než WT. Nicméně ani jedna z citovaných studií netestovala tvorbu infekčních forem 

a přenos parazitů na hostitele. Přitom naše pokusy ukázaly, že zásadní rozdíl mezi CAT a WT L. mexicana 

byl v procentu diferencovaných metacyklických stádií v pozdní fázi infekce (leishmanie s produkcí 

katalázy jich vytvořily téměř 10x méně než WT), což koresponduje i s podstatně úspěšnějším přenosem 

WT leishmanií na hostitele. Samotná kvantita trypanosom v jejich přenašečích tedy ještě nevypovídá 

dostatečně o úspěšném vývoji infekce.  
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Ani v savčích hostitelích se CAT leishmanie v našich experimentech nevyvíjely srovnatelně 

s WT kontrolami. Zatímco všechny myši infikované WT byly úspěšně nakaženy a byly také infekční 

pro flebotomy, pouze u 4 myší z 10 byly CAT leishmanie schopné přežít 12 týdnů a pouze 3 myši 

infikovaly flebotomy. Horáková et al. (2019) testující T. brucei s vloženým genem pro katalázu také 

experimentálně infikovali BALB/c myši. Myši infikované oběma skupinami infekci podlehly, ovšem 

myši nakažené WT přežily pouze týden, zatímco myši infikované T. brucei s expresí katalázy 

přežívaly déle a infekci podlehly do 19. dne p.i. Naprosto odlišné výsledky opět popisují Freire et al. 

(2017) u T. cruzi. Linie produkující katalázu tvořila vyšší parazitémie v C57BL/6 myších než WT a také 

v makrofázích se tato linie množila signifikantně lépe.  

Jak je možné, že u leishmanií, T. brucei a T. cruzi, tedy u tří poměrně blízce příbuzných 

organismů, působí kataláza odlišně? Výsledky pokusů mohou odrážet odlišnosti biologie a životního 

cyklu leishmanií a sterkorárních a salivárních trypanosom, ale mohou být ovlivněny také metodikou 

pokusů. Enzym kataláza pocházel u uváděných experimentů z různých zdrojů. V případě T. cruzi byla 

použita kataláza bakterie Escherichia coli, u T. brucei pocházela kataláza z člověka a u našich 

leishmanií to byla kataláza z příbuzné Leptomanas pyrrhocoris. Základní funkce enzymu kataláza, 

tedy dismutace peroxidu vodíku na kyslík a vodu, zůstává u všech organismů zachována, ovšem 

i stejný enzym z různých organismů se teoreticky může lišit v maximální rychlosti reakce 

nebo v afinitě pro substrát či v antigenních vlastnostech a imunitní odpovědi, kterou 

u hostitele/přenašeče vyvolají. 

Kataláza je jeden z nejdéle studovaných živočišných enzymů, jehož hlavní funkcí je rozklad 

peroxidu vodíku (Percy 1984). Reaktivní formy kyslíku jsou obecně považovány za toxické molekuly, 

které poškozují eukaryotické buňky (Balaban et al. 2005). Nicméně se ukázalo, že adekvátní 

množství H2O2 hraje u eukaryot důležitou signální roli v mnoha různých procesech. Může 

např. ovlivňovat cirkadianní rytmus či rozvoj zánětu, hojení tkání, ale může být také impulsem 

k proliferaci a diferenciaci buněk u vyšších eukaryot (Sies 2014). Regulační funkce peroxidu vodíku 

byla doložena jak v živočišné, tak v rostlinné říši. Chen et al. (1993) například popsali, že v rostlinách 

tabáku dochází k inaktivaci katalázy navázáním kyseliny salicylové, což vede k nárustu H2O2 

a následně aktivaci obraného systému rostlin. Love et al. (2013) zjistili, že peroxid vodíku hraje 

důležitou roli při aktivaci složek zodpovědných za regeneraci tkáně amputovaného ocasu pulců žab 

rodu Xenopus. Již 2 minuty po oddělení ocasu byla pomocí fluorescence zaznamenána zvýšená 

produkce H2O2 v postižené oblasti. Je zajímavé, že hladina H2O2 zůstala zvýšena po celou dobu, tedy 

6 dní, kdy byla regenerace ocasu úspěšně dokončena a hladina peroxidu vodíku opět poklesla.  
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Role peroxidu vodíku v diferenciaci protozoí byla popsána právě na modelu leishmanií. 

Zvýšenou virulenci leishmanií druhu L. infantum po vystavení promastigotů subletální hladině H2O2 

popisovali již Wilson et al. (1994). Mittra et al. (2013) pak svými experimenty s L. amazonensis 

objasnili mechanismus tohoto jevu. Přítomnost peroxidu vodíku iniciovala transformaci leishmanií 

z promastigotů na krátké infekční formy, které vzhledem i expresí specifických proteinů odpovídaly 

amastigotům. Stejný jev poté potvrdili i u L. infantum a L. donovani (Khan et al. 2018). Zatímco 

Mittra et al (2013) a Khan et al. (2018) pracovali s kulturami leishmanií in vitro, v našich experi-

mentech jsme pozorovali diferenciaci promastigotů na metacyklická stádia in vivo, ve flebotomech. 

Leishmanie produkující katalázu tvořily signifikantně nižší procento infekčních metacyklických 

stádií, přítomnost tohoto enzymu tedy velmi pravděpodobně narušila jemnou rovnováhu v hladině 

H2O2, která je nutná pro iniciaci metacyklogenese. Biologický význam narušení metacyklogenese je 

pro leishmanie fatální, flebotomové infikovaní leishmaniemi s produkcí katalázy přenesli 

v porovnání s kontrolní skupinou nesrovnatelně nižší množství leishmanií na hostitele.  

Výsledky našich pokusů zaměřených na vývoj leishmanií produkujících katalázu v myších 

BALB/c svědčí o tom, že přítomnost katalázy, a tedy účinné odstranění peroxidu vodíku, podstatně 

snižují infektivitu i virulenci leishmanií. Význam peroxidu vodíku pro vývoj leishmanií v savčím 

hostiteli potvrdili i další autoři. Pal et al. (2010) popsali vyšší virulenci promastigotů v myších a jejich 

přežívání v makrofázích in vitro v přítomnosti H2O2. Tito autoři porovnávali WT leishmanie druhu 

L. major s mutantními KO leishmaniemi s delecí genu pro askorbát peroxidázu, která hraje zásadní 

roli v rozkladu H2O2. Ukázalo se, že mutantní leishmanie působily vážnější průběh infekce 

v porovnání s WT leishmaniemi v BALB/c myších (Pal et al. 2010). Podobný výsledek byl pozorován 

také v jinak uspořádaném pokusu, ve kterém autoři Plewes et al. (2003) srovnávali WT promastigoty 

L. chagasi s liniemi s delecí či zvýšenou expresí genu pro superoxid dismutázu (SOD), která 

konvertuje superoxidové anionty na H2O2. Linie s delecí genu signifikantně hůře přežívala 

v makrofázích in vitro, zatímco linie se zvýšenou expresí přežívala lépe než WT.  

Druhým enzymem testovaným v této diplomové práci byla chitináza. Tímto enzymem jsou 

vybaveny nejen leishmanie, ale také další parazitičtí prvoci (plasmodium) či filárie. Pro plasmodium, 

původce malárie, je chitináza nezbytná při úniku z peritrofické matrix komárů, což bylo dokázáno 

na modelu Plasmodium gallinaceum – Aedes aegypti. Pomocí transmisního elektronového 

mikroskopu bylo zachyceno rozrušení struktury peritrofické matrix komára a aktivní penetrace 

ookinetu peritrofickou matrix (Sieber et al. 1991; Huber et al. 1991; Langer a Vinetz 2001). Naprosto 

odlišná role chitinázy byla objevena u parazitických nematod druhu Brugia malayi způsobující 

lymfatickou filariózu. Během vývoje v komárech jsou larvy v chitinózním obalu, který musí v rámci 

úspěšného vývoje v přenašečích opustit. K rozrušení struktury tohoto obalu pravděpodobně 
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mikrofilárie využívají právě enzym chitináza. Dalším způsobem využívá chitinázu druh Onchocerca 

gibsoni, další zástupce parazitických nematod, který způsobuje filariózu dobytka. Tito paraziti 

pravděpodobně využívají chitinázu k přetváření struktury chitinu v obalu vajíčka, ve kterém 

se v hostiteli vyvíjí (Shahabuddin a Kaslow 1993; Wu et al. 2008). 

Chitináza leishmanií by se mohla uplatňovat jednak při úniku z peritrofické matrix, jednak 

v narušení struktury stomodeální valvy flebotomů. Výsledky našich experimentů v přenašečích 

definitivně potvrdily hypotézu, že se chitináza leishmanií na procesu úniku z PM nepodílí (Sádlová 

a Volf 2009). Leishmanie s delecí genů pro chitinázu dokázaly opustit peritrofickou matrix a vytvořily 

v přenašeči silné infekce, stejně jako kontrolní skupiny. Rogers et al. (2008) sice pozorovali u samic 

Lu. longipalpis nakažených L. mexicana se zvýšenou expresí chitinázy o den rychlejší kolonizaci SV 

než u WT skupiny, ovšem biologický význam tohoto jevu je diskutabilní, protože tyto leishmanie 

rychleji rostly i in vitro. Na druhou stranu, v našich pokusech flebotomové nakažení KO 

leishmaniemi přenášeli na hostitele mnohonásobně nižší počet parazitů, než skupiny kontrolní. Tyto 

výsledky jsou ve shodě s předchozími publikacemi Rogers et al. (2008), Volf et al. (2004) a jasně 

potvrzují zásadní roli chitinázy v přenosu leishmanií na hostitele.  

Nicméně, z našich výsledků experimentálních infekcí BALB/c myší vyplývá, že chitináza 

leishmanií zřejmě nemá vliv na samotný vývoj parazita v hostiteli. Významné rozdíly mezi skupinami 

jsme nezaznamenali ani ve velikosti a rychlosti vývoje lézí, v infektivitě myší, ani v lokalizaci 

a množství leishmanií v tkáních myší. To odporuje výsledkům experimentů provedených autory 

Joshi et al. (2005), kteří zaznamenali závažnější průběh infekce u hostitelů infikovaných 

leishmaniemi se zvýšenou expresí chitinázy. Nepřirozeně vysoká hladina chitinázy zřejmě vyvolává 

v hostiteli jiný efekt, než její přirozené množství, ovšem absence tohoto enzymu evidentně 

úspěšnost přežívání a množení leishmanií v hostiteli významně neovlivní.  
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6 SHRNUTÍ 

Vliv katalázy na vývoj leishmanií na modelu L. mexicana – Lu. longipalpis – BALB/c myš 

• Ve střevě přenašeče byly leishmanie s produkcí katalázy schopné vytvořit silné infekce 

a kolonizovat SV, stejně jako kontrolní WT skupina. Rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán jen 

v pozdní fázi infekce, kdy bylo zjištěno signifikantně nižší procento infikovaných samic 

ve skupině nakažené leishmaniemi s produkcí katalázy, ovšem stále zde bylo více než 70 % 

infikovaných flebotomů.  

• Zásadní bylo zjištění, že leishmanie produkující katalázu vytvořily v přenašeči v porovnání 

s WT téměř 10x méně metacyklických promastigotů, což se odrazilo i na výsledcích přenosů 

sáním nakažených flebotomů na BALB/c myši. Samice infikované leishmaniemi s produkcí 

katalázy přenášely v průměru až 400x nižší počet leishmanií než flebotomové nakažení WT.  

• Leishmanie produkující katalázu také v porovnání s WT hůře přežívaly jak v makrofázích in vitro, 

tak i v savčím hostiteli in vivo. Tyto leishmanie byly pro myši BALB/c méně infekční (infikovaly 

nižší procento myší), méně virulentní (tvořily pouze slabé infekce a tvorba lézí byla o několik 

týdnů opožděná v porovnání s WT leishmaniemi) a nikdy neinfikovaly mízní uzliny. Navíc myší 

infikované CAT skupinou vykazovaly výrazně nižší infektivitu pro flebotomy. 

• Naše výsledky tedy ukazují, že leishmanie produkující katalázu se mohou dobře vyvíjet 

ve flebotomech, obdobně jako se ve svých hmyzích hostitelích vyvíjejí příbuzné jedno-

hostitelské druhy trypanosomatid (Leptomonas, Lotmaria, Crithidia), které tento enzym mají 

ve své genetické výbavě. Ovšem s dvojhostitelským způsobem života leishmanií není 

produkce katalázy dobře slučitelná – její přítomnost narušuje metacyklogenezi, úspěšnost 

přenosu na hostiteli i samotný vývoj v savčím hostiteli.    
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Vliv chitinázy na vývoj leishmanií na modelu L. mexicana (L. major) – Lu. longipalpis (P. duboscqi) – 

BALB/c myš 

• Chitinázoví KO mutanti dokázali unikat z PM a vytvořit ve flebotomech silné infekce 

s kolonizací SV stejně rychle a kvalitně, jako kontrolní skupiny.  

• Leishmanie s delecí obou genů pro chitinázu tvořili signifikantně méně metacyklických stádií 

než parentální linie (0,6 % vs. 4 %), přičemž nejvyšší procento metacyklů bylo zaznamenáno 

u WT leishmanií (10,6 % metacyklů). 

• Flebotomové infikovaní leishmaniemi s delecí jednoho či obou genů pro chitinázu přenesli 

na hlodavce signifikantně menší počet leishmanií v porovnání s flebotomy, kteří byli 

nakažení kontrolními skupinami.  

• Signifikantní rozdíly mezi skupinami nebyly zaznamenány v infektivitě ani virulenci (léze se 

u všech skupin začaly objevovat 4-5 týdnů p.i. a jejich velikost na konci experimentu dosahovala 

průměrně 4-5 mm u všech skupin), ani v infektivitě nakažených myší pro flebotomy. 

• Leishmanie s delecí genu pro chitinázu tvořily v inokulovaných uších a spádových mízních 

uzlinách myší i silné infekce (přes 106 leishmanií na testovanou tkáň), obdobně jako kontrolní 

skupiny. 

• Chitináza leishmanií tedy není významná pro únik leishmanií z peritrofické matrix přenašeče, 

hraje ovšem důležitou roli při přenosu leishmanií na hostitele. V hostitelské části životního 

cyklu leishmanií pak tento enzym zřejmě důležitou roli nehraje. 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Délka sání a počet přenesených leishmanií L. mexicana (WT, CAT) v přenosových pokusech.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT 

Číslo vzorku Délka sání Počet leishmanií 

1 3 min, 10 s 7740 

2 16 min, 40 s 18 

3 33 min, 50 s 194 

4 8 min, 30 s 1 

5 3 min, 45 s - 

6 33 min, 25 s 1 

7 6 min, 50 s 189 

8 41 min  19100 

9 39 min, 50 s 5830 

10 8 min, 15 s 1 

11 12 min, 30 s - 

12 6 min, 40 s 1 

13 17 min 17500 

14 39 min 74300 

15 14 min 2470 

16 38 min 1 

17 5 min 6840 

CAT 

1 6 min, 5 s 1 

2 16 min, 5 s - 

3 3 min, 15 s 211 

4 11 min, 50 s - 

5 4 min, 20 s 16 

6 14 min, 50 s - 

7 5 min, 35 s 14 

8 7 min, 35 s 1 

9 6 min, 30 s 1 

10 6 min 1 

11 6 min, 10 s - 

12 5 min, 50 s 1 

13 2 min, 15 s - 

14 19 min, 50 s 46 

15 13 min, 40 s 14 

16 30 s - 

17 11 min - 

18 25 min - 

19 7 min, 30 s 94 

20 31 min, 50 s 1 

21 5 min, 40 s 1 
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Příloha 2 – Vývoj lézí (mm) u BALB/c myší infikovaných L. mexicana (WT, CAT). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WT-1 0 0 0 0 2,71 2,6 2,11 3,8 4,4 4,8 5,1 4

WT-2 0 0 0 0 2,91 2,74 3,31 4,5 4,3 6,1 4,78 5,8

WT-3 0 0 1 3,51 3,54 3,19 5,05 5 5,8 4,5 6,1 6,7

WT-4 0 0 0 0 1 1 1,87 3,71 5,5 4,8 5,8 5,3

WT-5 0 0 0 0 0 0 2,26 4,6 4,7 4,4 5 5,9

WT-6 0 0 0 0 0 0 1 3,7 4,6 5 5,5 5,9

WT-7 0 0 1 1,5 3,1 5 4,6 4,7 5,8 5,6 4,9 5,7

WT-8 0 0 0 1 2,8 3,1 4,2 4,3 4,1 5,6 4,8 5,5

WT-9 0 0 0 1 3 4 3,1 4,3 4,5 4,6 5,1 5,3

WT-10 0 0 0 0 0 0 1 4,5 4,8 5,4 5,2 5,5
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Týdny 

WT

WT-1 WT-2 WT-3 WT-4 WT-5

WT-6 WT-7 WT-8 WT-9 WT-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAT-1 0 0 0 0 0 1 2,35 2,71 3,3 3,3 3,2 4,5

CAT-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAT-3 0 0 0 0 0 0 0 1 4,47 4,3 4,5 5

CAT-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,4 3,2

CAT-5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,1 3,6 4,4

CAT-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAT-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAT-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAT-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAT-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
1
2
3
4
5
6
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Týdny

CAT

CAT-1 CAT-2 CAT-3 CAT-4 CAT-5

CAT-6 CAT-7 CAT-8 CAT-9 CAT-10
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Příloha 3 – Délka sání a počet přenesených leishmanií L. mexicana (WT, PAR, A, B, AB) v přenosových pokusech.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT 

číslo vzorku čas sání počet leishmanií 

1 3 min, 10 s 7740 

2 16 min, 40 s 18 

3 33 min, 50 s 194 

4 8 min, 30 s 1 

5 3 min, 45 s - 

6 33 min, 25 s 1 

7 6 min, 50 s 189 

8 41 min  19100 

9 39 min, 50 s 5830 

10 8 min, 15 s 1 

11 12 min, 30 s - 

12 6 min, 40 s 1 

13 17 min 17500 

14 39 min 74300 

15 14 min 2470 

16 38 min 1 

17 5 min 6840 

PAR 

1 26 min, 30 s 403 

2 16 min, 30 s 1 

3 8 min 1270 

4 24 min, 30 s 12,2 

5 ? 12,1 

6 5 min, 25 s 8,42 

7 21 min, 30 s 1 

8 16 min, 30 s 8,18 

9 17 min, 30 s 5760 

10 28 min, 15 s 2260 

11 2 min, 30 s 7 

12 30 min 5110 

13 22 min, 30 s 5590 

14 5 min, 15 s 97 

15 3 min, 30 s 90 

16 39 min, 30 s 816 

17 32 min, 30 s 12000 

18 8 min, 30 s 862 

19 6 min 67 

20 3 min 398 
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A 

číslo vzorku čas sání počet leishmanií 

1 16 min, 30 s 1 

2 18 min 806 

3 13 min 7,64 

4 35 min, 10 s 1 

5 10 min, 30 s 47,7 

6 1 min, 25 s - 

7 11 min, 30 s 115 

8 ? 927 

9 11 min, 30 s 2980 

10 ? 257 

11 10 min, 30 s 125 

12 18 min, 45 s 125 

13 58 min 4910 

14 1 min, 30 s 4680 

15 4 min, 15 s 62 

16 6 min, 15 s 65 

17 43 min 76 

18 20 min 18 

19 7 min, 30 s 49 

20 17 min 1 

21 14 min 43 

B 

1 8 min 46 

2 38 min 2760 

3 6 min 1 

4 38 min 41 

5 5 min 30 s 16 

6 6 min 25 s 36 

7 48 min, 30 s 251 

8 9 min, 30 s 1 

9 38 min, 40 s 10500 

10 6 min 435 

11 10 min 25 s 1 

12 4 min 1 
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Příloha 4 - Vývoj lézí (mm) u BALB/c myší infikovaných L. mexicana (CHIT. KO, PAR, ADD-BACK). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHIT.KO-1 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,5 4,5 4,8 5

CHIT.KO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIT.KO-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3,3 3,9

CHIT.KO-4 0 0 0 0 0 1 3,1 4,2 4,2 4,6 6,3 6

CHIT.KO-5 0 0 0 1 3,29 3 3,8 4,2 3,8 6 5,5 5,4

CHIT.KO-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIT.KO-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIT.KO-8 0 0 0 0 0 0 1 3 4,7 5,2 5,4 5

CHIT.KO-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIT.KO-10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,3 4,1 4,4
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CHIT.KO-1 CHIT.KO-2 CHIT.KO-3 CHIT.KO-4 CHIT.KO-5

CHIT.KO-6 CHIT.KO-7 CHIT.KO-8 CHIT.KO-9 CHIT.KO-10

AB 

1 9 min 1030 

2 24 min 1 

3 3 min, 30 s 15,5 

4 ? 1 

5 12 min 1 

6 7 min, 30 s 11,1 

7 5 min 9 

8 22 min, 30 s 5,38 

9 16 min, 35 s 1 

10 3 min, 30 s 10,2 

11 16 min, 30 s 21 

12 18 min, 30 s 89 

13 1 min 10 

14 9 min 1 

15 ? 64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PAR-1 0 0 0 0 1 1 3,6 4 4,3 3,7 3,5 4

PAR-2 0 0 0 0 3,24 3,09 4,1 4,5 4,4 5,3 6,4 6,6

PAR-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAR-4 0 0 0 0 0 1 2,2 4,5 4,8 4,7 4,6 4,8

PAR-5 0 0 0 0 1 3,84 3,05 4,2 3,5 3,7 4,8 4,9

PAR-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAR-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAR-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAR-9 0 0 0 0 1 2,3 2,6 3,1 4,1 4,2 5 4,7

PAR-10 0 0 0 0 0 0 0 1 2,8 3,2 4,4 5
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PAR

PAR-1 PAR-2 PAR-3 PAR-4 PAR-5

PAR-6 PAR-7 PAR-8 PAR-9 PAR-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ADD-BACK-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,6

ADD-BACK-2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,8 3 3

ADD-BACK-3 0 0 0 0 0 1 3 4,2 4 4,8 4,9 5,8

ADD-BACK-4 0 0 0 0 0 1 3,1 5 4,3 3,7 3,9 4,8

ADD-BACK-5 0 0 0 0 0 0 1 2,1 3,5 4,4 4,5 5,1

ADD-BACK-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADD-BACK-7 0 0 0 0 1 3,5 4,2 4 5,3 4,3 4,9 4

ADD-BACK-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADD-BACK-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADD-BACK-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

0
1
2
3
4
5
6
7

V
el

ik
o

st
 lé

zí

Týdny

ADD-BACK  

ADD-BACK-1 ADD-BACK-2 ADD-BACK-3 ADD-BACK-4 ADD-BACK-5

ADD-BACK-6 ADD-BACK-7 ADD-BACK-8 ADD-BACK-9 ADD-BACK-10


