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ABSTRAKT 

Francisella tularensis, původce onemocnění zvaného tularémie, je diskutována 

vzhledem ke své schopnosti množení a růstu v savčích buňkách především z hlediska 

nebezpečí jejího použití jako biologické zbraně. Z toho důvodu byla také F. tularensis 

zařazena mezi zástupce potenciálních biologických zbraní (kategorie A). Nicméně, 
imunopatogeneze této infekce není stále kompletně známa. 

V naší práci jsme se zaměřili na růst F. tularensis LVS v buňkách monocyto-

makrofágové linie J774.2 a na možnost ovlivnění proliferace této bakterie prostřednictvím 

rekombinantního interferonu-γ (INF-γ) a lipopolysacharidu (LPS) derivovaného z  E. coli. 

Cílem této práce byla také in vitro stimulace buněk linie J774.2 prostřednictvím INF-γ 
a LPS za účelem aktivace antimikrobiálních mechanismů těchto buněk vůči F. tularensis 

LVS skrze schopnost těchto buněk produkovat prozánětlivé cytokiny a chemokiny. 

Naše výsledky ukazují protektivní vliv především kombinace INF-γ a LPS 

na buňky monocyto-makrofágové linie J774.2. Takto ovlivněné buňky jsou schopny 

potlačit růst F. tularensis LVS především z hlediska dlouhodobé stimulace buněk 

před následnou infekcí buněk J774.2 F. tularensis LVS. V případě již rozvinuté infekce, 

je třeba použít vyšší dávku kombinace INF-γ a LPS pro potlačení růstu bakterie v buňkách 

J774.2. F. tularensis LVS infekce zvyšuje produkci IL-12p40 stimulovanými makrofágy, 

snižuje produkci TNF-α a není schopna ovlivnit produkci IL-18, IL-6, MCP-5, RANTES, 

MIP-1 a MIP-2 stimulovanými buňkami linie J774.2. 

Klí čová slova: Francisella, Makrofágy, INF-γ, LPS, Cytokiny, Chemokiny 
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1. ÚVOD 

Francisella tularensis je Gram-negativní fakultativní bakterie způsobující 

onemocnění zvané tularémie (55, 62). Tularémie patří do kategorie zoonóz, tedy 

do kategorie onemocnění, která jsou přenosná na člověka. I když se v současné době jedná 

o onemocnění vyskytující se převážně sporadicky, byl na území České Republiky 

v posledních deseti letech (1999 – 2009) hlášen výskyt celkem 1045 případů tohoto 

onemocnění (epidemiologická data SZÚ ČR http://www.czu.cz). S ohledem především 

na biologické vlastnosti F. tularensis, jako původce tohoto onemocnění, stoupá význam 

dalších nových poznatků o tomto patogenu.  

Francisella tularensis je jednou z nejvíce infekčních dosud známých bakterií (90). 

Vážné až fatální onemocnění může být vyvoláno pouze průnikem okolo 10 bakterií 

intradermální nebo inhalační cestou (12).  

Vzhledem k vysoké infekční schopnosti bakterie, jak ve vnějším, tak laboratorním 

prostředí, schopnosti snadného šíření a nespecifické klinické prezentace, byla Francisella 

tularensis zařazena mezi zástupce potenciálních biologických zbraní (kategorie A) (13). 

  Již mezi lety 1932 a 1945 se japonské výzkumné jednotky vyvíjející 

bakteriologické zbraně zabývaly myšlenkou možnosti vyvolání tularémie u lidí (21, 81). 

Následně se vývoje biologické zbraně obsahující F. tularensis „ujaly“ obě světové 

velmoci, bývalý Sovětský svaz a Spojené státy americké. V roce 1969 byl program vývoje 

biologické zbraně na území USA zastaven, avšak není jisté, zda ostatní země tuto 

biologickou zbraň dále vyvíjely, či stále vyvíjí. Program vývoje v bývalém Sovětském 

svazu pravděpodobně probíhal až do 90. let minulého století (81). V současné době 
se obrací pozornost k F. tularensis jako možném nebezpečném patogenu v rukách 

bioteroristů. 

Francisella tularensis náleží mezi tzv. intracelulární patogeny, tj. patogenní 

mikroorganismy schopné přežívat v buňkách obratlovců (50). Tuto skupinu 

intracelulárních patogenů lze rozdělit do dvou podskupin, a to na fakultativní intracelulární 

bakterie, které přežívají a replikují se uvnitř hostitelské buňky, ale jsou schopny rovněž 

proliferace mimo hostitelskou buňku. Tato skupina zahrnuje kromě Francisella tularensis 

také Salmonella spp., Shigella spp., Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, 

Mycobacterium avium-intracelulare komplex, ostatní „netuberkulosní“ mykobakterie 

a Legionela pneumophila. 
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Druhou podskupinu pak tvoří bakterie schopné přežívat a replikovat se pouze uvnitř 
hostitelské buňky, tzv. obligatorní intracelulární bakterie. Do této podskupiny patří rody 

a druhy Rickettsia, Orientia, Ehrlichia, Anaplasma, Neorickettsia, Chlamydia, Coxiella 

burneti a Mycobacterium leprae (50). 

Fakt, že pouze několik málo mikroorganismů, které proniknou kožní nebo slizniční 

cestou, může způsobit fatální onemocnění, ukazuje, že tento mikroorganismus je schopen 

účinně uniknout přirozené imunitní obraně. Protože manipulace s plně virulentními kmeny 

Francisella tularensis přináší jisté praktické komplikace, je řada studií zkoumajících 

časnou odpověď organismu k F. tularensis prováděna s živým vakcinačním kmenem 

(live vaccine strain - LVS), který je oslabený pro člověka, ale u myši, jako přirozeného 

hostitele F. tularensis, vyvolává těžké infekce (9).  

V předkládané práci je sledována schopnost rekombinantního myšího lymfokinu 

interferonu gamma (INF-γ) a lipopolysacharidu (LPS) odvozeného z bakterie Escherichia 

coli in vitro stimulovat antimikrobiální aktivitu monocyto-makrofágové buněčné linie 

J774.2 v obraně proti živému vakcinačnímu kmenu Francisella tularensis LVS 

prostřednictvím schopnosti aktivovaných makrofágů redukovat proliferaci této bakterie. 

V práci je také sledován vliv dávky uvedených stimulujících látek na proliferaci 

F. tularensis LVS a možný protektivní vliv ošetření makrofágových buněk před vlastní 

infekcí pomocí jednotlivých stimulujících látek nebo jejich kombinací. V našich 

experimentech jsme dále sledovali schopnost makrofágů linie J774.2 ovlivněných 

prostřednictvím stimulujících látek a infekce reagovat na tyto vnější faktory produkcí 

cytokinů a chemokinů. 
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1.1 Taxonomie a epidemiologie 

První zmínky o Francisella tularensis se objevují kolem roku 1911 (21, 28, 90) 

v souvislosti s onemocněním syslů (Spermophilus beecheyi) v oblasti Tulare v Kalifornii. 

Zmíněné onemocnění připomínalo mor. Kolem roku 1912 McCoy společně s Chapinem 

izolovali původce onemocnění, kterého nazvali Bacterium tularense (63, 100). Izolace 

bakterie přispěla k rozvoji dalších poznatků. Klinické studie v roce 1920 pod vedením 

Edwarda Francise vedly k poznání, že řada onemocnění člověka  vyskytujících 

se pod různým označením („rabbit fever“,  „tick fever“, „lemming fever“, „Ohara’s 

disease“, „deer fly fever“), mají společného původce a pouze nepatrně odlišnou 

manifestaci (28). V roce 1974 byl původce onemocnění, jako projev uznání badateli 

za přínos v charakterizaci klinické manifestace, diagnóze a histopatologie tularémie, 

přejmenován na Francisella tularensis (107). 

Francisella tularensis je malý Gram-negativní pleomorfní nepohyblivý 

coccobacilus netvořící spóry, jehož velikost je 0,2 až 0,7 µm (81, 107). Je striktně aerobní.  

Na krevním agaru s obsahem cysteinu a glukosy tvoří F. tularensis bílo-šedé kulaté hladké 

slabě mukózní kolonie. Na čokoládovém agaru, modifikovaném Thayer-Martinovým 

mediem nebo Martin-Lewisovým mediem, roste F. tularensis ve formě bílých hladkých 

vlhkých kolonií (107). 

Ruští vědci pod vedením Olsufjeva v roce 1959 navrhli schéma pro základní 

klasifikaci druhů F. tularensis (90). Dle tohoto schématu byly odlišeny dva základní typy 

bakterií, které se liší svou virulencí, geografickou distribucí a využitím odlišných zvířecích 

rezervoárů. Odlišují se také v několika biochemických charakteristikách, ale antigenně jsou 

si podobní (96). 

Dle této klasifikace je prvním typem Francisella tularensis subsp. tularensis 

(typ A), vyskytující se převážně v Severní Americe. Je vysoce virulentní pro člověka. 

Přenos probíhá především prostřednictvím klíšťat mezi králíky a zajíci, kteří jsou jejím 

hlavním rezervoárem. Vysoce virulentní organismy typu A jsou evolučně starší, než druhý 

mírně virulentní typ B (72). V nedávné době byly pomocí PCR (polymerázová řetězová 

reakce) dokonce odlišeny i další podtypy (A1 a A2) kmene F. tularensis tularensis (72), 

které se odlišují i geografickou distribucí. 

Do druhého typu B je zařazována Francisella tularensis subsp. paleartica. 

Podle taxonomie z roku 2002 (Sjöstedt 2002 in 90) je tento typ F. tularensis označován 

subsp. holartica. Tento typ byl popsán především v Evropě, Asii, Severní Americe 

a Mexiku (81). Je přenášen především komáry a hlodavci a byl zodpovědný za epizootické 



 10 

onemocnění bobrů, hrabošů a ondater v Severní Americe. Toto onemocnění je často 

přenášeno vodou. Virulence toho typu bakterie je vysoká pro myši a morčata (13). LD50 

(letální dávka vedoucí k 50% úmrtnosti) pro vyšší savce je vyšší, u člověka je udávána 

<103 CFU (colony forming units), s.c. (81). Případy úmrtí u člověka se vyskytují vzácně. 
Pokud se jedná o LD50 v případě typu A, tedy subsp. tularensis, je mnohem nižší. 

Pro všechny citlivé druhy savců, včetně člověka, se pohybuje pod 10 CFU (s.c.). 

Konkrétně pro člověka, jak již bylo uvedeno výše, je pouhých 10 organismů F. tularensis 

tularensis subkutánně nebo 25 vdechnutých organismů v podobě aerosolu dostačujících 

k indukci tularémie (15, 81, 96). 

V současné době se rozlišují další dva typy s menším klinickým významem: 

F. tularensis subsp. novicida a F. tularensis subsp. mediasiatica (90). F. tularensis 

novicida je rozšířena především v Severní Americe, ale i v Austrálii. V centrální části Asie 

a v některých částech bývalého Sovětského svazu je rozšířena F. tularensis subsp. 

mediasiatica (81). Variantou F. tularensis subsp. holartica, je kmen objevený v Japonsku 

(72), označený japonica (100).  

Jak již bylo naznačeno výše, existuje více než 100 divoce žijících zvířecích druhů, 

které jsou vnímavé k F.  tularensis (13), zahrnující vysokou zvěř, hlodavce, ptačí druhy, 

domestikovaná zvířata (107). Bakterie se mohou šířit prostřednictvím různých vektorů, 

např. klíšťat, komárů, roztočů, vší a much. Jedním z pravděpodobně nejdůležitějších 

vektorů je klíště rodu Dermatocenter (13), které se živí krví divokých králíků. Klíště 
je schopno transovariálního přenosu bakterií na potomstvo. Bakterie prochází všemi stadii 

klíštěte (vajíčko, larva, stádium nymfy) až po konečný infekční dospělý vektor.  

Nákaza člověka probíhá především díky inokulace bakterií prostřednictvím 

arthropod, kontaktem s tkáněmi nemocných zvířat, inhalací bakterií obsažených v aerosolu 

nebo pozřením nakažené vody nebo masa (13, 107). Onemocnění se vyskytuje u všech 

věkových kategorií, nicméně existuje několik faktorů vnějšího prostředí, které jsou 

rizikovější pro výskyt tohoto onemocnění (13), např. onemocnění postihuje častěji muže 

než ženy. Je znám i zvýšený výskyt onemocnění v závislosti na ročním období, kdy častěji 
se onemocnění vyskytuje v létě v důsledku větší aktivity klíšťat a v zimě během lovecké 

sezóny. 
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1.2 Klinické aspekty tularémie 

Inkubační doba onemocnění je 3 až 5 dní (81). Začátek choroby je často náhlý, 

objevuje se vysoká horečka (81), často s „temperature/pulse“ disociací (107), malátnost 

nebo nevolnost, bolesti krku a bolesti hlavy (81).  

Klinická presentace tularémie je závislá na virulenci konkrétního kmene rodu 

F. tularensis (10) a na místě vstupu patogena do organismu (81). Onemocnění se může 

manifestovat několika různými formami (13, 21, 63, 81, 107): ulceroglandulární, 

glandulární, okuloglandulární, orofaryngeální, intestinální, pneumotická, tyfoidální. 

Ulceroglandulární forma vzniká v důsledku průniku bakterie kůží nebo mukosními 

membránami (81) a je výsledkem kontaktu s nakaženými zvířaty nebo v důsledku 

inokulace bakterie různými členovci (107). V průběhu prvních 48-72 hodin se v místě 
inokulace objevuje erythematózní makulopapulární léze o velikosti 0,4-3,0 cm, která brzy 

ulceruje. V důsledku pronikání bakterií do lymfatických cév a následně regionálních 

lymfatických uzlin se objevuje lymfadenopatie. Z lymfatických uzlin dochází posléze 

k šíření bakterie do jater, sleziny a ostatních orgánů (107). U glandulární formy 

onemocnění se objevuje  regionální lymfadenopatie bez ulcerace. Okuloglandulární forma 

je charakteristická konjunktivitidou s lymfadenopatií, která je výsledkem přímé 

kontaminace sliznice oka (81). Stomatitida, faryngitida nebo tonzilitida s cervikální 

lymfadenopatií jsou charakteristické pro faryngeální formu onemocnění (107), která vzniká 

v důsledku ingesce kontaminované vody nebo potravin (81). Pro intestinální formu 

je příznačná bolest střev, zvracení a průjmová stolice. Plicní forma se projevuje 

jako primární pleuropulmonální onemocnění a poslední tyfoidální forma probíhá 

pod obrazem horečnatého onemocnění bez brzkých známek lokalizace (107). 

 

1.3 Francisella tularensis – s patogenem asociované molekulové vzory PAMP 

1.3.1 Lipopolysacharid  

Lipopolysacharid (LPS) je integrální součástí vnější membrány Gram-negativních 

bakterií, která stimuluje řadu imunobiologických a farmakologických aktivit (97). LPS 

je amphipatická molekula, která se skládá ze tří oblastí: hydrofobního lipidu A, 

hydrofilního středového oligosacharidu a vnějšího polysacharidového O-antigenu (99). 

LPS Francisella tularensis LVS se však strukturálně liší od LPS ostatních Gram-

negativních bakterií, např. LPS Escherichia coli (25). Jeho schopnost indukovat 

v mononukleárních buňkách tvorbu interleukinu (IL)-1β a tumor nekrotizujícího faktoru α 

(TNF-α) je 1000-krát menší než v případě LPS E. coli (90, 24, 5). LPS E. coli se skládá 
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z hexaacylovaného glukosaminového disacharidu fosforylovaného na 1- a 4´- pozici 

(lipid A), který je modifikován přidáním dalšího středového oligosacharidu a variabilním 

počtem dalších sacharidů, které tvoří O-antigen (72). Lipid A F. tularensis LVS není 

fosforylován na 1- nebo 4´- pozici (72) 2-dideoxy,2-aminoglukosy disacharidu, tudíž má 

přítomny pouze čtyři dlouhé acylové řetězce, oproti šesti řetězcům v případě LPS E. coli 

(25). Část LPS tvořící O-antigen je imunogenní (99). 

O-antigen LPS F. tularensis konjugovaný s bovinním sérovým albuminem 

vyvolává u myši protektivní imunitu vůči systémové nebo aerosolové infekci virulentním 

typem A a typem B F. tularensis (18). O-antigen však pravděpodobně hraje úlohu 

i ve virulenci bakterie, neboť varianty F. tularensis LVS (tzv. „grey variants“), 

které nemají O-antigen, jsou schopny pouze omezeného růstu v makrofázích a neindukují 

protektivní imunitu u myši (43). Purifikovaný LPS kmene LVS aktivoval rychlou 

proliferaci B lymfocytů a sekreci INF-γ, která však byla nezávislá na sekreci 

polyklonálních imunoglobulinů (24). Je dokumentováno, že LPS a lipid A F. tularensis 

LVS nedokáže stimulovat produkci oxidu dusnatého (NO) potkaními makrofágy (90). 

 

1.3.2 Kapsula 

Plně virulentní organismy F. tularensis jsou obaleny tenkým pouzdrem (13, 72) 

složeným především z lipidů (107), který je pravděpodobně nezbytný pro plnou virulenci 

bakterie (12, 90). Lipidy, které tvoří 50-70 % pouzdra (13), jsou charakterizovány 

prezentací nasycených a mononasycených C18 až C26 mastných kyselin, relativně velkým 

množstvím stabilní řetězců nasycených mastných kyselin (C10:0, C14:0, C16:0) a dvou 

dlouhých řetězců hydroxylové kyseliny (3-OH C16:0 a 3-OH C18:0) (107). Bakterie často 

ztrácí pouzdro pod vlivem hypertonického roztoku nebo vlivem aerosolizace (90). Bylo 

prokázáno, že mutanty bez kapsuly nevyvolávaly antimikrobiální odpověď 

polymorfonukleárních leukocytů (PMN) a v těchto buňkách přežívaly. Na druhou stranu, 

jsou tyto mutanty citlivé na baktericidní vliv krevního séra v důsledku aktivace 

komplementu klasickou cestou prostřednictvím přirozených protilátek ve třídě IgM (85). 

Proto je kapsula chápána jako důležitá virulentní determinanta, která zajišťuje rezistenci 

ke komplementu (24, 5). 

 

1.3.3 Proteiny vnější membrány F. tularensis 

Zatím málo dostupných informací je o povrchových strukturách vnější membrány 

virulentních kmenů F. tularensis, i když některé z nich byly v nedávné době identifikovány 
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(46). Na druhou stranu, byla identifikována celá řada proteinů vnější membrány 

F. tularensis LVS (52). Dosud nejvíce charakterizovanými předpokládanými proteiny 

vnější membrány F. tularensis jsou dva následující proteiny. 

1.3.3.1 Protein FopA  

Jedním z hlavních proteinů vnější membrány F. tularensis je 43-kDa protein, 

který byl pojmenován FopA (Francisella outer membrane protein) (46, 79). Gen kódující 

tento protein byl klonován v Escherichia coli za účelem determinace jeho nukleotidové 

sekvence (35, 34). FopA protein je modifikovatelný teplem a β-mercaptoethanolem (79). 

Fulop a kol. použili Salmonella typhimurium jako vektoru pro indukci protilátek vůči 
FopA, nicméně, protein u imunizovaných myší vyvolal pouze limitovanou schopnost 

protekce (35, 34). 

1.3.3.2 Protein Tul4  

Druhým předpokládaným proteinem vnější membrány F. tularensis je 17-kDa 

protein (46), který byl později nazván Tul4 (91) Méně časté označení tohoto proteinu 

je LpnA (30), který však vystihuje, že se jedná o lipoprotein (lipoprotein A). Tul4 protein 

je specifický pro rod Francisella a je přítomen u F. tularensis a F. novicida (91). Tento 

protein je imunogenní jak pro člověka, tak myši, avšak jeho schopnost vyvolat 

prozánětlivou odpověď není dosud zcela objasněna (46). Tul4 protein se váže na TLR2 

receptor makrofágů (30, 46), avšak dle práce Forestal a kol. je tento protein sice 

prozánětlivý, ale pro virulenci F. tularensis není nezbytný.  

 

1.3.4 Genom a proteiny Francisella tularensis 

Již byl popsán genom F. tularensis tularensis SCHU S4 o velikosti 1892 kb, 

který obsahuje 1804 genů (72, 89), z nichž 302 genů je unikátních pro rod Francisella 

(72). Tyto geny kódují například pili IV. typu, sekreční systém II. typu, povrchový 

polysacharid, pravděpodobně i poly-D-glutamovou kapsulární kyselinu a systém 

„vychytávající“ železo. Více jak 10 % genů obsahuje inserce/delece nebo substituční 

mutace. Ačkoliv genom obsahuje geny kódující proteiny sekrečního systému, nebyl dosud 

identifikován produkt tohoto genu. Dosud nebyl identifikován ani exotoxin produkovaný 

F. tularensis (89). 

Kolektiv Nano et al. (78) objevil ostrov patogenity F. tularensis (FPI - Francisella 

pathogenicity island), o velikosti přibližně 30 kb. V levé polovině tohoto ostrova 

je popsáno 8 otevřených čtecích rámců (ORFs – open reading frames), kde 4 z nich, 

iglABCD (igl -intracellular growth locus), jsou organizovány v operonu (36, 78). 
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Produkty genů iglAB, proteiny IglAB vykazují 30% homologii se skupinou 

proteinů bakterií, z nichž některé jsou zvířecími a rostlinnými patogeny nebo rostlinnými 

symbionty (78). Nicméně, je pravděpodobné, že další identifikované proteiny F. tularensis 

LVS, 20-kDa a 55-kDa (37), odpovídají produktům genů iglA, respektive iglB (41).  

Produktem třetího genu, iglC, byl identifikován protein, který vykazoval 99% 

identitu s 23-kDa proteinem F. tularensis LVS (41), který byl v roce 1997 identifikován 

a popsán kolektivem autorů Golovliov et al. jako protein, který je přednostně indukován 

během intracelulárního růstu F. tularensis LVS v makrofázích linie J774 a je rovněž 

indukován po expozici bakterie peroxidu vodíku (37). 23-kDa protein nevykazuje 

homologii k ostatním bakteriálním proteinům a kromě toho, že mutanty tohoto genu nejsou 

schopny replikace v makrofázích, nejsou schopny způsobit onemocnění u myši (36).  

Předpokládaný protein IglD, produkt genu iglD, nevykazoval žádnou podobnost 

s dosud identifikovanými proteiny (41).  

V pravé polovině FPI jsou tři velké ORFs, označené pdpABC (pathogenicity 

determinant protein). Oblasti mezi pdpB a pdpC mají osm relativně krátkých ORFs. Gen 

kódující další protein, PdpD, je pravděpodobně eliminován u Francisella tularensis, typ B, 

což je pravděpodobně příčinou rozdílné virulence typu A a B vůči člověku.  

Francisella tularensis LVS obsahuje ve svém genomu dvě kopie FPI. Tyto genové 

sekvence obsahující 25 genů a nevyskytují se u vysoce virulentních kmenů bakterie. Jsou 

ale nezbytné pro intracelulární replikaci právě F. tularensis LVS nebo subsp. novicida 

(89). Oblasti FPI obsahují DNA se signifikantně odlišným množstvím GC, 

než je ve zbývajících oblastech bakteriálního chromosomu (78).   

Použitím transposonu Gray a kol. (41) identifikovali pět genetických lokusů 

Francisella novicida nezbytných pro normální růst bakterie uvnitř makrofágů. Sekvenční 

analýzy DNA odkryly 30% podobnost s alanin racemázou produkovanou bakterií Bacillus 

cereus. Alanine racemáza se uplatňuje v biosyntéze peptidoglykanů (89) a katalyzuje 

reverzibilní konverzi L-formy amino kyseliny do D-formy (41). Defekt v genu kódující 

alanine racemázu může způsobit poruchu integrity buněčné stěny bakterie, 

která je v důsledku toho náchylnější k mikrobicidním produktům makrofágů (41). 

Byla nalezena také 50% identita v sekvenci aminokyselin glutamin phosphoribosyl-

pyrophosphate amidotransferázy, která je produkována řadou bakterií. Enzym katalyzuje 

první krok v de novo purinové biosyntéze phosphoribosylaminu. Produkty genů kódující 

řadu systému ATP-dependentních proteáz, nazývaných ClpB (caseinolytic protease), nesou 

60% homologii s vysoce konzervovanými stresovými proteiny E. coli. Tento systém 
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byl poprvé identifikován jako heat-shock inducibilní, multikomponentní, ATP-dependentní 

proteázový komplex hydrolyzující kasein. Intracelulární patogeny exprimují stresové 

proteiny během své multiplikace v hostitelských buňkách a tyto proteiny jim umožňují 

přežití v hostitelských podmínkách. ClpB F. tularensis LVS je důležitá pro resistenci 

k nitrobuněčnému stresu, je nezbytná pro schopnost replikace F. tularensis v cílových 

orgánech a indukuje onemocnění myši (73). 

Exprese řady výše uvedených genů je pozitivně regulována proteinem MglA (61), 

který je produktem genového operonu mglAB (90). MglA protein vykazuje homologii 

s proteinem SspA Escherichia coli, který reguluje konstantní fázi genové transkripce 

prostřednictvím interakce s RNA polymerázou. RT-PCR analýzy dokládají, že MglA 

pozitivně reguluje transkripci genů pdpA, pdpD, iglA, iglC a iglD, z nichž tři geny 

prokazatelně kódují virulentní faktory (IglA, IglC a PdpA) (61). 

Pro přežívání F. tularensis v makrofázích je také nezbytný 29-kDa MinD protein 

(81). MinD protein byl poprvé identifikován u E. coli. Předpokládalo se, že hraje roli 

ve formování septa během buněčného dělení. V případě F. tularensis pravděpodobně 
funguje jako pumpa toxických iontů nebo radikálů (81). 

Do výčtu virulentních proteinů F. tularensis náleží i 58-kDa protein (FTT0918) 

(67, 101), který je pravděpodobně nezbytný pro efektivní využití železa bakterií (67), 

a proto byl označen jako FupA (Fe utilization protein A).  

 

1.4 Interakce Francisella tularensis s hostitelskou buňkou 

1.4.1 Fagocytosa 

F. tularensis se replikuje především v makrofázích a v buňkách odvozených 

z makrofágů (55). Bakterie je však schopna invadovat a replikovat se i v řadě dalších 

eukaryotických buněk in vitro zahrnující polymorfonukleární leukocyty (PMN), buňky 

kuřecího embrya,  hepatocyty, endoteliální buňky, myší fibroblasty a HeLa buňky (49, 

100). Dokonce je popsána replikace i v prvoku Acanthamoeba castelanii (1). Jak je patrné, 

mohou být i protozoa důležitým přírodním reservoárem F. tularensis. 

Nicméně, makrofágy hrají klíčovou roli v obraně hostitele proti infekci díky jejich 

přímému zabíjení mikrobů a díky regulaci imunitní odpovědi hostitele (60). Makrofágy 

disponují řadou potentních antimikrobicidních mechanismů mezi něž patří respirační 

vzplanutí, funkce fagolysosomů obsahující degradační enzymy, nízké pH a široká řada 

toxických sekrečních produktů, například reaktivní meziprodukty metabolismu dusíku 

a kyslíku (31). Role aktivace makrofágů a antimikrobiálních mechanismů v makrofázích 
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aktivovaných cytokiny je evidentní v případě systémových intracelulárních infekcí 

způsobených patogeny, kteří se replikují v nestimulovaných klidových makrofázích (77). 

Růst uvnitř makrofágů je strategie, kterou řada prokaryotických i eukaryotických 

patogenů využívá k tomu, aby unikly z dosahu hostitelského imunitního systému (20). 

Intracelulární patogeny využívají jednu ze tří hlavních cest v hostitelské buňce: 

(i) extrafagosomální cesta, ve které patogen lyzuje fagosomální membránu a zůstává volně 
v cytoplasmě, (ii) fagosomální cesta, kde patogen zůstává a množí se v „okyseleném“ 

fagosomu, který sfúzoval s lysosomem a třetí cesta (iii) fagosomální, kde patogen zůstává 

ve fagosomu, který nesfúzuje s lysosomem (14). Růst bakterie uvnitř makrofágů nechrání 

pouze mikroorganismus v průběhu akutní fáze onemocnění, ale také slouží jako nika 

pro dlouhodobé přežívání patogenu uvnitř hostitele (20).  

Fortier et al. (31) popsali, že F. tularensis je uzavřena v membránou obklopených 

vakuolách uvnitř makrofágů po celou dobu jejich rychlé replikace. Nedávné poznatky 

naznačují, že F. tularensis je schopna unikat z fagosomů makrofágů cestou mechanismu, 

který umožňuje degradaci fagosomální membrány (38). V důsledku toho dochází 

k následnému množení bakterie uvnitř cytosolu. K podobnému závěru došel i kolektiv 

Clements et al. (14), který pomocí elektronové a konfokální imunofluorescenční 

mikroskopie sledoval lokalizaci bakterie ve fagosomu pomocí kolokalizace s lysosomem-

asociovanými membránovými proteiny (lysosome-associated membrane glycoproteins – 

LAMPs): LAMP1, kyselou hydrolázou katepsinem D a CD63 (14). Výsledky ukazují, 

že F. tularensis vstupuje do neacidifikovaného (pH 6,7) fagosomu s LAMPs, 

ale bez katepsinu D. Fagosomální membrána je morfologicky porušená a dovoluje bakterii 

unikat do cytoplasmy (14). Byla také popsána schopnost F. tularensis LVS unikat 

z fagosomu lidských neutrofilů a přetrvávat uvnitř cytosolu bohatém na živiny po dobu 

nejméně 12ti hodin (71). F. tularensis LVS, která je opsonizována čerstvým sérem 

je rychle a efektivně pohlcena lidskými neutrofily. Fagocytóza však není schopná spustit 

respirační vzplanutí, a tudíž nedochází k eliminaci bakteriálního organismu. Příčinou bude 

pravděpodobně interference LVS s některou z podjednotek NADPH oxidázového 

komplexu (71). 

Nedávno byl objeven protein, který je konzervovaný v rodu Francisella 

a je nezbytný pro intracelulární replikaci bakterie (33). Tento protein, RipA, je produktem 

genu ripA (required for intracellular proliferation, factor A). Bylo prokázáno, že mutanty 

tohoto genu nejsou schopny úniku do cytoplasmy hostitelské buňky. Protein RipA je také 

zodpovědný za virulenci v myším modelu infekce. 
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1.4.2 Reaktivní meziprodukty metabolismu dusíku a kyslíku 

Jak již bylo výše lehce naznačeno, existují dva mechanismy, které se podílejí 

na intracelulární antimikrobiální aktivitě fagocytů (65). První z nich je závislý na NADPH 

oxidázovém komplexu fagocytů a druhý závisí na inducibilní NO-syntáze (iNOS). 

NADPH oxidáza je enzym katalyzující redukci kyslíku na superoxidový aniont (O2
.), 

který slouží jako prekurzor pro řadu toxických reaktivních kyslíkových meziproduktů 

(reactive oxygen species – ROS), zahrnující peroxid vodíku (65), hydroxylový radikál, 

event. kyselinu chlornou, či chloraminy(47).  

iNOS je enzymem, který pracuje nezávisle na zvýšení intracelulárního vápníku 

(Ca2+). Katalyzuje produkci oxidu dusnatého (NO) ve fagocytech cestou oxidace jedné 

molekuly L-argininu, přes N-OH-L-arginin jako meziprodukt, vedoucí k jedné 

molekule NO a L-citrulinu (47). NO se v přítomnosti vody a kyslíku rozkládá 

na nitrity (NO2
-) a nitráty (NO3

-) (51). NO je společně s dalšími oxidativními deriváty, 

N2O3 a S - nitrosothioly zahrnován do skupiny tzv. reaktivních derivátů dusíku (RNS) (65). 

Produkty obou cest, tedy působení NADPH oxidázy, respektive iNOS, tzn. superoxidový 

radikál, respektive NO radikál, vedou ke společnému produktu, kterým je peroxynitrit 

(ONOO-) (47, 65). Peroxynitrit má obrovský oxidační potenciál schopný oxidace 

SH skupin, lipidů a DNA a je schopen způsobit nitraci tyrozinových zbytků proteinů (47).  

RNS a ROS jsou důležitými mediátory, které kontrolují odpověď hostitele 

na bakteriální infekci (66). Bylo prokázáno, že jak RNS, tak ROS hrají důležitou roli 

při kontrole experimentální tularémie, přičemž ROS se ukázaly být důležité při kontrole 

časné fáze F. tularensis infekce. Dle práce Lindgren et al. (65) mechanismy závislé 

na iNOS a v menší míře na NADPH oxidáze přispívají k zabíjení F. tularensis LVS 

v makrofázích aktivovaných prostřednictvím INF-γ, přičemž peroxynitrit byl v tomto 

případě hlavním mediátorem usmrcení bakterie. 

Na druhou stranu, respirační vzplanutí fagocytů je schopna 

inhibovat kyselá fosfatáza F. tularensis (FtAcpA) (83). Kyselá fosfatáza F. tularensis, m.h. 

57-kDa, má širokou specifitu. Hydrolyzuje řadu fosfomonoesterů, zahrnující nukleotidy, 

p -nitrofenylfosfát, 4-metylumbelliferyl-fosfát a amino acid fosfáty (29). Enzym je nejvíce 

aktivní při pH 6,0 a ovlivňuje redukci jak fMLP (N-formyl-methionyl-leucyl-

phenylalanine), tak PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate) ve stimulovaných respiračně 
vzplanutých neutrofilech (83). Nicméně, mutanty kmene F. tularensis novicida, které jsou 

defektní v produkci AcpA si zachovávají schopnost virulence pro myši a jsou schopny 

replikace v myší buněčné linii odvozené z makrofágů. Tato skutečnost pravděpodobně 
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naznačuje, že AcpA není nutná pro intracelulární přežívání bakterie (81). Na druhou 

stranu, AcpA může přispívat k degradaci fagosomální membrány, a tak umožňovat únik 

bakterie do cytosolu hostitelské buňky (29). Exprese AcpA je pravděpodobně také 

regulována již výše zmíněnými proteiny MglAB (81).  

 

1.4.3 F. tularensis - ovlivnění signálních drah spouštěných Toll-like receptory 

Během bakteriální infekce je LPS, bakteriální lipoproteiny (97) a ostatní 

s patogenem asociované molekulové vzory (pathogen-associated molecular patterns - 

PAMPs) (88) identifikovány hostitelskými buňkami jako součásti bakteriálního povrchu 

(100), které následně aktivují tzv. Toll-like receptory (TLR) mononukleárních fagocytů. 

Tento proces ve svém důsledku vede např. k indukci produkce prozánětlivých cytokinů 

a k aktivaci antimikrobiální aktivity makrofágů (97). 

Toll-like receptory jsou jednou ze součásti systému PRRs (tzv. „pattern recognition 

receptors) buněk, kterou detekují výše zmíněné tzv. nebezpečné vzory patogenů (54). TLR 

zprostředkovávají aktivaci imunitního systému, a tím hrají centrální roli v časné odpovědi 

na mikrobiální stimuly (25).  

Poprvé byly tzv. Toll receptory popsány u rodu Drosophila. Toll receptory jsou 

transmembránové proteiny typu I, které jsou evolučně konzervované a nevykazují zásadní 

rozdíly mezi hmyzem a lidmi (3). Později se ukázalo, že v případě rodu Drosophila hrají 

důležitou úlohu v antimykotické imunitě imaga (23). 

Strukturálním znakem všech Toll proteinů je přítomnost oblasti bohaté na leucin 

(LRR – leucine rich repeats) v extracelulární části receptoru. LRR motiv je v TLR obsažen 

ve 19-25 tandemových kopií a každá kopie obsahuje 24-29 aminokyselin a sekvence 

bohaté na leucin (2). Intracelulární oblast receptoru tvoří Toll/IL-1R (TIR) homologní 

doménu (23), která obsahuje konzervativní oblast o velikosti přibližně 200 aminokyselin 

(2). U savců bylo nalezeno 10 oblastí homologních s Toll receptory rodu Drosophila, 

proto byly tyto proteiny u savců označeny jako Toll-like receptory (TLRs) (23). 

Různé typy receptorů TLR rozpoznávají různé typy PAMPs (2, 3, 4, 83). TLR1, 

TLR2 a TLR4 jsou lokalizovány na buněčném povrchu a jsou internalizovány 

do fagosomu po aktivaci prostřednictvím jejich ligand (2). TLR1 rozpoznává solubilní 

faktory a lipopetidy, TLR2 váže převážně lipoproteiny (2, 3, 4). 

Na druhou stranu, TLR3, TLR7, TLR8 a TLR9 nejsou přítomny na buněčném 

povrchu, ale jsou součástí intracelulárních kompartmentů, např. endosomů, a jejich 

ligandami jsou převážně nukleové kyseliny (2). TLR receptory jsou převážně exprimovány 
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na buňkách presentujících antigen (APC), jako jsou dendritické buňky a makrofágy, 

které pohlcují a degradují patogeny (4). V menší míře se však vyskytují na většině 
buněčných elementů imunitní soustavy, ale i neimunitních buňkách, např. buňkách 

epitelových a endotelových (56). 

Stimulace TLR, s výjimkou TLR3, spouští klasickou signální kaskádu přes TIR 

doménu asociovanou s adaptorovou molekulou MyD88 (Myeloid differentiation primary 

response protein 88) (25). Adaptorová molekula MyD88 v případě infekce bakterií 

Helicobacter pylori, kromě signalizace přes TLR receptory, zprostředkovává i signalizaci 

vedoucí přes receptory pro interleukin (IL)-1 a IL-18 (82). Pod vlivem stimulace, MyD88 

asociuje s cytoplasmatickou částí receptoru TLR a poté se spojí s IL-1R – asociovanou 

kinázou 4 (IRAK-4) a IRAK-1 v důsledku homofilních interakcí tzv. death domain (4). 

Signální kaskáda vede přes řadu faktorů k aktivaci nukleárního faktoru NF-κB a expresi 

genů kódujících prozánětlivé cytokiny (4, 25, 62) a T-lymfocytární kostimulační molekuly 

CD80 a CD86 (105). Collazo et al. (15) popsali nezbytnost adaptorové molekuly MyD88 

v kontrole primární in vivo infekce způsobené bakterií F. tularensis LVS, 

avšak pro kontrolu intracelulárního bakteriálního růstu uvnitř makrofágů její nezbytnost 

prokázána nebyla.  

TLR 4 je důležitou součástí signálního receptorového komplexu rozpoznávajícího 

LPS a hraje tedy významnou roli v přirozené imunitě vůči Gram-negativním 

bakteriím (48). LPS uvolněný z membrány Gram-negativních bakterií se v plasmě váže 

na LPS -vázající protein (LPS binding protein – LBP), který je produkován jako protein 

akutní fáze v důsledku infekce (4). Tento komplex se následně váže 

na membránovou molekulu CD14. CD14 molekula je vázána prostřednictvím 

glykosylphosphatidylinositolové kotvy (GPI) na buněčném povrchu makrofágů, ale může 

se vyskytovat i v solubilní formě (83). CD14 molekula však postrádá intracelulární 

signální doménu (83). Podle některých zdrojů funguje LPS jako přechodná spojnice mezi 

CD14 a TLR4 (23). TLR4 je na buněčném povrchu fyzicky asociován také s molekulou 

MD2 (3). Udává se, že MD2 molekula může měnit konformaci extracelulární domény 

TLR4 změnou její afinity k LPS nebo částečně fungovat jako liganda TLR4 (23). 

TLR2 je vnímám jako receptor, který hraje důležitou úlohu při rozpoznávání 

komponent Gram-positivních bakterií a účastní se detekce, která zahrnuje lipoteichovové 

kyseliny, lipoproteiny a peptydoglykany (4). TLR2 interaguje jak fyzicky, tak funkčně 
s TLR1 a TLR6 (4). Řada cytokinů indukovaných prostřednictvím signální cesty 
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přes TLR2 je nezbytná pro rozvoj přirozené imunity a podporu získané imunity, především 

TNFα a IL-6 (105).  

LPS F. tularensis se neodlišuje od LPS E. coli pouze strukturou, jak bylo uvedeno 

výše, ale i velikostí dávky, která je třeba k vyvolání ekvivalentní reakce vůči LPS E. coli. 

Přestože LPS F. tularensis vyvolává produkci stejných cytokinů lidskými monocyty 

přes signalizaci TLR4, je zapotřebí vyšší dávky LPS F. tularensis oproti LPS E. coli (25) 

k vyvolání stejného účinku. Ačkoliv je tedy TLR4 molekula vnímána jako stěžejní 

v obraně proti Gram-negativním bakteriím, zdá se, že míra antibakteriální odpovědi 

je závislá jednak na typu patogena a jednak na dávce infekce (48). Podle práce Chen a kol. 

se TLR4 uplatňuje relativně málo v odpovědi na primární intradermální infekci myši 

prostřednictvím F. tularensis LVS.  

Nedávné in vitro studie přinesly další poznatky, které ukazují roli TLR2 (54, 62) 

a kaspázy-1 (62) v obraně hostitelského organismu vůči F. tularensis LVS. Signalizace 

přes TLR2 je spouštěna prostřednictvím jak živé, tak mrtvé bakterie F. tularensis, zatímco 

aktivace kaspázy-1 je schopna pouze živá bakterie (62). Zdá se, že funkčním dimerem, 

který je zahrnutý v prozánětlivé odpovědi vůči F. tularensis LVS je TLR2/TLR6 (54, 62), 

neboť v TLR2 deficientních myších (TLR2-/-) nedosáhli v závislosti na dávce infekce 

F. tularensis zvýšení produkce TNF-α, nedošlo ani k zvýšení exprese kostimulačních 

molekul (CD80 a CD86) a HLA II molekul na dendritických buňkách (54).  

 

1.4.4 Transkripční faktor NF-κB a mitogenem aktivované kinázy (MAPK) 

NF-κB je transkripčním faktorem, který je v celé řadě buněk aktivován širokou 

škálou ligand, např. interleukinem (IL)-1, tumor nekrotizujícím faktorem-α (TNF-α) 

a mikrobiálními složkami (84). Tyto aktivátory dovolují NF-κB translokaci z cytoplasmy 

do buněčného jádra, kde dochází k jeho vazbě na cílové geny s následnou regulací jejich 

transkripce (84). 

F. tularensis je schopna ovlivnit antimikrobiální mechanismy makrofágů cestou 

inhibice prozánětlivých cytokinů prostřednictvím ovlivnění signální cesty vedoucí 

k nukleárnímu faktoru NF-κB a k mitogenem-aktivované proteinové kináze (MAPK) 

(100). MAPK patří do rodiny kináz specifických pro serin/threonin, které jsou aktivovány 

řadou prozánětlivých i jiných stimulů (58). V eukaryotických buňkách existují tři 
podrodiny MAPK, p42/p44 kinázy (též zvané ERK 1,2 - extracellular signal regulated 

kinases 1 and 2), p38 MAPK a SAPK/JNK (44). 
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Již dříve zmiňovaný 23-kDa protein, neboli IglC protein, se ukazuje být důležitý 

právě pro inhibici NF-κB a MAPK systému. Mutanty, které nejsou schopny tvořit tento 

IglC protein, nejsou schopny ani intracelulárního růstu v makrofázích, ani inhibice tvorby 

TNF-α původně indukované přes TLR receptory (100).  

Infekce makrofágů F. tularensis vede k apoptóze infikovaných buněk 

a tato buněčná smrt může být ve svém důsledku způsobena právě ovlivněním MAPK 

kinázových signálních cest (44, 98). Proces buněčné apoptózy vyžaduje aktivaci p42/p44 

MAPK kaskády a je spojen s redukcí aktivity p38 MAPK (44).  

Francisella tularensis subsp. novicida indukuje trvalou jadernou translokaci NF-κB 

v časných stádiích infekce makrofágů odvozených z lidských monocytů (hMDMs – human 

monocyte derived macrophages) (86). Tato trvalá translokace nukleárního faktoru 

je defektní opět v případe iglC mutant, které ztratily schopnost úniku do cytosolu buňky 

a nejsou schopny spustit apoptózu cestou aktivace kaspáz 1 a 3. V hMDMs buňkách, 

ačkoliv byly vlivem infekce spuštěny kaspázy 1 a 3 v časných stádiích infekce, nastala 

apoptóza opožděně v důsledku  prodloužené aktivace NF-κB (86), v tomto případě 
jako anti-apoptického nukleárního faktoru. 

 

1.5 Francisella tularensis - odpověď hostitele na infekci  

1.5.1 Buněčná odpověď 

Imunitní odpověď na proteinové antigeny F. tularensis je Th1 typu (39). Pohlcení 

bakterie buňkami prezentujícími antigen, především makrofágy, vede k produkci 

hydrolytických fragmentů proteinů, které jsou presentovány na povrchu makrofágů 

prostřednictvím molekul hlavního histokompatibilního komplexu II. třídy (HLA II) 

(50, 56). Prekurzory Th (CD4+) lymfocytů rozpoznávají svými povrchovými TCR 

receptory tyto presentované antigenní peptidy. Ve spolupráci s dalšími molekulami 

na povrchu Th prekurzorů a makrofágů a pod vlivem cytokinu IL-12 je diferenciace 

prekurzorů Th lymfocytů směřována do podtypu Th1 lymfocytů (56).  

IL-12 je tvořen podjednotkami p35 a p40 a kromě toho, že indukuje vývoj Th1 

lymfocytů a produkci cytokinů těmito buňkami, je prozánětlivý pro NK buňky (11). 

Podjednotka p40 však může být kovalentně spojena s proteinem podobným p35, tj. 

s proteinem p19. Tento heterodimer tvoří IL-23, který účinkuje především na paměťové 

buňky (11).  

Efektorové Th1 lymfocyty poté sekretují potentní aktivátor makrofágů, 

kterým je INF-γ (77, 88). Pod vlivem INF-γ dochází v aktivovaném makrofágu k spuštění 
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jak antimikrobicidních mechanismů, tak k regulaci zpracování antigenu a antigenní 

presentace, ale i k aktivaci antitumorových mechanismů (88). 

Virulence F. tularensis závisí na schopnosti bakterie proliferovat do vysokého 

počtu právě před rozvojem efektivní imunitní odpovědi zprostředkované T lymfocyty. 

Na druhou stranu, odpověď hostitelských buněk je závislá na schopnosti těchto buněk 

produkovat především zmíněný INF-γ (39). INF-γ společně s dalším aktivátorem 

makrofágů, tumor nekrotizujícím faktorem alfa (TNF-α) (50), jsou nesmírně důležité 

při efektivní kontrole primární myší tularémie (48, 10). Současná práce Elkins a kol. (27) 

dokonce prokázala, že stejně jako primární infekce bakterií F. tularensis LVS, 

je i sekundární letální systémová infekce touto bakterií velkou měrou závislá na produkci 

INF-γ. Velká množství INF-γ byla detekována v sérech imunizovaných myší mezi 3. a 7. 

dnem imunizace.  

Další z výše zmiňovaných aktivátorů makrofágů, TNF-α, je produkován 

i samotnými aktivovanými makrofágy (50). Úloha TNF-α v infekci F. tularensis 

je evidentní. Např. v případě vyčerpání TNF-α před infekcí F. tularensis LVS dochází 

k prudkému obratu subletální i.d. infekce do infekce letální (28).  

NK buňky a CD8+ T lymfocyty jsou dominantními buňkami mezi lidskými 

periferními krevními mononukleárními buňkami v odpovědi na F. tularensis LVS infekci 

(40). NK buňky, které byly in vivo aktivovány prostřednictvím bakteriální DNA, přispívají 

k ochraně vůči F. tularensis LVS prostřednictvím produkce cytokinů zahrnující INF-γ 
a TNF-α, které jsou ve svém důsledku zodpovědny za produkci oxidů a kontrolu 

intracelulární replikace bakterie (26). 

Dle současných poznatků je pro efektivní Th1 buněčnou imunitu a pro rezistenci 

vůči infekci F. tularensis nezbytný IL-17 (64). Buňky produkující IL-17 byly v nedávné 

době klasifikovány jako nový efektorový subset T lymfocytů, který byl nazván Th17, 

dle převažujícího cytokinu, který tyto buňky produkují. Th17 lymfocyty jsou subsetem 

lymfocytů, který je odlišný od dosud známých subsetů Th lymfocytů: Th1, Th2 a Treg (94) 

a vyvíjí se pod odlišnými cytokinovými signály, než Th1 a Th2 lymfocyty. Vývoj Th17 

lymfocytů je závislý na účinku pleiotropního cytokinu TGF-β (104). Cytokin IL-6 zvyšuje 

expresi mRNA pro receptor IL-23 v naivních CD4+ T lymfocytech a následně IL-6 a IL-23 

synergicky podporují diferenciaci Th17 buněk. Indukce receptoru pro IL-23 a diferenciace 

Th17 buněk prostřednictvím IL-6 a IL-23 je zprostředkována právě prostřednictví 

endogenně produkovaného cytokinu TGF-β (76). 
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1.5.2 Protilátková odpověď 

Role protilátek vytvořených jak proti lipopolysacharidu F. tularensis, tak proti 

proteinovým antigenům, závisí na povaze patogenního kmene (49). Byla prokázána 

protektivní role specifických protilátek vůči intradermální infekci F. tularensis holartica 

(92). Na druhou stranu existují práce, které uvádějí, že protilátky hrají pouze malou roli 

během protektivní imunitní odpovědi vůči LVS infekci (10). Stenmark a Sjöstedt (93) však 

publikovali práci, ve které zdůrazňují, že přítomnost specifických protilátek vůči patogenu 

F. tularensis je výhodou hostitele během infekce. Protektivní mechanismus 

zprostředkovaný protilátkami nemá však efekt vůči vysoce virulentním typům Francisella 

tularensis, kategorie A. 

Bosio a Elkins (10) publikovali práci, ve které zkoumali schopnost B lymfocytů 

přispívat k přímému zabíjení bakterií F. tularensis LVS, k antigenní presentaci a vytvoření 

efektorových T lymfocytárních buněk nutných pro aktivaci makrofágů. Dle jejich práce 

je citlivost B-deficientních myší k F. tularensis LVS infekci spojena s neutrofílií, nikoliv 

s defektem T-buněčné imunity. Kolektiv autorů Kročová a spol. podobně zkoumal 

schopnost bakterie F. tularensis infikovat B lymfocyty a ovlivňovat je přímým kontaktem 

(57). Dospěl k závěru, že F. tularensis je schopna nejenom vniknout do B lymfocytů, 

ale dokonce vyvolat i apoptózu těchto buněk. 

 

1.6 Vakcinace 

LVS byla původně vyvinuta za účelem aspoň částečné protekce vůči respiratorní 

a podkožní infekci virulentním kmenem F. tularensis (21). Vakcína byla vyvinuta v Rusku 

odvozením z virulentního kmene F. tularensis subsp. holartica opakovaným pasážováním 

na agaru s následným pasážováním pomocí intraperitoneální (i.p.) inokulace myši (15). 

Takto upravený kmen byl poté transportován do Spojených států amerických, kde byla 

zahájena jeho produkce jako atenuované vakcíny (89). 

Během roku 1960 byla LVS schválena US Food and Drug Administration (FDA) 

pro použití jako nového výzkumného léčiva (investigational new drug – IND) (81) 

a v USA byla LVS použita k vakcinaci laboratorních pracovníků, kteří rutinně pracovali 

s F. tularensis (21, 81). Nedávno byl IND statut zrušen. Nejsou dostatečně známy 

např. okolnosti atenuace a vakcína nemusí být dostatečně bezpečná 

např. pro imunosuprimované osoby (81). Vakcína nechrání ani proti následné expozici 

vysoce virulentními kmeny patřícími do kategorie A (17). Proto v současné době není 

dostupná vakcína použitelná k vakcinaci člověka. 
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Předmětem studia nové vakcíny jsou prakticky dva postupy. První z nich by mohlo 

být vytvoření rozumně oslabené varianty F. tularensis, která by byla použita 

jako alternativa k LVS (49, 81). Jako přelomové se zdá být pozorování, kdy mutanty 

virulentního kmene Francisella tularensis SCHU S4, které ztratily schopnost tvořit výše 

zmíněný 58-kDa protein (FupA), jsou ve své virulenci oslabeny a tudíž se zdají být 

efektivní živou vakcínou (101). 

Druhou možností je vyvinutí nové vakcíny na základě identifikace protektivních 

imunogenních determinant, které jsou bakterií presentovány imunitnímu systému a budou 

využity jako součásti podjednotkové vakcíny (49, 81). 

Výše zmíněný Tul4 lipoprotein byl identifikován jako hlavní imunodominantní 

CD4+ T lymfocytární epitop u myši (102), který je důležitou součástí jak akutní, 

tak paměťové odpovědi na F.tularensis infekci a může představovat více než 20% CD4+ 

T lymfocytů vytvořených jako odpověď na akutní infekci. Z těchto reaktivních 

T lymfocytů mohou také vznikat paměťové buňky, tvořící paměťový T lymfocytární pool. 

Identifikace tohoto epitopu by mohla vést k monitorování infekce F. tularensis a k vývoji 

efektivní vakcinační strategie vůči F. tularensis (102). Nejen Tul4 lipoprotein, ale i další 

proteiny např. stresové proteiny Hsp60, Hsp10 a DnaK jsou schopny vyvolat proliferaci 

CD4+ a/nebo CD8+ T buněk (49). 

Myši, které byly imunizovány intradermálně atenuovanou Listeria monocytogenes 

exprimující F. tularensis IglC, rozvinuly signifikantní buněčnou odpověď vůči IglC 

proliferací CD4+ a CD8+ pozitivních T lymfocytů spojenou s  expresí INF-γ (53). Navíc 

byly imunizované myši chráněny proti letální dávce F. tularensis LVS aplikované nasální 

cestou a vůči aerosolové dávce vysoce virulentním typem F. tularensis SCHU S4 (53). 

Jako možná součást podjednotkové vakcíny byl zkoumán i O-antigen 

lipopolysacharidu F. tularensis LVS. Myši vakcinované tímto antigenem konjugovaným 

s hovězím sérovým albuminem byly chráněny proti intradermální infekci a částečně proti 

aerosolové infekci F tularensis, typ B. Vakcinace bohužel selhala v případě aerosolové 

infekce vůči virulentním typům A (18).  

Za účelem lepší diagnostiky, terapie a vývoje vakcín jsou i v případě F. tularensis 

LVS stále hledány nové kandidátní proteiny (45). V nedávné době byla identifikována celá 

řada dalších imunoreaktivních membránových proteinů F. tularensis LVS, přičemž 19 

z nich je pokládáno za nové imunogeny (52). 
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2. CÍLE PRÁCE 

Základním cílem práce bylo charakterizovat primární interakci fagocytujících 

hostitelských buněk s intracelulární bakterií Francisella tularensis LVS. 

Specifické cíle: 

• sledovat proliferaci Francisella tularensis LVS a určit generační čas mikrobů 

v in vitro kultuře 

• sledovat stabilitu systému (počet buněk, viabilita) 

• sestavit jednoduchý buněčný model intracelulární proliferace mikrobů 

ve fagocytujících buňkách  

Vlastní pokusy:  

• vliv stimulace (INF-γ, LPS) na in vitro infekci monocyto-makrofágových buněk 

linie J774.2 intracelulární bakterií Francisella tularensis LVS 
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3. MATERIÁL A METODIKA  

3.1 In vitro infekce monocyto-makrofágové buněčné linie J774.2  

Buňky monocyto-makrofágové linie J774.2 derivované ze samičích BALB/c myší 

(ECACC, No: 85011428) byly kultivovány v kompletním kultivačním mediu 

(Dulbecco’s MEM) s obsahem Glutamax-1 (2 mmol/l L-glutamine), gentamicin (5 µg/ml) 

obohaceném o 10% fetálního bovinního séra (FCS), GibcoTM. 

Buňky linie J774.2 byly před vlastním pokusem kultivovány po dobu 48 hod 

v kompletním kultivačním mediu bez přítomnosti gentamicinu. Francisella tularensis 

kmen LVS (ATCC 29684, American Type Culture Collection, Manassas, Va.) byla 

kultivována na Petriho miskách obsahujících agar McLeod po dobu 48 hodin ve 37°C 

v atmosféře obsahující 5% CO2.  

Podmínky infekce byly voleny tak, aby multiplicita infekce byla 200 (MOI) (t.j. 

poměr bakteriálních buněk k buňkám J774.2). Buňky linie J774.2 byly kultivovány 

s kmenem LVS po dobu 2 hodin při teplotě 37°C v kultivačním mediu bez přítomnosti 

gentamicinu. Po té byly infikované buňky za účelem odstranění extracelulárních bakterií 

kultivovány v kultivačním mediu obohaceném o gentamicin po dobu 1 hodiny při teplotě 
prostředí 37°C v atmosféře obsahující 5% CO2 a následně třikrát promyty v kultivačním 

mediu bez gentamicinu. Infikované makrofágové buňky J774.2 byly následně rozděleny 

a inkubovány v 6ti jamkových kultivačních destičkách (2x106 buněk/4 ml MEM). 

Nasazení do kultivačních destiček bylo stanoveno jako výchozí čas experimentu, T0. 

V následujících časových intervalech nebylo do kultivace buněk žádným způsobem 

zasahováno. 

 

3.2 Proliferace Francisella tularensis LVS, životnost (viabilita) a počet buněk 

Proliferace bakterií byla stanovena metodou populační analýzy.  

Za účelem standardizace buněčného modelu infekce F. tularensis byly nejprve 

infikované buňky odebírány v časových intervalech 3 hodin v průběhu 24 hodin po čase T0 

(tj. 3, 6, 9,12,15,18, 21 a 24 hodin kultivace infikovaných buněk). 

V následujících experimentech, včetně experimentů hodnotících produkci cytokinů 

a chemokinů, byly vzorky odebírány každé 3 hodiny kultivace buněk po dobu 12 hodin 

(tj. 3, 6, 9, 12 hod) a po té po 24 hodinách, event. po 48 hodinách.  

Pro každý časový interval a sledovaný parametr byla odebrána jedna kultivační 

jamka. Infikované buňky byly centrifugovány při 1200 ot/min po dobu 10 minut, 
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po té byly jedenkrát promyty v PBS (pufrovaný fysiologický roztok) a následně byl 

k buňkám přidán přesně 1 ml PBS. Byl odebrán podíl 100 µl z každého stanovovaného 

vzorku, resuspendovaného v PBS, a vytvořena ředící řada (100 µl vzorku + 900 µl PBS). 

Z posledních dvou ředění ředící řady (-3,-4) byl odebrán podíl 50 µl, infikované buňky 

byly vysety a bakterie následně kultivovány na McLeodových agarových půdách 

pro stanovení CFU (colony forming units). Pro každé ředění byly použity 3 Petriho misky. 

Počet buněk a viabilita byly stanoveny použitím Bürkerovy komůrky, ředěním 

buněk v poměru 1:1 0,5% roztokem trypanové modře. 

 

3.3 Stimulace makrofágové linie J774.2 

Rekombinantní myší interferon γ (Mouse Recombinant, Expressed in E. coli, 

SIGMA, Saint Louis, Missouri, USA), v koncentracích 100 I.U. na 1ml nebo 1000 I.U. 

na 1ml media, a/nebo bakteriální lipopolysacharid derivovaný z E. coli (from Escherichia 

coli Serotype O55:B5, SIGMA, Saint Louis, Missouri, USA), v koncentracích 10 ng 

na 1 ml media nebo 50 ng na 1 ml media, byly použity pro stimulaci okamžitě po infekci 

(tj. v čase T0) nebo 3 hodiny před následnou infekcí pomocí F. tularensis LVS. 

 

3.4 Stanovení cytokinů a chemokinů v supernatantech 

Chemokiny a cytokiny byly analyzovány v buněčném supernatantu odebraném 

každé 3 hodiny během prvních 12 hodin kultivace buněk (3, 6, 9, 12 hod) a dále v čase 

24 hod, event. 48 hodin kultivace buněk. Odběr buněčného supernatantu byl prováděn 

následně po výsevu buněk na Petriho misky (viz. Proliferace F.t. LVS). Buněčná suspenze 

použita pro výsev byla centrifugována a po té byl odebrán buněčný supernatant. Buněčné 

supernatanty byly uchovány při teplotě -20 °C. 

 

Hodnoceny byly následující cytokiny a chemokiny:  

� IL-12p40 (p40 podjednotka interleukinu 12) - Mouse IL-12p40 Quantikine 

M ELISA Kit (kat.č. M1240), R&D system 

� IL-18 (interleukin 18) - Mouse IL-18/IL-1F4 ELISA Kit, MBL (kat.č.7625), 

R&D system 

� IL-6 (interleukin 6) - Mouse IL-6 Quantikine M ELISA Kit (kat.č. M6000), 

R&D system 

� TNF-α (Tumor necrosis factor alpha) - Mouse TNF-alpha/TNFSF2 Quantikine 

M ELISA Kit (kat.č. MTA00), R&D system 
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� MCP-5 (Monocyte Chemotactic Protein 5) - Mouse MCP-5/CCL12 Quantikine 

M ELISA Kit (kat.č. MCC120), R&D system 

� RANTES (Regulated upon Activation, Normal T Expressed, and presumably 

Secreted)- Mouse RANTES/CCL5 Quantikine M ELISA Kit (kat.č. MMR00), 

R&D system 

� MIP-1γ (Macrophage Inflammatory Protein 1 gamma) - Mouse MIP-1 

gamma/CCL9/10 Quantikine M ELISA Kit (kat.č. MCC90), R&D system 

� MIP-2  (Macrophage Inflammatory Protein 2) - Mouse MIP-2 Quantikine 

M ELISA Kit (kat.č. MM200), R&D system 

 

3.5 Stanovení NO 

Stanovení NO zahrnuje stanovení nitritů (NO2
-) a stanovení nitrátů (NO3

-). 

Stanovení NO3  je poměrně časově i finančně náročné. Pro potřeby našeho hodnocení 

by bylo neefektivní, a proto jsme analyzovali pouze koncentraci nitritů v průběhu 

sledovaných časových intervalů u jednotlivých skupin buněk.  

Protokol stanovení NO2
- byl modifikován dle protokolu stanovení NO2

-
 

dle laboratoře doc. RNDr. Antonína Lojka, CSc., Biofyzikální ústav MU Brno. 

NO2
- byl stanovován v buněčném supernatantu odebraném dle stejného protokolu, 

uvedeného u stanovení chemokinů a cytokinů prostřednictvím metody ELISA, 

tedy ve tříhodinových intervalech prvních 12 hodin a dále ve 24 hodin kultivace buněk. 

Buněčné supernatanty byly opět uchovány při teplotě -20 °C. 

Vlastní měření NO2
-
 bylo provedeno smícháním 150 µl Griessova činidla (SIGMA 

– Aldrich, lot 012KJ029) a 150 µl deproteinizovaného vzorku nebo kalibrátoru. Po 30ti 

minutové inkubaci při pokojové teplotě a v nepřítomnosti světla, byly vzorky změřeny 

pomocí Universal Microplate Reader EL 800 při 550 nm. Deproteinace vzorků 

a kalibrátorů byla provedena centrifugací při 16 000 g po dobu 15 minut. Koncentrace 

NO2
- byla stanovena porovnáním se standardní kalibrační křivkou NaNO2 v koncentracích 

26–0,41 µM/l, ředěnou pomocí kultivačního media s obsahem 10% FCS. Posledním 

nulovým bodem kalibrační křivky bylo samotné kultivační medium s 10% FCS. 

 

3.6 Statistická analýza 

Statistické hodnocení bylo provedeno analýzou rozptylu s následným hodnocením 

kontrastů Scheffého metodou. Výsledky pocházejí ze tří až čtyř nezávislých experimentů 

a jsou vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka.  
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Před statistickým zpracováním byly stanovené hodnoty logaritmovány, kromě 
hodnot koncentrace NO2

-, vzhledem k výskytu záporných hodnot.  

Statistické hodnocení bylo realizováno ve spolupráci s Mgr. Václavem Bláhou, 

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové. 
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4. VÝSLEDKY  

4.1 VÝSLEDKY I. 

4.1.1 Standardizace in vitro J774.2 buněčného modelu  

První experimenty práce byly zaměřeny na standardizaci in vitro buněčného 

modelu a stanovení generačního času bakterie F. tularensis LVS v buňkách monocyto-

makrofágové linie J774.2.  

Proliferace F. tularensis LVS v buňkách linie byla sledována metodou populační 

analýzy, prostřednictvím hodnocení CFU (colony forming units), které byly hodnoceny 

v průběhu 24 hodin kultivace infikovaných buněk se současným sledováním počtu živých 

buněk v kultuře a sledováním životnosti těchto buněk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

10

100

0 3 6 9 12 15 18 21 24

kultivace (hod)

Lo
g1

0 
C

F
U

/m
l

Obr. 1: Proliferace Francisella tularensis kmen LVS v buňkách monocyto-
makrofágové linie J774.2 (výsledky jednoho reprezentativního pokusu). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 3 6 9 12 15 18 21 24
                                                                                                                                 

kultivace  (hod)

po
če

t b
un

ěk
  (

x1
0

6
)/

 1
 m

l

Obr. 2: Celkový počet buněk linie J774.2 infikovaných mikrobem Francisella 
tularensis kmen LVS v průběhu kultivace (n = 4; průměr ± S.D.). 
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Z výše uvedených grafů vyplývá, že nejenom počet buněk monocyto-makrofágové 

linie J774.2, ale i jejich životnost se v průběhu infekce bakterií F. tularensis LVS 

výrazným způsobem neměnily a nebyla prokázána jejich statistická významnost v průběhu 

sledovaných časových intervalů.  

Na základě růstu bakterie F. tularensis LVS v průběhu sledovaných 24 hodin byl 

vypočten generační čas bakterie a sestaven jednoduchý buněčný model intracelulární 

replikace bakterie Francisella tularensis LVS v buňkách monocyto-makrofágové linie 

J774.2. 

Tab. 1: Porovnání generačních časů F. tularensis v jiných typech buněk. 
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Obr. 3: Životnost buněk linie J774.2 infikovaných mikrobem Francisella tularensis 
kmen LVS v průběhu kultivace (n = 4; průměr ± S.D.). 
 

PA        -  populační analýza 
SCA      - “Single-cell“ analýza 
GČ        -  generační čas 

Typ buněčné kultury Technika G Č (h) Autor

J774.2 PA 3.5 M. Holická (2002)

Adherující perit. buňky SCA 4.6 A. Macela  (1980)

"Immune"  perit. buňky SCA 4.6 A. Macela  (1980)

Residentní perit. buňky PA 6.0 A. Fortier   (1992)

Zánětlivé perit. buňky PA 3.0 A. Fortier   (1992)
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Obr. 4: Jednoduchý buněčný model intracelulární replikace Francisella tularensis LVS 
v buňkách monocyto-makrofágové linie J774.2. 
Tento model byl sestaven prof. RNDr. Alešem Macelou, DrSc., Fakulta vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové. 
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4.2 VÝSLEDKY II. 

V následujících experimentech, jsme se zaměřili na schopnost aktivovaných buněk 

monocyto-makrofágové linie J774.2 potlačit růst bakterie F. tularensis LVS. 

V literatuře je citována schopnost INF-γ a bakteriálního LPS (viz. Úvod této práce) 

aktivovat prozánětlivé funkce makrofágů, proto byl pro stimulaci J774.2 buněk vybrán 

rekombinantní INF-γ a LPS izolovaný z bakterie E. coli. 

Předběžné experimenty byly prováděny za účelem zjištění vhodné koncentrace 

stimulujících látek a vhodné délky stimulace (neuváděná data). 

 

4.2.1 Infekce buněk monocyto-makrofágové linie J774.2 prostřednictvím F. tularensis 

LVS s následnou stimulací pomocí INF-γ a/nebo LPS  

4.2.1.1 F. tularensis LVS + INF-γ  
V těchto experimentech byly buňky monocyto-makrofágové linie J774.2 ovlivněny 

100 nebo 1000 IU INF-γ na 1ml media a/nebo 10 nebo 50 ng LPS na 1ml media. Tyto 

stimulující látky byly přidány v čase T0, to je bezprostředně po infekci buněk. Růst 

Francisella tularensis LVS byl sledován ve tříhodinových intervalech v prvních dvanácti 

hodinách a následně v intervalu 24 hodin a 48 hodin. 
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Obr. 5: Proliferace F. tularensis LVS bez stimulace vs. s následnou stimulací 100 IU/ml 
nebo 1000 IU/ml INF-γ. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D.  
Jisté odchylky nejsou pro příliš nízké hodnoty na grafu viditelné. * p<0,01 v porovnání 
se samotnou infekcí F.t. LVS, ** p<0,01 v porovnání s F.t. LVS + 100 IU/ml INF-γ. 
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Koncentrace 1000 IU/ml INF-γ efektivně statisticky významně potlačovala 

(p<0,01) růst Francisella tularensis LVS v intervalu 48 hod kultivace infikovaných buněk. 

Počet bakterií se snížil přibližně o 2 log10. Tento efekt však již nebyl pozorován v případě 
použití koncentrace 100 IU/ml INF-γ. Dokonce byl prokázán statisticky významný pokles 

proliferace F. tularensis LVS po aplikaci 1000 IU/ml INF-γ i vůči podání 100 IU/ml INF-γ 
(p<0,01) v čase 48 hod kultivace buněk J774.  
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Obr. 6: Životnost infikovaných buněk linie J774.2 po následné stimulaci 100 a 1000 IU/ml 
INF-γ. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D.  

Životnost buněk monocyto-makrofágové linie J774.2 se v průběhu těchto 

experimentů statisticky významně neměnila.  

V průběhu prvních 12ti hodin kultivace infikovaných buněk (viz obrázek níže) 

nedošlo k výraznému snížení počtu buněk, pouze po 24 hodinách kultivace buněk došlo 

k statisticky významnému poklesu počtu buněk po následné stimulaci 1000 IU/ml INF-γ 
v porovnání s buňkami, které byly pouze infikovány. 
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Obr. 7: Absolutní počet infikovaných buněk linie J774.2 stimulovaných INF-γ. Výsledky 
tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. * p<0,01 v porovnání se samotnou 
infekcí F. tularensis LVS. 

4.2.1.2 F. tularensis LVS + LPS 
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Obr. 8: Proliferace F. tularensis LVS bez stimulace vs. s následnou stimulací 10 ng/ml 
nebo 50 ng/ml LPS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
* p<0,05 v porovnání se samotnou infekcí F. tularensis LVS. 

Stimulace makrofágů pomocí LPS neměla přímý vliv na proliferaci F. tularensis 

LVS. Pouze v intervalu 48 hodin kultivace, došlo k mírnému snížení růstu F. tularensis 

LVS po aplikaci koncentrace 50 ng/ml LPS (p<0,05). 
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Obr. 9: Životnost buněk linie J774.2 po infekci a následné stimulaci 10 ng/ml a 50 ng/ml 
LPS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D.  
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Obr. 10: Absolutní počet infikovaných buněk linie J774.2 stimulovaných 10 ng/ml 
a 50 ng/ml LPS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
 

Na stimulaci LPS derivovaného z  E. coli buňky linie J774.2 nereagovaly statisticky 

významným snížením počtu ani životnosti v porovnání s buňkami, které byly pouze 

infikovány prostřednictvím F. tularensis LVS. 
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4.2.1.3 F. tularensis LVS + (INF-γ + LPS) 

Na rozdíl od předcházejících experimentů, kombinace obou stimulujících látek, 

INF-γ a LPS, měla výrazný vliv na proliferaci bakterie F. tularensis LVS. Tento efekt byl 

pozorován především po 24 hodinách kultivace makrofágů, v prvních 12ti hodinách 

kultivace se tento efekt neobjevil. Proliferace F. tularensis LVS byla potlačena 

po ovlivnění buněk prostřednictvím obou koncentrací stimulujících látek (100 IU/ml INF-γ 
+ 10 ng/ml LPS a 1000 IU/ml INF-γ + 50 ng/ml LPS) (p<0,01) v porovnání s proliferací 

bakterie F. tularensis LVS v případě nestimulované infekce. V intervalu 48 hodin byl růst 

bakterie potlačen kombinací vyšších dávek stimulujících látek efektivněji, než v případě 
použití kombinace nižších dávek INF-γ a LPS (p<0,01). Proliferace F. tularensis LVS 

v buňkách linie J774.2 se po aplikaci kombinace vyšších dávek INF-γ s LPS snížila 

přibližně o 4 log10 v porovnání s nestimulovanou infekcí buněk.  
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Obr. 11: Proliferace F. tularensis LVS bez stimulace vs. s následnou stimulací 100 IU/ml 
INF-γ + 10 ng/ml LPS nebo 1000 IU/ml INF-γ + 50 ng/ml LPS. Výsledky tří nezávislých 
pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. Jisté odchylky nejsou pro příliš nízké hodnoty 
na grafu viditelné, * p<0,01 v porovnání se samotnou infekcí F.t. LVS, ** p<0,01 
v porovnání s infekcí F.t. LVS s následnou stimulací 100 IU/ml INF-γ + 10ng/ml LPS.  

V průběhu experimentu nebyl pozorován významný vliv infekce, spojené 

s následnou stimulací, na životnost sledovaných buněk. Pouze v intervalu 24 hodin 

kultivace infikovaných buněk došlo k poklesu životnosti v případě následné stimulace 

infikovaných buněk kombinací vyšší dávky stimulujících látek (p<0,05). 
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Obr. 12: Životnost buněk linie J774.2 po infekci a následné stimulaci kombinací INF-γ 
a LPS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. * p<0,01 
v porovnání se samotnou infekcí F. tularensis LVS. 

Kombinace vyšších stimulujících látek (1000 IU/ml INF-γ s 50 ng/ml LPS) použité 

následně po infekci prostřednictvím F. tularensis LVS statisticky významně (p<0,01) 

redukovala počet buněk v intervalu 48 hodin kultivace buněk monocyto-makrofágové linie 

J774.2 v porovnání s buňkami, které byly pouze infikované.  

Podobně, pokud byla použita kombinace nižších dávek stimulujících látek 

(100 IU/ml INF-γ + 10 ng/ml LPS), docházelo také k statisticky významné redukci 

(p<0,05) počtu buněk J774.2 v intervalu 48 hodin, v porovnání s buňkami ovlivněnými 

pouze infekcí F. tularensis LVS (viz. následující graf). V případě nižší kombinace 

stimulujících látek došlo k poklesu počtu buněk i v intervalu 12 hodin kultivace (p<0,05). 
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Obr. 13: Absolutní počet infikovaných buněk linie J774.2 následně stimulovaných 
kombinací INF-γ s LPS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
* p<0,01 v porovnání se samotnou infekcí F. tularensis LVS, ** p<0,05 v porovnání 
se samotnou infekcí F. tularensis LVS. 

4.2.2 Stimulace buněk monocyto-makrofágové linie J774.2 pomocí INF-γ a/nebo LPS 

s následnou infekcí buněk prostřednictvím F. tularensis LVS  

V těchto následujících experimentech byla monocyto-makrofágová buněčná linie 

J774.2 stimulována 3 hodiny před infekcí 100 nebo 1000 IU/ml INF-γ 
a/nebo 10 nebo 50 ng/ml LPS. Buňky linie J774.2 byly po stimulaci promyty 

a infikovány s F. tularensis LVS. Schopnost INF-γ a LPS aktivovat makrofágy a inhibovat 

proliferaci F. tularensis LVS byla monitorována ve stejných časových intervalech 

jako stimulace infikovaných buněk. 

 

4.2.2.1 INF-γ + F. tularensis LVS 

Počet bakterií F. tularensis LVS v intervalu 48 hodin kultivace buněk v přítomnosti 

1000 IU/ml INF-γ se statisticky významně snížil v porovnání s buňkami, které byly 

ovlivněny pouze samotnou infekcí (p<0,05). V tomto čase se počet bakterií snížil přibližně 
o 2 log 10. 
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Obr. 14: Proliferace F. tularensis LVS v buňkách linie J774.2, předem stimulovaných 
INF-γ. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých experimentů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
Jisté odchylky nejsou pro příliš nízké hodnoty na grafu viditelné. * p<0,05 v porovnání 
se samotnou infekcí F. tularensis LVS. 
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Obr. 15: Životnost buněk linie J774.2 po stimulaci INF-γ a následné infekci F. tularensis 
LVS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
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Obr. 16: Absolutní počet stimulovaných buněk linie J774.2 pomocí INF-γ a následně 
infikovaných F. tularensis LVS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako 
průměr ± S.D.  

Samostatná stimulace INF-γ před infekcí prostřednictvím F. tularensis LVS v obou 

použitých koncentracích neměla žádný vliv jak na životnost buněk linie J774.2, 

tak na jejich počet v porovnání s buňkami, které byly pouze infikovány. 

4.2.2.2 LPS + F. tularensis LVS 
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Obr. 17: Proliferace F. tularensis LVS v buňkách linie J774.2, předem stimulovaných 
LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých experimentů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
Jisté odchylky nejsou pro příliš nízké hodnoty na grafu viditelné.  

Ovlivnění makrofágů samotným LPS před následnou infekcí nemělo efekt na růst 

F. tularensis LVS, ale tento efekt byl monitorován pouze 24 hodin kultivace buněk. 
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Obr. 18: Životnost buněk linie J774.2 po stimulaci LPS a následné infekci F. tularensis 
LVS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
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Obr. 19: Absolutní počet stimulovaných buněk linie J774.2 pomocí LPS s následnou 
infekcí F.tularensis LVS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. 

Podobně, jako samostatné použití INF-γ před vlastní infekcí, tak ovlivnění buněk 

linie J774.2 samotným LPS v obou použitých koncentracích, nemělo žádný vliv 

jak na životnost buněk, tak na jejich počet v porovnání s buňkami, které byly pouze 

infikovány F. tularensis LVS. 
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4.2.2.3 (INF-γ + LPS) + F. tularensis LVS 

Vliv obou kombinací stimulujících látek, jak 100 IU/ml INF-γ s 10 ng/ml LPS, 

tak 1000 IU/ml INF-γ s 50 ng/ml LPS, na proliferaci F. tularensis LVS byl statisticky 

významný. Akumulace bakterií uvnitř buněk byla pozorována v čase 3 hodiny kultivace 

monocyto-makrofágové linie J774.2. Tento efekt byl pozorován jak v případě nižší, 

tak vyšší kombinace stimulujících látek (p<0,01), tudíž tento efekt nebyl závislý na dávce 

stimulující látky. Potlačení růstu F. tularensis LVS byl pozorován již po 12ti hodinách 

kultivace buněk, kdy pouze vyšší kombinace stimulujících látek potlačovala proliferaci 

bakterií v porovnání s pouze infikovanými kontrolními buňkami (p<0,05). Přímý efekt 

na F.tularensis LVS byl pozorován po 24 hodinách kultivace buněk, kde došlo ke snížení 

bakteriálního počtu přibližně o 3 log10. Tento efekt také nebyl závislý na dávce 

stimulujících látek. 

3

4

5

6

7

8

9

0 3 6 9 12 24 48

Lo
g1

0 
C

F
U

/m
l

F.t.

(IFNγ100+LPS 10)+F.t.

(IFNγ1000+LPS 50)+F.t.

kultivace (hod)

*

**

* *

*

*

*

 

Obr. 20: Proliferace F. tularensis LVS v buňkách linie J774.2 předem stimulovaných 
kombinací INF-γ a LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých experimentů a jsou 
vyjádřeny jako průměr ± S.D. Jisté odchylky nejsou pro příliš nízké hodnoty na grafu 
viditelné. * p<0,01 v porovnání se samotnou infekcí F. tularensis LVS, 
** p<0,05 stimulace kombinací 1000 IU/ml INF-γ s 50 ng/ml LPS v porovnání 
se samotnou infekcí F. t. LVS. 

Nalezli jsme však negativní vliv kombinace obou stimulujících látek, 

a to jak na životnost, tak na absolutní počet buněk monocyto-makrofágové linie J774.2.  
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Životnost buněk byla statisticky významně snížena již v intervalu 9 hodin kultivace 

buněk linie J774.2; 100 IU/ml INF-γ + 10 ng/ml LPS (p<0,01) a 1000 IU/ml INF-γ + 50 

ng/ml LPS (p<0,01), v porovnání s buňkami pouze infikovanými prostřednictvím 

F. tularensis LVS. Naopak v intervalu 48 hodin došlo k statisticky významnému zvýšení 

životnosti buněk linie J774.2 (100 IU/ml INF-γ + 10 ng/ml LPS (p<0,01), respektive 1000 

IU/ml INF-γ + 50 ng/ml LPS (p<0,05)) oproti životnosti pouze infikovaných buněk. 
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Obr. 21: Životnost buněk linie J774.2 po stimulaci kombinací INF-γ a LPS a následné 
infekci F.tularensis LVS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené jako průměr ± S.D. 
* p<0,01 v porovnání se samotnou infekcí F.tularensis LVS, ** p<0,05 v porovnání 
se samotnou infekcí F.tularensis LVS. 

Absolutní počet buněk monocyto-makrofágové linie J774.2 byl po použití 

kombinace obou stimulujících látek statisticky významně snížen v intervalech 24 hodin 

(obě kombinace INF-γ a LPS, p<0,01) a 48 hodin (obě kombinace INF-γ a LPS, p<0,05) 

v porovnání s nestimulovanou infekcí F. tularensis LVS. 
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Obr. 22: Absolutní počet buněk linie J774.2 stimulovaných kombinací INF-γ s LPS 
a následně infikovaných F.tularensis LVS. Výsledky tří nezávislých pokusů vyjádřené 
jako průměr ± S.D. * p<0,01 v porovnání se samotnou infekcí F.tularensis LVS, ** p<0,05 
v porovnání se samotnou infekcí F. tularensis LVS. 
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4.3 VÝSLEDKY III. 

4.3.1 Hodnocení produkce NO2
- buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2 

pod vlivem infekce F. tularensis LVS 

Vliv infekce na produkci NO je znám (66, 65). Jak již bylo naznačeno v úvodu, 

RNS a ROS jsou důležitými meziprodukty, které kontrolují odpověď hostitele 

na bakteriální infekci (66) a produkty zprostředkované iNOS přispívají k zabíjení 

F. tularensis LVS makrofágy aktivovanými pomocí INF-γ (65). 

V naší práci jsme sledovali kromě vlivu samostatného INFγ nebo LPS, ale i jejich 

kombinace na produkci NO2
-, také vliv dávky a doby aplikace stimulujících látek. 

Produkce NO2
- byla sledována v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 

a/nebo po aplikaci 100 IU/ml INF-γ nebo 1000 IU/ml INF-γ samotného nebo 10 ng/ml 

LPS nebo 50 ng/ml LPS samotného nebo v kombinacích (100 IU/ml INF-γ + 10 ng/ml 

LPS nebo 1000 IU/ml INF-γ + 50 ng/ml LPS). Sledování bylo prováděno po tříhodinových 

intervalech v průběhu 24 hodin kultivace buněk linie J774.2.  

Vzhledem k tomu, že jsou hodnoceny jednotlivé závislosti řady kategorií, pro lepší 

přehlednost uvádím dva následující grafy, které jsou rozděleny dle dávek stimulujících 

látek. Hodnoty nestimulovaných, prakticky neovlivněných buněk a hodnoty samotné 

infekce F. tularensis LVS, jsou pro oba grafy společné.  
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Obr. 23: Produkce NO2
- po ovlivnění buněk linie J774.2 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml 

LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS (n = 3; průměr ± S.D.).  
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestim. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

6 ↑  p < 0.01
nestimulované 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01

bb 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
 IFNγ 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
 LPS 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

6
 IFNγ +  LPS 9 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

12 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
24 ↑  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 

6 ↑  p < 0.01
F.t. 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01
F.t. + IFNγ 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01
F.t. + LPS 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01

9 ↑  p < 0.01
F.t.+ (IFNγ + LPS) 12 ↑  p < 0.05 

24 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01
IFNγ + F.t. 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01
LPS + F.t. 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01

(IFNγ + LPS) + F.t.

NO2
-

Tab. 2: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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Obr. 24: Produkce NO2

- po ovlivnění buněk linie J774.2 1000 IU/ml INF-γ 
a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS (n = 3; průměr ± S.D.). 
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hod (IFNγ + LPS) . LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestim. bb
+ F.t (IFNγ + LPS) 

6 ↑  p < 0.01
nestimulované 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01

bb 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
 IFNγ 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
 LPS 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.05 
 IFNγ +  LPS 9 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

12 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
24 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

6 ↑  p < 0.01
F.t. 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01
F.t. + IFNγ 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

6 ↑  p < 0.01
F.t. + LPS 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01
F.t.+ (IFNγ + LPS) 9 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.05 

12 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

6 ↑  p < 0.01
IFNγ + F.t. 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.01
LPS + F.t. 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01

(IFNγ + LPS) + F.t.

NO2
-

Tab. 3: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
 IFNγ 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01

 LPS 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

  6 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 
IFNγ +  LPS 9 ↑  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

12 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
24 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 
6 ↑  p < 0.01

F.t. + IFNγ 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
6 ↑  p < 0.01

F.t. + LPS 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
6 ↑  p < 0.01

F.t.+ (IFNγ + LPS) 9 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.05 
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↓  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01
6 ↑  p < 0.01

IFNγ + F.t. 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
6 ↑  p < 0.01

LPS + F.t. 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
6 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

(IFNγ + LPS) + F.t. 9 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
12 ↑  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
24 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

NO2
-

Tab. 4: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS vs.1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS 
v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní 
vztaženy, jsou hodnoty ve svislých sloupcích, sloupce - 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml 
LPS, řádky - 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. 
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Z grafů a tabulek je patrné, že produkce NO2
- stoupá především po použití 

kombinace obou stimulujících látek, a to i v přítomnosti infekce F. tularensis LVS.  

Byl nalezen patrný rozdíl v produkci NO2
- v závislosti na způsobu podání 

stimulující dávky v přítomnosti infekce. Buňky, které byly ošetřeny kombinací INF-γ 
s LPS před vlastní infekcí F. tularensis LVS, produkovaly statisticky významně vyšší 

množství NO2
- než buňky, které byly stimulovány až následně po infekci.  

V případě kombinace nižších koncentrací (tedy 100 IU/ml INF-γ s 10 ng/ml LPS) 

se tento rozdíl projevil po 9té hodině kultivace buněčné linie, v případě použití kombinace 

vyšších koncentrací stimulujících látek (1000 IU/ml INF-γ s 50 ng/ml LPS) byl tento efekt 

patrný již po 6té hodinách kultivace buněk. Aktivované buňky tedy reagovaly 

na přítomnost infekce F. tularensis LVS větší produkcí NO2
-. 



 50 

4.4 VÝSLEDKY IV. 

4.4.1 Hodnocení produkce cytokinů a chemokinů aktivovanými buňkami monocyto-

makrofágové linie J774.2 pod vlivem infekce F. tularensis LVS 

4.4.1.1 IL-12p40 

Produkce cytokinu IL-12p40 byla sledována v přítomnosti infekce F. tularensis 

LVS a/nebo po aplikaci 100 IU/ml INF-γ nebo 1000 IU/ml INF-γ samotného 

nebo 10 ng/ml LPS nebo 50 ng/ml LPS samotného nebo v kombinacích (100 IU/ml INF-γ 
+ 10 ng/ml LPS nebo 1000 IU/ml INF-γ + 50 ng/ml LPS). Opět z důvodu přehlednosti 

uvádím dva grafy s jednotlivými použitými koncentracemi a jejich kombinacemi. Tabulky 

opět naznačují vzájemné vztahy mezi jednotlivými hodnocenými kategoriemi. 

Prozánětlivý cytokin IL-12p40 byl statisticky významně (p<0,01 event. p<0,05) 

produkován po ovlivnění buněk monocyto-makrofágové linie J774.2 prostřednictvím 

kombinace INF-γ a LPS, a to v přítomnosti infekce F. tularensis LVS. Množství takto 

vytvořeného cytokinu nebylo závislé na způsobu podání infekce, tzn. aplikaci infekce 

před nebo po stimulaci buněk. 
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Obr. 25: Produkce IL-12p40 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS nebo jejich kombinace. Výsledky pocházejí 
ze tří nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestim. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

6 ↑  p < 0.01 
nestimulované 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

bb 12 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01

 IFNγ 6 ↑  p < 0.05 

 LPS 6 ↑  p < 0.05 
 IFNγ +  LPS 6 ↑  p < 0.01

6 ↑  p < 0.05 
F.t. 9 ↑  p < 0.01

12 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01

F.t . + IFNγ 6 ↑  p < 0.05 
9 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS 6 ↑  p < 0.05 
F.t. + (IFNγ + LPS) 

IFNγ + F.t.
LPS + F.t. 6 ↑  p < 0.01

(IFNγ + LPS) + F.t.

IL-12p40

 
Tab. 5: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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Obr. 26: Produkce IL-12p40 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS nebo jejich kombinace. Výsledky 
pocházejí ze tří nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

6 ↑  p < 0.01
nestimulované 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

bb 12 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05

6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
 IFNγ 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

24 ↑  p < 0.05 

 LPS 6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
9 ↑  p < 0.05 

 IFNγ +  LPS 

F.t. 9 ↑  p < 0.05
24 ↑  p < 0.05 

F.t . + IFNγ 24 ↑  p < 0.05 
F.t. + LPS

F.t. + (IFNγ + LPS) 
IFNγ + F.t. 6 ↑  p < 0.01
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

IL-12p40

Tab. 6: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

 IFNγ
 LPS

 IFNγ +  LPS 6 ↑  p < 0.05 
F.t . + IFNγ 
F.t. + LPS

F.t. + (IFNγ + LPS) 6 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 
9 ↓  p < 0.01 

IFNγ + F.t.
LPS + F.t. 6 ↑  p < 0.01

6 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
(IFNγ + LPS) + F.t. 9 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

12 ↓  p < 0.05 
24 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

IL-12p40

Tab. 7: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS vs.1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS 
v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní 
vztaženy, jsou hodnoty ve svislých sloupcích, sloupce - 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml 
LPS, řádky - 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. 
 

Z grafů a tabulek je patrné, že největší produkce cytokinu je v případě infekce 

již dříve stimulovaných buněk kombinací obou stimulujících látek. Ačkoliv grafy 

naznačují, že dokonce kombinace nižších koncentrací INF-γ s LPS a infekcí vedou k vyšší 

produkci IL-12p40, statisticky to nebylo prokázáno, patrně pro vyšší směrodatné odchylky 

v případě této kombinace nižších koncentrací s infekcí. 

Statisticky hodnocen byl také nárůst cytokinu během 24 hodin kultivace buněk, 

kde množství vytvořeného IL-12p40 u infikovaných buněk F. tularensis LVS stoupalo 

především po 9ti hodinách kultivace buněk v přítomnosti  kombinace obou stimulujících 
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látek (p<0,01). V případě stimulace buněk kombinací INF-γ s LPS před vlastní infekcí 

(kategorie (INF-γ + LPS) + F.t.), docházelo ke zvýšené produkci IL-12p40 

již po 6ti hodinách kultivace buněk (p<0,05). Stimulace buněk monocyto-makrofágové 

linie J774.2 prostřednictvím kombinace INF-γ a LPS bez přítomnosti infekce (kategorie 

INF-γ + LPS) vykazoval statisticky významný (p<0,05) nárůst produkce IL-12p40 

v intervalu 24 hodin kultivace buněk v porovnání s intervalem 3 hod. kultivace.  

 

4.4.1.2 IL-18 

Cytokin IL-18 byl studován pouze pod ovlivněním vyššími koncentracemi 

stimulujících látek, tzn. 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS. Největší vliv na produkci 

IL-18 buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2 měla stimulace buněk prostřednictví 

kombinace LPS a INF-γ, a to především v přítomnosti infekce F. tularensis LVS, 

ale nezávisle na způsobu podání infekce (před nebo po stimulaci buněk). Tento efekt 

se projevoval již v prvních třech hodinách kultivace buněk. Toto produkované množství 

IL-18 po aplikaci kombinace obou stimulujících látek se však statisticky významně nelišilo 

od produkce IL-18 buňkami ovlivněnými INF-γ s následnou infekcí nebo LPS s následnou 

infekcí. 
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Obr. 27: Produkce IL-18 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS nebo jejich kombinace. Výsledky 
pocházejí ze tří nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t.  (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
nestimulované 6 ↑  p < 0.05 

bb 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
 IFNγ 6 ↑  p < 0.05 

9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
6 ↑  p < 0.05 

 LPS 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 

 IFNγ +  LPS 6 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 

F.t. 6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

3
F.t. + IFNγ 6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

12
3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS 6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
12 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 

F.t. + (IFNγ + LPS) 3
IFNγ + F.t. 3
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t. 6

IL-18

 
Tab. 8: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
 

Nejmenší množství IL-18 bylo v průběhu dne produkováno pouze čistými, 

neovlivněnými buňkami a buňkami pouze stimulovanými pomocí LPS nebo INF-γ. 
Hodnocení tvorby cytokinu IL-18 během 24 hodin kultivace buněk: buňky pouze 

infikované pomocí F. tularensis LVS vykazovaly nejnižší produkci IL-18 v intervalu 

6 hodin (interval 6 hod vs. interval 3 hod, p<0,01, interval 6 hod vs. interval 9, 12 a 24 

hod, p<0,05). Podobný vývoj s poklesem produkce IL-18 v intervalu 6 hodin kultivace 

buněk byl shledán i v případě infekce buněk pomocí F. tularensis LVS s následnou 

stimulací těchto buněk pomocí 1000 IU/ml INF-γ nebo 50 ng/ml LPS (p<0,05), respektive 

(p<0,01). V jiných sledovaných kategoriích časová závislost nalezena nebyla. 

Celkově, buňky pouze infikované prostřednictvím F. tularensis LVS vykazovaly 

statisticky nižší produkci IL-18, a to především vůči buňkám stimulovaným kombinací 

LPS s INF-γ bez/s přítomností infekce, nezávisle na jejím způsobu podání. 
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4.4.1.3 IL-6 

Produkce cytokinu IL-6 byla sledována v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 

a/nebo po aplikaci 100 IU/ml INF-γ nebo 1000 IU/ml INF-γ samotného nebo 10 ng/ml 

LPS nebo 50 ng/ml LPS samotného nebo v jejich kombinacích (100 IU/ml INF-γ 
+ 10 ng/ml LPS nebo 1000 IU/ml INF-γ + 50 ng/ml LPS). 
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Obr. 28: Produkce IL-6 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých 
pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
nestimulované 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

bb 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
 IFNγ 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

 LPS 9 ↓  p < 0.05 
12 ↓  p < 0.05 

 IFNγ +  LPS 9 ↓  p < 0.05 
12 ↓  p < 0.05 

F.t.
9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

F.t. + IFNγ 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS
F.t. + (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.05 
IFNγ + F.t. 9 ↑  p < 0.05 

12 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 

LPS + F.t.
(IFNγ + LPS) + F.t.

IL-6

Tab. 9: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 



 56 

0

500

1000

1500

2000

2500

unstimul.
cells

 IFNγ  LPS  IFNγ +  LPS F.t. F.t. + IFN γ F.t. + LPS F.t.+ ( IFN γ
+ LPS) 

IFNγ + F.t. LPS + F.t. (IFNγ +
LPS) + F.t.

IL
-6

 (
pg

/m
l)

3 hod

6 hod

9 hod

12 hod

24 hod

nestim. bb

 

 
Obr. 29: Produkce IL-6 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých 
pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 

 
hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb

 + F.t. (IFNγ + LPS) 
3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

nestimulované 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 
bb 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 

24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 

9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 
 IFNγ 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

 LPS
 IFNγ +  LPS 

F.t.
F.t . + IFNγ 
F.t. + LPS

F.t. + (IFNγ + LPS) 
IFNγ + F.t.
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

IL-6

 
Tab. 10: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
 IFNγ 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
 LPS 12 ↓  p < 0.05 

24 ↓  p < 0.05 
9 ↓  p < 0.05 

 IFNγ +  LPS 12 ↓  p < 0.05 
24 ↓  p < 0.05 

 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
F.t. + IFNγ 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
F.t. + LPS

F.t. + (IFNγ + LPS) 9 ↓  p < 0.01 
3 ↑  p < 0.05 

IFNγ + F.t. 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
12 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

LPS + F.t. 9 ↓  p < 0.01 
12 ↓  p < 0.05 
9 ↓  p < 0.01 

(IFNγ + LPS) + F.t. 12 ↓  p < 0.05 
24 ↓  p < 0.01 

IL-6

 

Tab. 11: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS vs.1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS 
v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní 
vztaženy, jsou hodnoty ve svislých sloupcích, sloupce - 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml 
LPS, řádky - 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. 
 

Buňky monocyto-makrofágové linie J774.2 výrazně reagovaly na stimulaci pomocí 

LPS, a to i v přítomnosti  INF-γ, event. infekce F. tularensis LVS. V přítomnosti 

samotného LPS nebo v jeho kombinaci s infekcí, docházelo k  nárůstu produkce IL-6 

sledovanými buňkami již po třech hodinách kultivace buněk (p<0,01 nebo p<0,05), 

a to nezávisle na použité dávce stimulujících látek. Tato koncentrace cytokinu IL-6 byla 

dále během dne konstantní. Výraznější rozdíly v produkci IL-6 mezi jednotlivými 

sledovanými parametry, a to především mezi neovlivněnými buňkami a pouze 

stimulovanými buňkami pomocí INF-γ, vůči buňkám ovlivněných přítomností LPS, byly 

nalezeny až po 9té hodině kultivace buněk (p<0,01 nebo p<0,05). 

Čisté neovlivněné buňky a buňky pouze stimulované INF-γ, tzn. bez infekce, 

produkovaly zanedbatelná množství IL-6. Podobně tomu bylo i v případě použití nižší 

koncentrace INF-γ (100 IU/ml) ke stimulaci buněk. Buňky pouze infikované pomocí 

F.tularensis LVS produkovaly malé množství IL-6 v průběhu sledovaných intervalů. Jeho 

množství se však statisticky nelišilo od množství IL-6 produkovaného ostatními 

sledovanými buňkami v průběhu hodnocených intervalů. 



 58 

4.4.1.4 TNF-α 

Produkce TNF-α buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2 byla v rámci 

sledovaného parametru prakticky stabilní během 24 hodin, tzn., že buňky v rámci jednoho 

sledovaného parametru produkovaly TNF-α ve větší, čí menší míře, ale ve stejné 

koncentraci po celých sledovaných 24 hodin. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

nestim. bb  IFN γ  LPS  IFNγ +  LPS F.t. F.t. + IFNγ F.t. + LPS F.t.+ ( IFNγ
+ LPS) 

IFNγ + F.t. LPS + F.t. (IFN γ +
LPS) + F.t.

T
N

F
α

 (
pg

/m
l)

3 hod

6 hod

9 hod

12 hod

24 hod

 

Obr. 30: Produkce TNF-α buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS nebo jejich kombinace. Výsledky pocházejí 
ze tří nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

nestimulované 3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
bb 24 ↑  p < 0.05 

3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
 IFNγ 9 ↑  p < 0.05 

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

 LPS 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 

 IFNγ +  LPS 3 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
24 ↓  p < 0.05 

F.t. 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.05 

F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS
F.t. + (IFNγ + LPS) 

IFNγ + F.t.
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

TNFα

Tab. 12: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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Obr. 31: Produkce TNF-α buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS nebo jejich kombinace. Výsledky 
pocházejí ze tří nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 

 

 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb 
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

nestimul. bb 3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

 IFNγ
 LPS 3 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

6 ↓  p < 0.01 

 IFNγ +  LPS 3 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 
6 ↓  p < 0.05 

F.t.
F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

6 ↑  p < 0.05 
F.t. + LPS

F.t. + (IFNγ + LPS) 
IFNγ + F.t.
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t. 6

TNFα

 

Tab. 13: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

 IFNγ 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01

 LPS 3 ↓  p < 0.05
6 ↓  p < 0.01 

 IFNγ +  LPS 3 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 
6 ↓  p < 0.01 

F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS
F.t. + (IFNγ + LPS) 3 ↓  p < 0.01 

6 ↓  p < 0.01 
IFNγ + F.t.
LPS + F.t. 3 ↓  p < 0.05

(IFNγ + LPS) + F.t. 3 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 
6 ↓  p < 0.01 

TNFα

 

Tab. 14: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS vs.1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS 
v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní 
vztaženy, jsou hodnoty ve svislých sloupcích, sloupce - 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml 
LPS, řádky - 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. 
 

K výrazné produkci TNF-α docházelo především po samotné stimulaci 

prostřednictvím LPS nebo v jeho kombinaci s INF-γ. Vliv INF-γ na produkci TNF-α 

buňkami linie bude však pravděpodobně nulový, protože samotná stimulace buněk 

prostřednictvím samotného INF-γ žádnou výraznou produkci tohoto cytokinu nevyvolává 

(p<0,05). Podobně, samotné neovlivněné buňky a buňky pouze infikované pomocí 

F. tularensis LVS produkují statisticky významně nižší množství TNF-α 

(p<0,01 až p<0,05). 

Pokud jsme sledovali společný vliv infekce a stimulace na produkci TNF-α, došlo 

k nejnižší produkci tohoto cytokinu buňkami, které byly předem infikovány pomocí 

F. tularensis LVS a následně stimulovanými prostřednictvím samotného INF-γ. 
Zajímavé je, že dokonce v případě užití nižších dávek stimulujících látek došlo 

k výraznějším rozdílům mezi jednotlivými sledovanými parametry, ale statistický rozdíl 

mezi stejnými kategoriemi v různých koncentracích (např. F.t. + (INF-γ +LPS), respektive 

(INF-γ +LPS) + F.t.) nebyl prokázán. 
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4.4.1.5 MCP-5 

Vzhledem k omezeným možnostem stanovení byla produkce chemokinu MCP-5 

buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2, podobně jako v případě IL-18, sledována 

po aplikaci vyšší koncentrace stimulujících látek, tj. 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml 

LPS.  
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Obr. 32: Produkce MCP-5 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých 
pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 

hod (IFN γ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
nestimulované 12  ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

bb 24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

6 ↓  p < 0.01
 IFNγ 9 ↓  p < 0.01

12 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01
24 ↓  p < 0.01

6 ↓  p < 0.05 
 LPS 9 ↓  p < 0.05 

12 ↓  p < 0.05 

3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 
6 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01

 IFNγ +  LPS 9 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01
12 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01
24 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01

3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
6 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

F.t. 9 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.05 
12 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 

3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
F.t. + LPS 6 ↑  p < 0.05 

12 ↑  p < 0.01
F.t. + (IFNγ + LPS) 

IFNγ + F.t. 6 ↓  p < 0.01
12 ↓  p < 0.01

LPS + F.t. 3 ↑  p < 0.05 
6 ↑  p < 0.05 

(IFNγ + LPS) + F.t.

MCP-5

Tab. 15: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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Koncentrace chemokinu MCP-5 produkovaná buněčnou linií J774.2 ve všech 

sledovaných parametrech v průběhu dne statisticky stoupala (p<0,01 nebo p<0,05). 

Tato časová závislost nebyla nalezena pouze v čistých nestimulovaných buňkách. V těchto 

buňkách se objevovala konstantní, velmi nízká, produkce sledovaného chemokinu 

v průběhu dne.  

V případě samotné neovlivněné infekce prostřednictvím F. tularensis LVS, byla 

nalezena statisticky významně vyšší koncentrace MCP-5 v intervalu 24 hodin kultivace 

buněk, oproti koncentraci MCP-5 v intervalech 3 (p<0,01), 6 (p<0,01), a 9 (p<0,05) hodin. 

Hladina produkovaného MCP-5 buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2 byla 

statisticky výrazně vyšší (p<0,01 nebo p<0,05) po stimulaci buněk prostřednictvím 

samotného INF-γ, a to nezávisle na přítomnost infekce F. tularensis LVS.  

V případě pouhé stimulace buněk prostřednictvím kombinace INF-γ s LPS byla 

produkce MCP-5 v průběhu dne také značná a nelišila se od produkce MCP-5 pod vlivem 

samotného INF-γ nebo v jeho kombinaci s infekcí. Pokud jsme však sledovali průběh 

produkce MCP-5 po aplikaci kombinace obou stimulujících látek (INF-γ + LPS) 

v přítomnosti infekce, zdálo se, že přítomnost LPS v kombinaci s infekcí snižuje produkci 

MCP-5 oproti pouhé stimulaci buněk kombinací INF-γ a LPS. Tento vliv však nebyl 

statisticky prokázán a prakticky samotná stimulace LPS také nevyvolávala příliš vysokou 

produkci tohoto chemokinu. 

Nebyl pozorován protektivní efekt stimulujících látek před následnou infekcí 

buněk. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl produkce chemokinu MCP-5 buňkami 

stimulovanými před vlastní infekcí a buňkami stimulovanými následně po infekci. 

 

4.4.1.6 RANTES 

Tento chemokin byl opět sledován po ovlivnění buněk dvěmi různými 

koncentracemi stimulujících látek, nebo jejich kombinacemi, tj. 100 IU/ml INF-γ 
a/nebo 10 ng/ml LPS vs.1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS, v kombinaci s infekcí 

F. tularensis LVS .  

Prakticky u všech hodnocených kriterií, kromě čistých neovlivněných buněk, byla 

nalezena časová závislost, kdy dochází k růstu produkce RANTES během 24 hodin 

(p<0,01). U většiny sledovaných parametrů došlo ke zvýšení produkce RANTES již 

po 3. hodině kultivace buněk a po té byla hladina produkovaného chemokinu během dne 

konstantní (např. po stimulaci LPS, a to i v kombinaci s infekcí). V případě infekce 
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s následnou stimulací prostřednictvím INF-γ samotného, samotné stimulace kombinací 

INF-γ a LPS a stimulace kombinací INF-γ a LPS s následnou infekcí, docházelo 

ke statisticky významnému zvýšení produkce RANTES (p<0,01 nebo p<0,05) i po 6té 

hodině kultivace.  
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Obr. 33: Produkce RANTES buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis 
LVS a/nebo 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých 
pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 

hod (IFN γ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.05 
nestimulované 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

bb 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

3 ↑  p < 0.01
 IFNγ 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

 LPS
 IFNγ +  LPS 3 ↑  p < 0.01

3 ↑  p < 0.01
F.t. 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01
9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS 3 ↑  p < 0.01
F.t. + (IFNγ + LPS) 

IFNγ + F.t. 3 ↑  p < 0.01
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

RANTES

Tab. 16: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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Obr. 34: Produkce RANTES buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis 
LVS a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS. Výsledky pocházejí ze tří 
nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 
 
 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.05 
nestimulované 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

bb 12 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

 IFNγ 12 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

 LPS
 IFNγ +  LPS 3 ↑  p < 0.05 

3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
F.t. 9 ↑  p < 0.05 

24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
9 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS 3 ↑  p < 0.05 
F.t. + (IFNγ + LPS) 

IFNγ + F.t. 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

RANTES

 
Tab. 17: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.05 
 IFNγ 9 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

12 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 

 LPS 24 ↓  p < 0.05 
 3 ↑  p < 0.01

 IFNγ +  LPS 12 ↓  p < 0.05 
24 ↓  p < 0.01 

F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
9 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS 3 ↑  p < 0.01
9 ↓  p < 0.05 

F.t.+ (IFNγ + LPS) 12 ↓  p < 0.05 
24 ↓  p < 0.01 

IFNγ + F.t. 3 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.05 
LPS + F.t. 12 ↓  p < 0.05 

24 ↓  p < 0.01 
3 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

(IFNγ + LPS) + F.t. 9 ↓  p < 0.05 
12 ↓  p < 0.01 
24 ↓  p < 0.01 

RANTES

Tab. 18: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS vs.1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS 
v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní 
vztaženy, jsou hodnoty ve svislých sloupcích, sloupce - 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml 
LPS, řádky - 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. 

 

Buňky vystavené samotné infekci také produkovaly stoupající množství RANTES 

po 3 (3 hod vs. 6-24 hod p<0,01) i 6ti hodinách kultivace infikovaných buněk 

(6 hod vs. 12 hod p<0,05, 6 hod vs. 24 hod p<0,01). 

Již po třech hodinách kultivace buněk se objevila nejvyšší produkce RANTES 

u buněk předem stimulovaných kombinací obou stimulujících látek s následnou infekcí 

((1000 IU/ml INF-γ + 50 ng/ml LPS) + F. tularensis LVS), a to i v případě použití nižší 

stimulující dávky (p<0,01 nebo p<0,05). Současně byl v tomto intervalu patrný statistický 

rozdíl produkce RANTES buňkami předem ovlivněnými LPS 50 ng/ml s následnou 

infekcí, oproti buňkám stimulovaným pomocí kombinace INF-γ a infekce (nezávisle 

na času podání infekce), i vůči infekci samotné (p<0,05). 

V dalších sledovaných časových intervalech byla patrná především statisticky 

významná převaha (p<0,05) produkce RANTES buňkami stimulovanými kombinací obou 

stimulujících látek v přítomnosti infekce F. tularensis LVS, nezávisle na způsobu podání 

infekce, tedy před nebo po stimulaci. V intervalu 24 hodin kultivace buněk převládaly 

v produkci RANTES buňky stimulované pomocí samotného LPS nebo v jeho kombinaci 

s infekcí a/nebo INF-γ (tj. LPS, LPS+F.t., LPS+INF-γ+F.t.) nad produkcí buněk čistých 

a pouze stimulovaných pomocí samotného INF-γ (p<0,01 až p<0,05). Buňky ovlivněné 

pouze samotnou infekcí F.tularensis LVS produkovaly statisticky menší množství 

RANTES, než buňky ovlivněné kombinací obou stimulujících látek v přítomnosti infekce, 

nezávisle na způsobu podání infekce. 
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4.4.1.7 MIP-2 

Posledním chemokinem, sledovaným v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 

s aktivací buněk linie J774.2 ve dvou koncentracích INF-γ a LPS, byl MIP-2. 
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Obr. 35: Produkce MIP-2 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých 
pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb 
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

nestimul. bb
 IFNγ
 LPS

 IFNγ +  LPS 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 
6 ↓  p < 0.05 

F.t. 3 ↑  p < 0.05 

F.t . + IFNγ 3 ↑  p < 0.01
6 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

F.t. + LPS
F.t. + (IFNγ + LPS) 

IFNγ + F.t. 3
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

MIP-2

 
Tab. 19: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 
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Obr. 36a: Produkce MIP-2 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS nebo jejich kombinace. Výsledky 
pocházejí ze tří nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 

hrs (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t.  (IFNγ + LPS) 

nestimul. bb 3 ↑  p < 0.01

3 ↑  p < 0.01
 IFNγ 6 ↑  p < 0.01

9 ↑  p < 0.01
24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

3 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
6 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 

 LPS 9 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.01 
12 ↓  p < 0.05 
24 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 

 IFNγ +  LPS 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 ↓  p < 0.05 

F.t. 3
6
3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

F.t. + IFNγ 12 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01

F.t. + LPS 24 ↓  p < 0.05 
F.t. + (IFNγ + LPS) 

IFNγ + F.t.
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

MIP-2

 
Tab. 20: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 

Při sledování produkce chemokinu MIP-2 po stimulaci vyššími koncentracemi 

INF -γ a LPS se vyskytly extrémní hodnoty u buněk pouze stimulovaných LPS a buněk, 

které byly nejdříve infikovány F. tularensis LVS a následně stimulovány LPS. Tyto 

extrémní hodnoty se v těchto kategoriích nevyskytovaly při použití nižších koncentrací 
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stimulujících látek (viz. obr. 35). Pro lepší přehlednost v tomto případě uvádím ještě 
následující graf bez těchto extrémních hodnot, který je ve stejném měřítku jako v případě 
grafu s nižšími koncentracemi INF-γ a LPS. 
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Obr. 36b: Produkce MIP-2 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS, bez extrémních hodnot. Výsledky 
pocházejí ze tří nezávislých pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
 
 

hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ
+ F.t. (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.01
 IFNγ 6 ↑  p < 0.01

9 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

 LPS 3 ↓  p < 0.05 
 IFNγ +  LPS 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 

3 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.01
6 ↑  p < 0.01

F.t. + IFNγ 9 ↑  p < 0.01
12 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.01 ↑  p < 0.01

F.t. + LPS
F.t. + (IFNγ + LPS) 

3 ↑  p < 0.01
IFNγ + F.t. 6 ↑  p < 0.01

9 ↑  p < 0.05 
24 ↑  p < 0.05 ↑  p < 0.05 

LPS + F.t. 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.01 
(IFNγ + LPS) + F.t. 3 ↓  p < 0.05 

MIP-2

 
Tab. 21: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS vs.1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS 
v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní 
vztaženy, jsou hodnoty ve svislých sloupcích, sloupce - 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml 
LPS, řádky - 100 IU/ml INF-γ a/nebo 10 ng/ml LPS. 
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V nízkých dávkách INF-γ a LPS se neprojevily výrazné rozdíly mezi jednotlivými 

sledovanými kategoriemi buněk. Pouze v intervalu 3, respektive 6 hodin kultivace buněk 

je patrný mírný nárůst MIP-2 v případě stimulace buněk kombinací INF-γ a LPS vůči 
buňkám, které byly pouze infikovány, nebo infekce kombinována s INF-γ. 

Stimulace buněk prostřednictvím 50 ng/ml LPS má zřetelnou převahu v produkci 

MIP-2 oproti buňkám, které jsou ovlivněny INF-γ samotným nebo v kombinaci s infekcí 

F. tularensis LVS, nezávisle na způsobu podání INF-γ. Rozdíl produkce MIP-2 je v tomto 

případě patrný nad nižší i vyšší koncentrací INF-γ. Dokonce ve dvou intervalech 

(3 a 6 hodin kultivace) dochází k snížené produkci MIP-2 buňkami, které jsou pouze 

infikované oproti stimulaci 50 ng/ml LPS. 

 

4.4.1.8 MIP-1 

Chemokin MIP-1 byl opět vzhledem k omezeným možnostem stanovení sledován 

pouze po aplikaci vyšších koncentrací stimulujících látek, tj. 1000 IU/ml INF-γ 
a/nebo 50 ng/ml LPS. 
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Obr. 37: Produkce MIP-1 buňkami linie J774.2 v přítomnosti infekce F. tularensis LVS 
a/nebo 1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS. Výsledky pocházejí ze tří nezávislých 
pokusů a jsou vyjádřeny jako průměr ± S.D. 
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hod (IFNγ + LPS) LPS + F.t. IFNγ + F.t. F.t. + F.t. + LPS F.t . + IFNγ F.t.  IFNγ +  LPS  LPS  IFNγ nestimul. bb
+ F.t.  (IFNγ + LPS) 

nestimul. bb 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 

 IFNγ 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 

 LPS 3 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 ↓  p < 0.05 
 IFNγ +  LPS 

F.t.
F.t . + IFNγ 
F.t. + LPS

F.t. + (IFNγ + LPS) 
IFNγ + F.t.
LPS + F.t.

(IFNγ + LPS) + F.t.

MIP-1

 
Tab. 22: Statistické významnosti mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi po stimulaci 
1000 IU/ml INF-γ a/nebo 50 ng/ml LPS v kombinaci s infekcí F. tularensis LVS. 
Výchozími kategoriemi, vůči kterým jsou ostatní vztaženy, jsou hodnoty ve svislých 
sloupcích. 

Produkce chemokinu MIP-1 buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2 

po stimulaci a infekci prostřednictvím F. tularensis LVS nevykazovala příliš výrazné 

změny u sledovaných skupin. Prakticky všechny skupiny sledovaných buněk vykazovaly 

poměrně vysokou produkci MIP-1. Zajímavé je, že prakticky čisté neovlivněné buňky, 

buňky stimulované samotným INF-γ, nebo samotným LPS vykazovaly ve 3. hodině 
kultivace buněk vyšší produkci MIP-1, než buňky s infekcí, respektive infekcí a stimulací 

samostatné stimulující látky (INF-γ nebo LPS). Nenalezla jsem však žádnou souvislost, 

neboť tato skutečnost nebyla prokázána u jiných skupin, které např. také obsahovaly 

infekci. 
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4.4.2 Hodnocení produkce cytokinů a chemokinů buňkami monocyto-makrofágové 

linie J774.2 po samotné infekci F. tularensis LVS. 

Spíše pro zajímavost zde vkládám graf, který ukazuje v jakých koncentracích 

se pohybují cytokiny, které jsou produkovány buňkami linie J774.2, které byly vystaveny 

pouze infekci samotnou F. tularensis LVS. 
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Obr. 38a: Sledované cytokiny a chemokiny produkované po ovlivnění buněk linie J774.2 
samotnou infekcí F. tularensis LVS. Graf je vytvořen z hodnot uvedených v předešlých 
grafech, znázorňujících produkci jednotlivých cytokinů a chemokinů. 

V porovnání s produkcí MIP-1 infikovanými buňkami, je produkce IL-12p40 

těmito buňkami málo zřetelná, proto uvádím ještě následující graf pouze s cytokiny, 

u kterých byly naměřeny nižší hodnoty koncentrací a hodnoty jsou tímto způsobem lépe 

zřetelné. 
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Obr. 38b: Sledované cytokiny a chemokiny produkované po ovlivnění buněk linie J774.2 
samotnou infekcí F. tularensis LVS, bez extrémních hodnot. 
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Statistické zhodnocení dat na obrázcích 38a a 38b: 

Grafické zobrazení statistických významností v těchto předcházejících grafech 

by bylo problematické vzhledem ke složitosti vyjádření jednotlivých vztahů. Z tohoto 

důvodu zde uvádím odlišné vyjádření statistických významností produkce jednotlivých 

cytokinů po infekci F. tularensis LVS v průběhu sledovaných 24 hodin. U cytokinů, které 

nejsou uvedeny v následujícím výčtu, nebyla statistická významnost nalezena. 

� IL-18: 3 hod vs. 6 hod (p<0,05); 6 hod vs. 9 – 24 hod (p<0,01) 

� MCP-5: 3 hod a 6 hod vs. 24 hod (p<0,01); 9 hod vs. 24 hod (p<0,05) 

� RANTES: 3 hod vs. 6 – 24 hod (p<0,01); 6 hod vs. 12 hod (p<0,05); 

6 hod vs. 24 hod (p<0,01) 

� MIP-1: 3 hod vs.12 – 24 hod (p<0,05); 6 hod vs. 24 hod (p<0,05) 
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4.5 VÝSLEDKY V. 

4.5.1 Hodnocení životnosti a počtu buněk během stimulace buněk monocyto-

makrofágové linie J774.2 bez přítomnosti infekce 

Na závěr pro doplnění přidávám grafy, které se týkají životnosti a počtu buněk, 

které byly v experimentech pouze stimulovány prostřednictvím INF-γ a/nebo LPS. Tyto 

buňky nebyly již infikovány prostřednictvím F. tularensis LVS, ale byly použity 

pro porovnání při hodnocení cytokinů a chemokinů. U těchto buněk byla také sledována 

životnost a počty buněk po jednotlivých stimulacích. 

 

4.5.1.1 Stimulace INF-γ 
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Obr. 39: Životnost buněk linie J774.2. po stimulaci INF-γ. * p<0,05 v porovnání 
s nestimulovanými buňkami (n = 3; průměr ± S.D.). 

Po 12ti hodinách kultivace stimulovaných buněk pomocí 1000 IU/ml INF-γ došlo 

k poklesu životnosti buněk linie J774.2 v porovnání s nestimulovanými buňkami. 

Životnost buněk se poté snížila i při působení nižší koncentrace INF-γ v intervalu 24 hodin 

kultivace buněk. 
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Obr. 40: Počet buněk linie J774.2. po stimulaci INF-γ (n = 3; průměr ± S.D.). 

Počet buněk monocyto-makrofágové linie J774.2 se v průběhu stimulace INF-γ 
výrazně neměnil. 

 

4.5.1.2 Stimulace LPS 
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Obr. 41: Životnost buněk linie J774.2. po stimulaci LPS. * p<0,05 v porovnání 
s nestimulovanými buňkami (n = 3; průměr ± S.D.). 
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Obr. 42: Počet buněk linie J774.2. po stimulaci LPS (n = 3; průměr ± S.D.).  
 

Po stimulaci LPS se projevila pouze nižší životnost v intervalu 12ti hodin kultivace 

buněk po stimulaci 50 ng/ml LPS. Počet buněk linie J774.2 se v průběhu stimulace 

LPS neměnil. 

 

4.5.1.3 Stimulace kombinací INF-γ a LPS 
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Obr. 43: Životnost buněk linie J774.2. po stimulaci kombinací INF-γ a LPS.  
* p<0,05 v porovnání s nestimulovanými buňkami (n = 3; průměr ± S.D.). 
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Obr. 44: Počet buněk linie J774.2. po stimulaci kombinací INF-γ a LPS.  
* p<0,05 v porovnání s nestimulovanými buňkami (n = 3; průměr ± S.D.). 

Kombinace INF-γ a LPS měla větší vliv na životnost buněk monocyto-

makrofágové linie J774.2, který se projevil poklesem životnosti buněk již v intervalu 

9 hodin kultivace buněk, a to v případě obou koncentrací. 

Snížení počtu buněk linie po stimulaci kombinací obou stimulujících látek 

se projevilo až v intervalu 24 hodin kultivace buněk. 
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5. SHRNUTÍ  VÝSLEDKŮ 

� Proliferace bakterie F. tularensis LVS v buňkách monocyto-makrofágové 

buněčné linie J774.2 je 3,5 hodiny. 

� Proliferace F. tularensis LVS byla nejúčinněji potlačena v případě stimulace 

buněk linie J774.2 kombinací INF-γ a LPS ještě před následnou infekcí buněk, 

přičemž vyšší z obou kombinací INF-γ a LPS snižovala proliferaci bakterie 

již v intervalu 12 hodin kultivace buněk, obě kombinace INF-γ a LPS 

po 24 hodinách kultivace. 

� Stimulace kombinací INF-γ a LPS již po proběhlé infekci F. tularensis LVS 

má menší vliv na proliferaci bakterie. Proliferace F. tularensis LVS se snížila 

po 24 hodinách kultivace. Po 48 hodinách byl patrný vliv vyšší dávky INF-γ 
a LPS. 

� Samotný INF-γ redukoval proliferaci F. tularensis LVS až po 48 hodinách 

kultivace infikovaných buněk. 

� Samotný LPS neměl významný vliv na proliferaci F. tularensis LVS. 

� Použití kombinace INF-γ a LPS však významněji snižovalo životnost (viabilitu) 

buněk a počet buněk v kultuře. 

� V souhlasu se snižující se proliferací bakterie F. tularensis LVS ve stimulované 

kultuře docházelo k nejvyšší produkci NO2
- především v buňkách předem 

stimulovaných kombinací INF-γ a LPS. 

� Produkce cytokinu IL-12p40 byla opět nejvýznamnější po aplikaci kombinace 

INF-γ a LPS již před následnou infekcí, nelišila se však od aplikaci kombinace 

stimulujících látek až po proběhlé infekci. 

� Nejvýznamnější vliv na produkci cytokinu IL-18 buňkami linie J774.2 měla 

opět stimulace kombinací INF-γ a LPS v přítomnosti infekce F. tularensis LVS, 

a to nezávisle na způsobu aplikace infekce. 

� Podobně, nejvýraznější produkce cytokinu IL-6 byla po stimulaci kombinací 

INF-γ a LPS, a to především v případě stimulace před následnou infekcí 

F. tularensis LVS. Produkce IL-6 výrazně reagovala na stimulaci LPS. 
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� Cytokin TNF-α byl produkován po stimulaci LPS nebo v jeho kombinaci 

s INF-γ. Nejnižší produkce TNF-α byla shledána po infekci buněk F. tularensis 

LVS s následnou stimulací pomocí INF-γ. 
� Buňky linie J774.2 reagovaly na stimulaci INF-γ produkcí chemokinu MCP-5, 

a to i v přítomnosti LPS a/nebo infekce F. tularensis LVS. Nebyl pozorován 

významný vliv stimulujících látek, aplikovaných před následnou infekcí, 

na produkci MCP-5. 

� Chemokin RANTES byl produkován buňkami linie J774.2 především 

po stimulaci samotným LPS nebo v jeho kombinaci s INF-γ. Především 

byl významný rychlejší nástup produkce RANTES po stimulaci kombinací 

INF-γ a LPS před následnou infekcí F. tularensis LVS. 

� Produkce chemokinu MIP-2 byla nejvíce patrná po stimulaci buněk pomocí 

LPS bez přítomnosti infekce. Naopak, samotná infekce F. tularensis LVS 

a/nebo samotná stimulace INF-γ vyvolávaly pouze nízkou produkci MIP-2. 

� Chemokin MIP-1 byl produkován prakticky všemi buňkami nezávisle 

na přítomnosti LPS a/nebo INF-γ a/nebo infekce F. tularensis LVS. 
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6. DISKUSE  

6.1 Diskuse k výsledkům I. 

Existuje řada prací, které dokumentují schopnost bakterie Francisella tularensis 

pronikat a replikovat se v různých typech prokaryotických buněk, ale i v různých orgánech 

(6, 10, 32, 39, 48, 49, 100). Mezi tyto buňky patří i makrofágy. Makrofágy jsou důležitými 

efektorovými buňkami jak humorální, tak buněčné imunity a buňkami, které hrají klíčovou 

úlohu v obraně proti intracelulárním parazitům (56). 

Řada těchto intracelulárních patogenů, mezi něž bakterie F. tularensis 

bezpochyby patří, však disponuje mnoha zajímavými strategiemi pro intracelulární 

přežívání ve fagocytujících buňkách. Tyto strategie se však mezi jednotlivými 

mikroorganismy liší (1).  

I když výzkum na poli F. tularensis neustále probíhá, je zatím omezené množství 

poznatků např. o tom, jakým způsobem F. tularensis přežívá uvnitř hostitelských buněk. 

Na rozdíl od ostatních fakultativních intracelulárních bakterií totiž např. neprodukuje 

žádné toxiny ani nedisponuje žádným sekrečním systémem (89). Lai et al. (60) 

publikovali, že LVS je velice dobře adaptována pro přežití v intracelulárním prostředí 

makrofágů. Jak jsem se již v této práci zmínila, je podle řady autorů F. tularensis schopna 

efektivně unikat z fagosomu makrofágů (38, 87). 

Vzhledem k důležitosti makrofágů v obraně proti F. tularensis, byly vybrány 

jako optimální buňky pro zkoumání vzájemného vztahu mezi vakcinačním kmenem 

Francisella tularensis LVS a hostitelskou buňkou právě mononukleární buňky, a to buňky 

monocyto-makrofágové linie J774.2.  

Pro zjišťování vzájemných vztahů mezi hostitelskou buňkou a patogenem bylo 

nutné nejprve ustanovit buněčný model intracelulární replikace v buňkách linie J774.2. 

Z  výsledků našich experimentů vyplývá, že replikační čas bakterie F. tularensis 

LVS v buňkách monocyto-makrofágové linie J774.2 je 3,5 hodiny, přičemž stabilita 

infikované kultury je zaručena v prvních 12ti hodinách kultivace. Proliferace F. tularensis 

LVS se v buňkách linie J774.2 během sledovaných 24 hodin kultivace infikovaných buněk 

zvýšila přibližně o 1,5 log 10. V průběhu infekce buněk linie J774.2 nedocházelo 

k významným změnám absolutního počtu buněk linie, ani jejich životnosti.  

V souhlasu s pracemi na neaktivovaných makrofázích buněčné linie J774 (44, 60) 

docházelo v našich experimentech k rapidní multiplikaci F. tularensis po 12ti hodinách 

kultivace infikovaných buněk. 
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Práce Fortier et al. (32) ukazuje rychlejší proliferaci F. tularensis LVS 

v zánětlivých peritoneálních buňkách, v porovnání s proliferací bakterie v residentních 

peritoneálních buňkách. Generační čas bakterie v zánětlivých peritoneálních buňkách byl 

dle této práce 3 hodiny, zatímco v residentních peritoneálních buňkách byl generační čas 

bakterie 6 hodin. Generační čas bakterie byl v obou typech buněk ustanoven stejným 

postupem jako v naší práci, a to metodou populační analýzy. Macela ve své práci prokázal 

(69), že generační čas bakterie F. tularensis v adherujících peritoneálních buňkách 

a tzv. „immune“ peritoneálních buňkách je 4,6 hodin. 

Prakticky bychom očekávali, že generační čas bakterie F. tularensis LVS v naší 

práci bude srovnatelný s generačním časem v residentních peritoneálních buňkách. 

Makrofágy v naší práci nebyly totiž, podobně jako residentní peritoneální makrofágy 

v práci Fortier et al., žádným způsobem předem stimulovány, na rozdíl od zánětlivých 

peritoneálních buněk. Na druhou stranu, buňky linie J774 patří dle kvantitativní 

imunocytochemické charakterizace mezi jedny z nejzralejších makrofágových buněčných 

linií (80). 

Zdá se tedy, že buňky monocyto-makrofágové buněčné linie J774.2 podporují růst 

F. tularensis LVS. Růst bakterie v residentních peritoneálních makrofázích byl přibližně 
4 log 10 v intervalu 72 hodin kultivace infikovaných buněk (32). V prvních 24. hodinách 

se počet bakterií zvýšil přibližně o 1 log 10, zatímco v buňkách linie J774.2 v našich 

experimentech došlo k zvýšení bakteriálního počtu přibližně o 1,5 log 10 v intervalu 

24 hodin kultivace infikovaných buněk, přičemž oba typy buněk byly kultivovány 

ve srovnatelném buněčném mediu.  

V práci publikované kolektivem autorů Lai et al. (60) docházelo k nárůstu počtu 

bakterií v J774 buňkách přibližně o 2 log10 v období mezi 12 a 24 hodinou kultivace 

buněk. V našich experimentech došlo k nárůstu počtu bakterií ve stejném časovém období 

v rozsahu uvedených 1 - 1,5 log10. Oba výsledky jsou však více méně srovnatelné, 

protože MOI našich pokusů byla nižší vzhledem k MOI udávanou v práci Lai et al. 

Na druhou stranu, zánětlivé makrofágy mají, v porovnání s klidovými makrofágy, 

zvýšenou aktivitu enzymů a zvýšenou oxidativní kapacitu, takže by měly být lépe schopny 

eliminovat intracelulární parazity (31). Buňky linie J774.2 v této práci byly při vstupu 

do experimentů sice zralé, ale prakticky neaktivované, takže jejich kapacita eliminovat 

intracelulární bakterii byla omezená. Navíc, jak se ukazuje, např. LPS bakterie 

F. tularensis má pouze omezenou kapacitu aktivovat antimikrobicidní mechanismy 

fagocytárních buněk narozdíl od např. LPS E. coli (5, 24, 90). 
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Vypracovaný model in vitro infekce v naší práci byl obecně přijatelný a umožňoval 

další studie časné interakce intracelulární bakterie F. tularensis LVS s hostitelskými 

fagocyty. 

 

6.2 Diskuse k výsledkům II. 

Po ustanovení buněčného modelu infekce F. tularensis LVS na buňkách monocyto-

makrofágové buněčné linie J774.2 byly další experimenty této práce zaměřeny 

na sledování vlivu infekce na makrofágy stimulované dvěma nejdůležitějšími aktivátory. 

V této fázi práce nás zajímala otázka, zda a jakým způsobem ovlivňuje rekombinantní 

INF-γ, respektive LPS E. coli, proliferaci bakterie F. tularensis LVS v porovnání 

se samotnou infekcí prostřednictvím F. tularensis LVS. 

In vivo nejsou makrofágy schopny eliminovat infekci F. tularensis bez pomoci 

ostatních buněk. Tato pomoc je zprostředkována především antigen specifickými 

T lymfocyty během inicializace imunitní odpovědi a je charakterizována vývojem 

kvalitativních změn fyziologie a funkce makrofágů (32). INF-γ, jako produkt 

Th1 lymfocytů, je důležitý k obraně hostitelského organizmu, především v odpovědi 

k primární infekci F. tularensis prostřednictvím jeho schopnosti aktivovat makrofágy 

k efektivnějšímu zabíjení bakterie (6, 9, 32). 

Plná aktivace efektorových mechanismů makrofágů závisí také na rozpoznání 

tzv. nebezpečných vzorů patogenů prostřednictvím skupiny receptorů, 

které tyto nebezpečné vzory rozpoznávají (54). Do této receptorové skupiny náleží 

tzv. Toll-like receptory. 

LPS E. coli, který byl použit v této práci, zprostředkovává aktivaci 

mononukleárních buněk vazbou právě na jejich Toll-like receptory, a tím hraje centrální 

roli v časné odpovědi na mikrobiální stimuly (25) prostřednictvím podpory tvorby 

prozánětlivých cytokinů a antimikrobiální aktivity makrofágů (97). 

Vliv samotného INF-γ ve dvou použitých koncentracích byl sledován v prvních 

fázích našich experimentů. Pozitivní vliv INF-γ na redukci počtu bakterií F. tularensis 

LVS byl pozorován po 48. hodinách kultivace infikovaných buněk. V tomto intervalu 

došlo ke statistickému poklesu proliferace bakterií F. tularensis LVS v buňkách linie 

J774.2, které byly bezprostředně po infekci stimulovány prostřednictvím vyšší koncentrace 

INF-γ. Toto snížení bylo statisticky významné nejen vůči proliferaci bakterie 

v nestimulovaných makrofázích, ale i v porovnání s proliferací F. tularensis LVS 

v buňkách ovlivněných po infekci nižší koncentrací INF-γ.  
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Pokud byly buňky linie J774.2 nejprve předem stimulovány prostřednictvím INF-γ 
s následnou infekcí F. tularensis LVS, došlo ve stejném intervalu, tedy až po 48. hodinách 

kultivace buněk, k poklesu proliferace bakterie při použití vyšší hladiny INF-γ v porovnání 

s proliferací bakterie v nestimulovaných buňkách. V tomto případě však nebyl prokázán 

efekt vyšší koncentrace INF-γ, v porovnání s nižší koncentrací, na proliferaci F. tularensis 

LVS.  

Publikovaná práce (32) ukazuje proliferaci bakterie F. tularensis LVS v zánětlivých 

a residentních peritoneálních makrofázích. Prakticky v souhlasu s touto prací docházelo 

v našich experimentech ke snížení proliferace F. tularensis LVS v buňkách ovlivněných 

INF-γ po infekci. V publikované práci došlo v intervalu 24 hodin k poklesu proliferace 

bakterie přibližně v rozsahu 1 log 10, zatímco v našich experimentech se proliferace 

F. tularensis LVS snížila v rozsahu 2 log 10. Autoři publikace ke stimulaci buněk použili 

50 U/ml INF-γ, zatímco v našich experimentech statisticky významně redukovala 

proliferaci bakterie koncentrace až 20x vyšší.  

V práci autorského kolektivu Anthony et al. (7) došlo ke snížení růstu bakterie 

F. tularensis LVS v myších residentních peritoneálních makrofázích v rozsahu 2 log 10 

při použití 100 U/ml INF-γ přes noc s následnou infekcí F. tularensis. Nicméně, tato část 

naší práce ukazuje, že k aktivaci prozánětlivých mechanismů buněk linie J774.2 

pod vlivem INF-γ dochází až po 48 hodinách infekce. Ve sledovaných časových 

intervalech nebyl prokázán vliv INF-γ na životnost buněk, ani na jejich počet. Pouze 

v intervalu 24. hodin kultivace infikovaných buněk s následnou stimulací došlo k poklesu 

počtu buněk po ovlivnění vyšší koncentrací INF-γ v porovnání s nestimulovanou infekcí. 

Vliv samotného LPS na proliferaci bakterie F. tularensis LVS v průběhu 

sledovaných intervalů, a to v případě obou použitých koncentracích LPS, byl prakticky 

nulový. Pod vlivem LPS E. coli nedocházelo ani ke snížení životnosti, ani počtu 

kultivovaných infikovaných buněk. Telepnev et al. (97) publikovali práci, ve které uvádějí, 
že Francisella tularensis je schopna v makrofágové buněčné linii J774A.1 potlačovat 

schopnost buněk odpovídat na stimulaci LPS nebo bakteriálním lipopeptidem. Dle této 

práce je F. tularensis schopná přímo rušit produkci TNF-α a IL-1 makrofágy vyvolanou 

prostřednictvím LPS E. coli a bakteriálního lipoproteinu. Možná právě tato skutečnost 

by mohla být důvodem, proč buňky stimulované pomocí LPS nedokáží v prvních 

24 hodinách potlačit růst F. tularensis LVS. 

Jiná situace nastala, pokud jsme v našich experimentech použili kombinaci INF-γ 
a LPS buď několik hodin před následnou infekcí buněk linie J774.2 prostřednictvím 
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F. tularensis LVS, nebo bezprostředně po infekci. Pokud byly infikované buňky 

makrofágové linie J774.2 bezprostředně po infekci vystaveny účinkům kombinace obou 

uvedených stimulujících látek, došlo v porovnání s předcházejícími výsledky po vlivu 

samotného INF-γ, k poklesu proliferace F. tularensis LVS již po 24 hodinách kultivace 

buněk. Vliv kombinace INF-γ a LPS nebyl závislý na dávce stimulující látky, tudíž obě 
kombinace koncentrací statisticky významně snižovaly proliferaci bakterie F. tularensis 

LVS v porovnání s nestimulovanou infekcí. Po 48 hodinách kultivace infikovaných buněk 

došlo dokonce k projevům dávkové závislosti, kdy byl patrný vliv vyšší použité 

koncentrace INF-γ s LPS na proliferaci bakterie v porovnání s vlivem nižší kombinace 

INF-γ a LPS. V intervalu 48 hodin kultivace buněk byl ale pozorován pokles absolutního 

počtu buněk v případě užití vyšší i nižší kombinace INF-γ s LPS.  

Apoptóza buněk J774 nastává po 24 hodinách po infekci bakterií F. tularensis (60). 

V tomto časovém intervalu jsme však ještě významný deficit buněk nezaznamenali. 

Objevil se až v dalším sledovaném intervalu, a to 48 hodin, kdy prakticky již proběhla 

sekundární infekce buněk, primární infekce se ale neprojevila výrazným rozpadem buněk. 

Pokles počtu buněk v tomto intervalu může být v důsledku postupující infekce, 

i když samotná infekce nevedla k poklesu počtu buněk. Nebo se může jednat o důsledek 

„toxického“ účinku kombinace INF-γ s LPS.  

Na druhou stranu, v buňkách předem stimulovaných kombinací INF-γ a LPS došlo 

neočekávaně ve 3 hodinách kultivace buněk k sice mírnému, ale statisticky významnému, 

zvýšení počtu bakterií oproti nestimulované infekci F. tularensis LVS. Tento vzestup 

počtu bakterií se objevil společně po aplikaci obou sledovaných kombinacích INF-γ a LPS. 

Ve sledovaných 3 hodinách byly buňky linie J774.2 prakticky 9 hodin pod vlivem 

uvedených stimulujících látek (3 hodiny inkubace před infekcí buněk + 3 hodiny samotný 

proces infekce + tříhodinový interval). Nabízí se otázka, zda nemohlo např. dojít 

ke zvýšení fagocytujících schopností takto předem ovlivněných buněk? Tento nárůst 

bakteriálního počtu se již v jiných intervalech neobjevoval.  

Naopak, podobně jako v případě následné stimulace infikovaných buněk, došlo 

k poklesu bakteriálního počtu v buňkách linie J774.2. Pokles počtu bakterií při ovlivnění 

buněk J774.2 kombinací 1000 IU/ml INF-γ a 50 ng/ml LPS před infekcí byl patrný 

již ve 12ti hodinách kultivace buněk, ve srovnání s buňkami, které byly touto kombinací 

ovlivněny až po infekci. Po 24. hodinách kultivace stimulovaných a následně infikovaných 

buněk J774.2 pomocí F. tularensis LVS docházelo k výraznému potlačení růstu 
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F. tularensis LVS, přičemž obě sledované koncentrace potlačovaly proliferaci bakterie 

stejně. Nebyl tedy zde již patrný vliv dávky kombinace INF-γ s LPS. 

V literatuře je popisován vliv kombinace stimulujících látek na proliferaci 

F. tularensis LVS v residentních peritoneálních makrofázích (7). Podobně, jako v naší 

práci, docházelo ke snížení proliferace bakterie F. tularensis LVS pod vlivem samotného 

INF-γ, přičemž tento účinek byl ještě podporován současnou přítomností LPS.  

 

6.3 Diskuse k výsledkům III. 

Mechanismy závislé na iNOS a v menší míře na NADPH oxidáze přispívají 

k zabíjení F. tularensis LVS v makrofázích aktivovaných prostřednictvím INF-γ (65). 

Ex vivo je schopnost bakterie F. tularensis LVS proliferovat v mononukleárních 

fagocytech pod vlivem účinku INF-γ výrazně snížena (65). 

Jeden ze zásadních mechanismů inhibice růstu Francisella tularensis 

v makrofázích úzce koreluje s tvorbou reaktivních metabolitů dusíku zprostředkovanou 

metabolickou cestou, která je závislá na L-argininu (7).  

Leishmania major indukuje v infikovaných makrofázích produkci dvou vzájemně 
se ovlivňujících cytokinů (42): TNF-α pracuje jako autokrinní signál vedoucí k amplifikaci 

produkce NO indukované INF-γ, zatímco TGF-β je funkční jako autokrinní signál 

blokující produkci NO. V časné přítomnosti INF-γ na počátku infekce dochází k produkci 

TNF-α, který podporuje produkci NO. V případě, že není na počátku infekce k dispozici 

dostatečné množství INF-γ, dochází v infikovaných makrofázích k produkci především 

TGF-β. TGF-β blokuje produkci NO indukovanou prostřednictvím INF-γ a v důsledku 

toho dochází k diseminaci bakterie.  

V naší práci není vliv samotného INF-γ na produkci NO2
- tak 

výrazný, je to ale pravděpodobně způsobeno tím, že jsme se zaměřili na hodnocení 

produkce NO2
- nejen v souvislosti se samotnou infekcí, ale byl hodnocen i vliv  INF-γ 

v kooperaci s LPS. Jak je patrné z výsledků, má právě kombinace INF-γ s LPS velmi 

výrazný vliv na produkci NO2
-. V souhlasu s výše zmíněnou prací Green et al. (42) byl 

patrný vliv použití kombinace INF-γ s LPS před samotnou infekcí. V porovnání s produkcí 

NO2
- buňkami, které byly nejprve infikovány F. tularensis LVS, byla produkce NO2

- 

v předem stimulovaných buňkách vyšší již v intervalu 9ti hodin kultivace buněk. 

Při použití kombinace vyšších koncentrací INF-γ s LPS se tento efekt projevil 

již v intervalu 6 hodin kultivace buněk. 
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Výsledky této části práce korelují i s výsledky proliferace bakterie F. tularensis 

LVS uvedených v předcházejících částech této práce. Vysoká hladina NO2
- při použití 

kombinace INF-γ s LPS koreluje s poklesem počtu bakterií F. tularensis LVS. Počet 

bakterií F. tularensis LVS se, v případě použití kombinace INF-γ s LPS před samotnou 

infekcí, snížil již po 12ti hodinách kultivace infikovaných buněk. Pokud však byla použita 

kombinace INF-γ s LPS až po samotné infekci, došlo ke snížení proliferace bakterie 

až po 24. hodinách kultivace. 

Buňky monocyto-makrofágové linie J774.2, které byly pouze infikovány 

prostřednictvím F. tularensis LVS, produkovaly ve srovnání s buňkami stimulovanými 

kombinací INF-γ a LPS pouze zanedbatelná množství NO2
-. A jak je patrné z našich 

předcházejících výsledků, docházelo v těchto buňkách k proliferaci bakterie. 

 

6.4 Diskuse k výsledkům IV. 

Jak již bylo opakovaně zdůrazněno, INF-γ je jedním z cytokinů, který hraje 

nepostradatelnou úlohu v aktivaci makrofágů. Produkce INF-γ Th1 lymfocyty 

je kontrolována dalšími cytokiny, které jsou produkovány převážně antigen presentujícími 

buňkami, včetně makrofágů. Jedná se především o cytokiny IL-12 a IL-18 (56). 

Oba tyto interleukiny jsou známy svojí schopností synergicky stimulovat produkci 

INF-γ (95, 108). Jak IL-12, tak IL-18 vykazují multifunkční efekt na T lymfocyty, 

především tedy Th1 subpopulaci, a NK buňky (16, 22). Multifunkční efekt zahrnuje 

především schopnost těchto cytokinů stimulovat cytotoxicitu, proliferaci, produkci dalších 

cytokinů a vývoj především již zmíněné Th1 lymfocytární odpovědi. 

Předem zmiňované PAMPs, např. bakteriální LPS nebo bakteriální lipoproteiny, 

přímo ovlivňují produkci IL-12. Tento proces probíhá v důsledku rozpoznání těchto 

struktur makrofágy, dendritickými buňkami a neutrofily, čímž je na druhou stranu 

indukována sekrece INF-γ v NK buňkách a v naivních CD4+ T lymfocytech stimulovaných 

antigenem (88). Samotný IL-18 indukuje genovou expresi a syntézu tumor nekrotizujícího 

faktoru (TNFα), IL-1, Fas ligandu a několika chemokinů (22). 

Cytokiny IL-12 a TNF-α jsou zahrnovány v protekci hostitele vůči tularémii (93). 

Imunizované myši, na rozdíl od naivních myší, odpovídají na kožní infekci F. tularensis 

rapidní lokální expresí těchto cytokinů. Některé práce poukazují na potřebu INF-γ 
především během časné primární infekce F. tularensis LVS, zatímco v průběhu pozdní 

primární infekce a sekundární infekce je jeho význam zanedbatelný (19). 
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V našich experimentech docházelo ke zvýšené produkci jak IL-12, tak IL-18 

především po podání kombinace INF-γ s LPS. Námi studovaný IL-12p40 byl výrazně 
produkován buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2 po jejich ovlivnění kombinací 

obou stimulujících látek (INF-γ a  LPS), a to především v přítomnosti infekce F. tularensis 

LVS. Buňky monocyto-makrofágové buněčné linie J774.2, které byly ovlivněny 

pouze stimulací prostřednictvím kombinace INF-γ a  LPS, tak výraznou produkci 

cytokinu IL-12p40 nevykazovaly. V případě užití kombinace nižších koncentrací INF-γ 
a LPS, dominovala produkce IL-12p40 u buněk linie J774.2, které byly nejprve 

stimulovány a teprve následně infikovány prostřednictvím F. tularensis LVS. Zatímco 

u použití vyšší kombinace INF-γ a  LPS se kromě statistické významnosti aplikace této 

stimulace před infekcí, jako v případě nižší koncentrace, objevil náznak vzrůstu 

koncentrace IL-12p40 i v případě aplikace kombinace INF-γ a  LPS až následně po infekci. 

Produkce IL-12p40 pouze infikovanými buňkami linie J774.2 prostřednictvím 

F. tularensis LVS byla po celou dobu trvání pokusů statisticky nižší, než množství 

vyprodukovaného IL-12p40 u buněk ovlivněných kombinací INF-γ a LPS s následnou 

infekcí F. tularensis LVS. Koncentrace IL-12p40 u buněk pouze infikovaných, prakticky 

odpovídala množství IL-12p40 u kontrolních neovlivněných buněk, kde vyprodukované 

množství IL-12p40 bylo minimální. 

IL-18 byl produkován buňkami monocyto-makrofágové linie J774.2, podobně 
jako IL-12p40, výrazně pod vlivem kombinace INF-γ a LPS, a to i v přítomnost infekce 

F. tularensis LVS nezávisle na způsobu jejího podání. IL-18 byl však v intervalu 3 hodin 

kultivace buněk produkován i po aplikaci samotného INF-γ a především samotného LPS 

v případě, že infekce byla podána až následně po stimulaci. 

Zajímavým výsledkem pozorování je pokles produkce IL-18 v intervalu 6 hodin 

kultivace infikovaných buněk linie J774.2 pomocí F. tularensis LVS, a infekce s následnou 

stimulací prostřednictvím INF-γ nebo LPS. Pokles IL-18 byl prokázán pouze v těchto třech 

případech a pouze v šesti hodinách kultivace buněk. 

Podle práce kolektivu autorů Loegering et al. (68) ztratila F. tularensis 

kultivována v makrofázích před následnou infekcí peritoneálních makrofágů schopnost 

vyvolat produkci cytokinů, v porovnání s F. tularensis kultivovanou před infekcí 

v Mueller-Hintonově mediu. Růst F. tularensis v makrofázích způsobil reverzibilní 

fenotypické změny bakterie vedoucí právě ke snížení stimulace cytokinové sekrece 

a inhibici LPS-stimulované sekrece prozánětlivých cytokinů makrofágy. V souvislosti 

s těmito poznatky je otázkou, zda po šesti hodinách kultivace buněk došlo již k uvolnění 
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F. tularensis z makrofágů primárně infikovaných a následné infekci dalších makrofágů, 

ve kterých byla dočasně potlačena produkce cytokinů. Golovliov et al. (38) publikovali 

práci, ve které bylo transmisní elektronovou mikroskopií pozorováno, že již po 2 hodinách 

infekce buněk s F. tularensis je bakterie schopna unikat z fagosomu. Santic et al. (87) 

nalezli, že vstup F. tularensis do makrofágů je zprostředkován originálními asymetrickými 

pseudopodovými výběžky, vznikajících ve fagosomu, které těsně přiléhají a tvoří 
tzv. „sekundární útvar“. Biogeneze v těchto tzv. Francisella-containing phagosome (FCP) 

je udržována po dobu 2-4 hodin v unikátním stavu uvnitř endosomální-lyzosomální 

degradační dráhy a teprve poté je následována únikem bakterie do cytosolu, 

kde F. tularensis proliferuje. Na druhou stranu, únik bakterie do cytosolu ještě neznamená 

rozpad buňky a sekundární infekci dalších makrofágů. I v naší práci je dle generačního 

času bakterie zaručena stabilita infikované kultury po dobu 12ti hodin. Podobně byla 

popsána schopnost F. tularensis LVS unikat z fagosomu lidských neutrofilů a přetrvávat 

uvnitř cytosolu bohatém na živiny po dobu nejméně 12ti hodin (71). 

LPS jako součást buněčné stěny Gram-negativních bakterií aktivuje 

mikrobicidní efektorové funkce makrofágů s následnou produkcí prozánětlivých cytokinů 

jako je TNF-α, IL-1, IL-6 (88). LPS Legionella pneumophila například stimuluje v myších 

makrofázích produkci IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α a GM-CSF (106).  

V našich experimentech buňky monocyto-makrofágové linie J774.2 reagovaly, 

v souhlasu s těmito pracemi, na stimulaci samotného LPS, a to i v kombinaci s INF-γ, 
produkcí TNF-α. Samotný  INF-γ nevyvolával produkci TNF-α buňkami monocyto-

makrofágové linie J774.2. Podle již výše zmíněné práce Green et al. (42) je právě INF-γ 
důležitý pro rozvoj tvorby TNF-α vedoucího k produkci dostatečného množství NO, 

a tedy k efektivní eliminaci intracelulární bakterie. Produkce TNF-α po vlivu kombinace 

obou stimulujících látek, tedy INF-γ a  LPS, v naší práci korelovala s produkcí NO2
-. 

Podle práce jiných autorů je produkce TNF-α nezbytným předpokladem pro syntézu NO 

v J774A.1 buňkách stimulovaných kombinací INF-γ a LPS (70). V našich experimentech 

koreluje snížená proliferace bakterie F. tularensis LVS s produkcí NO2
-.  

Dle grafů produkce TNF-α by se zdálo, že dokonce nižší kombinace INF-γ a LPS 

stimuluje produkci TNF-α buňkami efektněji, než kombinace vyšších stimulujících látek. 

Tento fenomén může být způsobený většími směrodatnými odchylkami, které jednotlivé 

rozdíly stírají. Nebo dochází k tomu, že podněty udávané vyšší koncentrací stimulujících 

látek jsou tak mohutné, že pokud by buňka zachovala standardní produkci TNF-α, mohla 

by být směřována do apoptózy. Z tohoto důvodu se v buňce mohou otevírat signální cesty 
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směřující ke snížené produkci TNF-α. Tyto předpoklady dokonce potvrzuje již výše 

uvedená práce Telepnev et al. (97). Podle autorů této práce je F. tularensis schopná 

v buňkách linie J774 přímo rušit produkci TNF-α a IL-1 makrofágy vyvolanou 

prostřednictvím LPS E. coli a bakteriálního lipoproteinu. Tato inhibice probíhá 

mechanismem inhibice několika intracelulárních cest, včetně potlačení aktivace 

nukleárního faktoru kappa B (NF-κB) a závisí na expresi bakteriálního 23-kDa proteinu. 

Na druhou stranu, stimulace pomocí INF-γ před následnou infekcí podporuje 

produkci TNF-α indukovanou LPS (88), což se pravděpodobně projevilo v naší práci 

v případě přidání infekce F. tularensis LVS k takto ovlivněným buňkám. Buňky linie 

J774.2, které byly pouze infikovány F. tularensis LVS produkovaly pouze minimální 

množství TNF-α. Je ale známo, že LPS F. tularensis má pouze omezenou schopnost 

aktivovat TLR4 systém v lidských monocytárních buňkách, ve srovnání s LPS E. coli. 

Proto v těchto buňkách dochází k indukci tvorbu cytokinů s mnohem nižší potencí (25). 

K podobnému vlivu INF-γ, LPS a infekce F. tularensis LVS samostatně 
nebo v jejich kombinacích na produkci TNF-α sledovanými buňkami linie J774.2 

docházelo i v případě produkce prozánětlivého cytokinu IL-6 těmito buňkami. Lišila 

se pouze rychlost nástupu IL-6, kdy k výraznější produkci IL-6 většinou docházelo 

až po 6ti hodinách kultivace buněk.  

Bohužel stanovená koncentrace IL-6 po samotné infekci F. tularensis LVS 

vykazovala velké odchylky, tudíž koncentrace IL-6 v ostatních sledovaných parametrech 

s infekcí byla pravděpodobně tímto faktem ovlivněna a nebyl statisticky prokázán pokles 

koncentrace IL-6 po přidání infekce, ve srovnání s produkcí IL-6 po samotné stimulaci 

LPS nebo v jeho kombinaci s INF-γ. Nicméně, jako v předcházejících případech cytokinů 

byla nejvýraznější produkce cytokinu IL-6 po stimulaci kombinací INF-γ a LPS, 

a to především aplikována před následnou infekcí F. tularensis LVS. Především při použití 

nižší kombinace INF-γ a LPS byla patrná minimální produkce IL-6 buňkami ovlivněnými 

pouze samotným INF-γ nebo v jeho kombinaci s infekcí. Výsledky jsou v souhlasu s tím, 

že výrazným stimulátorem tvorby IL-6 buňkami je LPS (88), nikoliv však LPS 

F. tularensis LVS. 

INF-γ je znám svojí schopností řídit průnik specifických imunitních buněk do míst 

probíhajícího zánětu prostřednictvím regulace exprese adhesních molekul a chemokinů 

(např. IP-10, MCP-1, MIG, MIP 1α a β, RANTES) (88). I identifikace konzervovaných 

bakteriálních struktur PAMPs prostřednictvím tzv. receptorů rozpoznávajících molekulové 
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vzory patogenů (PRRs), může vest k indukci řady tzv. „early immediate genes“, 

které mimo jiné kódují i chemokiny (75). 

Chemokin znám pod názvem RANTES, je důležitým elementem pro chemotaxi 

v místě zánětu (59). Má schopnost přitahovat monocyty, lymfocyty, bazofily, a eozinofily, 

ale jeho aktivita není omezena pouze na chemotaxi (8). RANTES je také významným 

aktivátorem leukocytů, tedy potencionálně důležitým faktorem co se týče rozsahu 

zánětlivého poškození. 

Dle našich pozorování, byl chemokin RANTES produkován v minimálním 

množství po třech hodinách kultivace. Výjimkou byly buňky předem ošetřené LPS 

nebo kombinací LPS a INF-γ před následnou infekcí F. tularensis LVS. Prakticky 

nejvýraznější nástup produkce chemokinu RANTES byla u buněk linie J774.2, které byly 

před infekcí stimulovány kombinací INF-γ a LPS. Důvodem rychlejšího nástupu RANTES 

u těchto buněk může být ale fakt, že buňky byly nejprve 3 hodiny před infekcí 

nastimulovány, tudíž stimulující látka působila po delší dobu, než u ostatních sledovaných 

buněk. 

Na druhou stranu, buňky předem stimulované prostřednictvím INF-γ 
také nereagovaly ve třetí hodině produkcí RANTES. Prakticky u všech sledovaných 

parametrů, kromě skupiny neovlivněných buněk, docházelo po devíti hodinách kultivace 

těchto buněk k nárůstu produkce RANTES po stimulaci jak pomocí LPS, tak INF-γ, 
tak po jejich vzájemné kombinaci. Dokonce, buňky ovlivněné pouze infekcí F. tularensis 

LVS produkovaly statisticky stoupající množství RANTES v průběhu 24 hodin. Množství 

vyprodukovaného RANTES u buněk po infekci, bylo ale v rozmezí 9 až 24 hodin kultivace 

statisticky nižší, než množství RANTES produkované buňkami po stimulaci kombinací 

LPS a INF-γ v přítomnosti infekce, nezávisle na způsobu podání infekce. Prakticky 

nejnižší množství RANTES produkovaly neovlivněné buňky a buňky pouze stimulované 

pomocí samotného INF-γ.  
Celkově opět dochází ke stejnému efektu, kdy buňky linie J774.2, které byly pouze 

infikovány prostřednictvím F. tularensis LVS, jsou schopny pouze omezené podpory 

produkce chemokinu RANTES, ve srovnání s buňkami pod vlivem LPS E. coli. 

Je otázkou, zda zvyšující se produkce RANTES v infikovaných buňkách nesouvisí 

se samotným množením makrofágových buněk. Tato skutečnost nebyla bohužel statisticky 

sledována, ale ve většině případů, jak je uvedeno v případě proliferace bakterie (viz. obr. 5-

22), nedocházelo k výraznému nárůstu infikovaných buněk v průběhu 24 hodin. 
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K výčtu sledovaných cytokinů v této práci náleží i chemokin MCP-5. Myší MCP-5 

je členem MCP/eotaxin podrodiny s C-C chemokinovou rodinou prozánětlivých 

a imunoregulačních cytokinů (103, 109). MCP-5 je exprimován v makrofázích, 

Kupfferových buňkách, buňkách hladké svaloviny a žírných buňkách. O vztahu MCP-5 

a F. tularensis, stejně tak RANTES vs. F. tularensis, jsem v literatuře nenalezla dostupné 

informace. 

V naší práci došlo k prakticky ve všech sledovaných parametrech, kromě čistých 

nestimulovaných buněk, k nárůstu produkce MCP-5 buňkami v průběhu sledovaných 

24 hodin kultivace buněk. Nejvýraznější produkce MCP-5 buňkami J774.2 byla po jejich 

stimulaci prostřednictví INF-γ. Ačkoliv produkce MCP-5 po ovlivnění LPS v průběhu dne 

stoupala také, vliv LPS na produkci MCP-5 buňkami J774.2 byl výrazně nižší. Buňky 

ovlivněné pouze infekcí F. tularensis LVS, produkovaly větší množství MCP-5 

až ve 24 hodinách kultivace buněk. I přesto je produkce MCP-5 takto ovlivněnými 

buňkami výrazně redukována. Zdá se, že F. tularensis LVS dokáže dokonce snížit již nižší 

produkci MCP-5 po aplikaci LPS. Prakticky ve všech sledovaných časových intervalech 

byla totiž produkce MCP-5 buňkami po stimulaci prostřednictvím LPS v kombinaci 

s infekcí, nezávisle na její aplikaci, statisticky nižší než produkce sledovaného chemokinu 

po aplikaci INF-γ, zatímco v případě pouhé stimulace buněk prostřednictvím LPS tato 

rozdílnost nalezena nebyla. Zjednodušeně lze říci, že v přítomnosti INF-γ, a to v jakékoliv 

jiné kombinaci s LPS a/nebo infekcí převládá produkce MCP-5 výrazně nad buňkami 

pouze infikovanými prostřednictvím F. tularensis LVS. Jak již vyplývá z názvu 

chemokinu MCP-5 (Monocyte Chemotactic Protein 5), je chemotaktický především 

pro monocyty a makrofágy. Tato skutečnost koreluje i s našimi výsledky, kdy chemokin 

MCP-5 tvořen pod vlivem INF-γ, jako prozánětlivého cytokinu, láká do místa infekce další 

řadu monocytů a makrofágů, které amplifikují zánětlivou reakci na infekci. Na druhou 

stranu, pro bakterii F. tularensis je nežádoucí vysoká produkce tohoto chemokinu, 

která by lákala další efektorové buňky do místa infekce a tudíž tak zvyšovala 

pravděpodobnost její eliminace. 

Posledními sledovanými cytokiny v této práci byly další dva chemokiny,  

 a to MIP-1 a MIP-2. Adhese bakterie Salmonella typhimurium k myším makrofágům 

zvyšuje například množství mRNA pro IL-1β, IL-6, GM-CSF, a právě chemokinů jako 

jsou MIP-1 a MIP-2 (106). Oba tyto chemokiny také patří do skupiny tzv. C-C chemokinů 

a jejich hlavní funkcí je regulace pohybu monocyto-makrofágových buněk a T a B 

lymfocytů (56). 
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Zajímavým zjištěním je fakt, že prakticky všechny sledované skupiny buněk 

produkovaly poměrně vysoké koncentrace chemokinu MIP-1, přičemž statisticky 

významné rozdíly v produkci mezi jednotlivými kategoriemi buněk byly zanedbatelné. 

I buňky linie J774.2, které byly pouze infikovány podporovaly tvorbu MIP-1. 

Tyto výsledky však nekorelují s dalším sledovaným chemokinem prakticky 

se stejnou funkcí, a to chemokinem MIP-2. V zásadě však byla prokázána nejvyšší 

koncentrace tohoto chemokinu v případě stimulace buněk vyšší koncentrací LPS 

bez přítomnosti infekce. Bohužel v jiných parametrech nebyla prokázána výrazná 

statistická významnost. Buňky linie J774.2, které byly pouze infikovány F. tularensis LVS 

vykazují v produkci chemokinu MIP-2 výrazné odchylky, takže srovnání se stimulovanými 

buňkami je problematické. 

V průběhu několika posledních let došlo k získání řady nových poznatků vedoucích 

k lepšímu objasnění vztahu hostitelské buňky a bakterie Francisella tularensis. 

Avšak aplikace takto získaných poznatků na člověka bude pravděpodobně dalším 

důležitým úkolem. Studie sledující interakci bakterie s hostitelskou buňkou jsou prováděny 

především na myším modelu infekce. Podle existujících prací dochází u člověka 

v porovnání s myší např. k rozdílné regulaci v produkci některých cytokinů. 

Zatímco v myších makrofázích dochází po působení bakteriálního LPS k vzestupu 

produkce cytokinu TNF-α, lidská plná krev je naopak schopna LPS stimulovanou produkci 

TNF-α inhibovat (74). 
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7. ZÁVĚR 

Francisella tularensis LVS zasahuje do rozvoje prozánětlivé odpovědi v časné fázi 

infekce. F. tularensis LVS ovlivňovala jak produkci prozánětlivých cytokinů sledovanou 

monocyto-makrofágovou buněčnou linií J774.2, tak produkci chemokinů touto linií. 

V drtivé většině však bakterie F. tularensis LVS již nedokázala snížit produkci 

sledovaných cytokinů pokud byly buňky předem ovlivněny kombinací LPS a INF-γ. 
Podobně je z našich výsledků patrný protektivní vliv jak samotného INF-γ, 

tak především v jeho kombinaci s LPS na proliferaci F. tularensis LVS v buňkách 

monocyto-makrofágové linie J774.2 v průběhu sledovaných 48 hodin kultivace buněk. 

Při dlouhodobé stimulaci buněk, a to ještě před následnou infekcí buněk linie 

J774.2, je i desetinásobně (INF-γ), respektive pětinásobně (LPS) nižší dávka dostačující 

k potlačení proliferace F. tularensis LVS v buňkách makrofágové linie J774.2. V případě 
již rozvinuté infekce, je třeba použít vyšší dávku kombinace INF-γ a LPS pro potlačení 

růstu bakterie v buňkách J774.2. 
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SOUHRN 

Francisella tularensis je vysoce virulentní bakterie zodpovědná za onemocnění 

zvané tularemie. Bakterie je diskutována vzhledem ke své schopnosti množení a růstu 

v savčích buňkách. Nicméně, imunopatogeneze této infekce není stále kompletně známa. 

Předkládaná práce je zaměřena na sledování vzájemného vztahu mezi touto intracelulární 

parazitickou bakterií a myší monocyto-makrofágovou buněčnou linií J774.2. 

 Cíle: Sledovat schopnost myšího rekombinantního cytokinu interferonu-γ (INF-γ) 
a/nebo lipopolysacharidu (LPS) odvozeného z E. coli in vitro stimulovat antimikrobiální 

aktivitu buněčné linie J774.2 vůči živému vakcinačnímu kmenu (LVS) Francisella 

tularensis skrze schopnost těchto buněk produkovat prozánětlivé cytokiny a chemokiny 

a inhibovat růst bakterie ve sledovaných buňkách. 

Metody: Proliferace bakterie v in vitro kultuře byla sledována metodou populační 

analýzy. Pro stimulaci okamžitě po infekci, nebo 3 hod před infekcí byl použit 

rekombinantní myší INF-γ, v koncentraci 100 I.U./ml nebo 1000 I.U./ml media a/nebo 

bakteriální LPS odvozený z E. coli, serotyp O55:B5, v koncentraci 10 ng/ ml 

nebo 50 ng/ml media. Pro hodnocení cytokinů a chemokinů v buněčném supernatantu byla 

použita metoda ELISA. Hodnoceny jsou následující cytokiny a chemokiny: interleukin 

12p40 (IL-12 p40), interleukin 18 (IL-18), interleukin 6 (IL-6), tumor nekrotizující faktor 

alfa (TNF-α), monocyty chemotaktický protein 5 (MCP-5), RANTES (Regulated upon 

Activation, Normal T Expressed, and presumably Secreted), MIP-1γ (Macrophage 

Inflammatory Protein 1 gamma) and MIP-2 (Macrophage Inflammatory Protein 2). 

Životnost buněk byla sledována použitím trypanové modře (0,5% roztok). Koncentrace 

NO2
- byla sledována pomocí Griessova činidla. Výsledky tří nezávislých pokusů jsou 

vyjádřeny jako průměr ± S.D. 

Výsledky: Práce ukazuje protektivní vliv především kombinace INF-γ a LPS 

na buňky linie J774.2. Takto ovlivněné buňky jsou schopny potlačit růst F. tularensis LVS 

především z hlediska dlouhodobé stimulace buněk před následnou infekcí buněk J774.2 

F. tularensis LVS. V případě již rozvinuté infekce, je třeba použít vyšší dávku kombinace 

INF-γ a LPS pro potlačení růstu bakterie v buňkách J774.2. F. tularensis LVS 

infekce zvyšuje produkci IL-12p40, snižuje produkci TNF-α a není schopna ovlivnit 

produkci IL-18, IL-6, MCP-5, RANTES, MIP-1 a MIP-2 stimulovanými buňkami linie 

J774.2. Generační čas bakterie v buňkách J774.2 je 3,5 hodiny, stabilita buněčné kultury 

je zaručena prvních 12 hodin. 

Závěr: Infekce F. tularensis LVS ovlivňuje syntézu cytokinů monocyto-

makrofágovou buněčnou linií J774.2. Stimulace buněk J774.2 kombinací INF-γ s LPS 

inhibuje růst F. tularensis LVS. 
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SUMMARY 

Modulation of Francisella tularensis LVS in vitro infection by interferon-γ 
and lipopolysaccharide 
 Background: Francisella tularensis, highly virulent bacteria responsible 

for tularaemia, is known to replicate within the host macrophages. However, 

the immunopathogenesis of this infection is still incompletely understood. We focused 

on mutual interactions between intracellular parasitic bacteria F. tularensis and murine 

macrophage-like cell line J774.2. 

 Aims: To examine the capability of recombinant murine lymphokine interferon-γ 
(INF-γ) and/or lipopolysaccharide (LPS) derived from E. coli to stimulate in vitro 

antimicrobial activity of macrophage-like J774.2 cell line against the live vaccine strain 

(LVS) of Francisella tularensis through their ability to produce proinflammatory cytokines 

and chemokines and to inhibit the growth of bacteria. 

Methods: Proliferation of microbes in in vitro culture was acquired by technique 

of population analysis. Recombinant murine INF-γ, in concentrations 100 I.U./ml 

or 1000 I.U./ml of medium, and/or bacterial LPS derived from E. coli, serotype O55:B5 

in concentrations 10 ng/ ml of medium or 50 ng/ml of medium, was used for stimulations 

immediately after infection or 3 hrs before infection. ELISA method was used 

for evaluation of cytokines and chemokines in culture supernatants. Following cytokines 

and chemokines, interleukin 12p40 subunit (IL-12 p40), interleukin 18 (IL-18), interleukin 

6 (IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNF-α), monocyte chemotactic protein 5 (MCP-5), 

RANTES (Regulated upon Activation, Normal T Expressed, and presumably Secreted), 
MIP-1γ (Macrophage Inflammatory Protein 1 gamma) and MIP-2 (Macrophage 

Inflammatory Protein 2) were tested. Viability of cells was calculated using Trypan blue 

exclusion test (0,5% TB in saline) and concentration of NO2
-
 was determined by Griess 

reagent. Results expressed as mean ± S.D. were derived from three independent 

experiments.  

Results: We demonstrated that F. tularensis LVS infection up-regulates IL-12p40 

production by stimulated macrophages and down-regulates TNF-α production.F. tularensis 

LVS infection was not capable to affect the production of IL-18, IL-6, MCP-5, RANTES, 

MIP-1 and MIP-2 by stimulated macrophages. Both stimulation of J774.2 cells either 

by INF-γ alone or especially in combination with LPS before infection F. tularensis LVS 

revealed protective effects. Higher concentrations of INF-γ with LPS were needed 

to inhibit ongoing F. tularensis LVS infection. The generation time of F. tularensis 

in J774.2 cells was calculated to be 3.5 h and the stability of culture is guarantied 

for the first 12 hours after infection. 

Conclusions: F. tularensis LVS infection modulates the cytokine synthesis 

by J774.2 macrophage-like cell line. On the other hand, stimulation of J774.2 cell line 

by combination of INF-γ with LPS inhibits the growth of F. tularensis LVS. 
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PŘÍLOHY 



SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 

APC   Antigen presenting cell 

Clp   Caseinolytic protease 

CFU   Colony forming units 

DNA   Deoxyribonucleic acid 

ERK   Extracellular signal regulated kinases 

FCP   Francisella-containing phagosome 

FCS   Fetal calf serum 

FDA   Food and Drug Administration 

fMLP   N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine 

FopA   Francisella outer membrane protein  

FPI   Francisella pathogenicity island 

FtAcpA  F. tularensis acid phosphatase  

FupA   Fe utilization protein A  

GC   Guanin and cytosin rich regions 

GPI   Glykosylphosphatidylinositol 

HLA   Human leukocyte antigen 

hMDMs  Human monocyte derived macrophages 

i.d.   Intradermal 

igl   Intracellular growth locus 

IL   Interleukin 

IND   The investigational new drug 

INF   Interferon 

iNOS   Inducible nitrid-oxid synthetase 

i.p.   Intraperitoneal 

IRAK   IL-1R Accessory protein kinase 

LAMPs  Lysosome-associated membrane glykoproteins 

Lpn   Lipoprotein 

LBP   Lipopolysaccharide binding protein 

LPS   Lipopolysaccharid 

LRR   Leucine rich repeats  

LVS   Live vaccine strain 

MAPK   Mitogen activated phosphokinase



MCP   Monocyte chemotactic protein 

MIP   Macrophage inflammatory protein 

mRNA   Messenger ribonucleic acid 

MyD88  Myeloid differentiation primary response protein 88 

NF-κB   Factor of transcription  

NK   Natural killer 

NADPH  Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

NO   Nitric oxide 

NO3
-   Nitrate 

NO2
-   Nitrite 

O2
.   Superoxid anion 

ONOO-  Peroxynitrit 

ORFs   Open reading frames 

PAMP   Pathogen associated molecular pattern 

PCR   Polymerase chain rejection 

pdp   Pathogenicity determinant protein 

PMA   Phorbol 12-myristate 13-acetate  

PMN   Neutrofilní granulocyty 

PRR   Pattern recognition receptor 

RANTES Regulated upon activation, normal T expressed, and presumably 

secreted 

ripA   Required for intracellular proliferation, factor A  

RNA polymerase Ribonucleic acid polymerase 

RNS   Reactive nitrogen species 

ROS   Reactive oxygen species 

RT-PCR  Reverse transcriptase polymerase chain reaction 

s.c.   Subcutaneous 

TGF   Transforming growth factor 

TIR   Toll/IL-1 receptor  

TLR   Toll-like receptor 

TNF   Tumor necrosis factor 

 


