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Vliv genotypu na průběh infekce Trypanosoma brucei brucei u 

myši 

 

Mezi africké trypanosomy patří i tři poddruhy Trypanosomy brucei (Trypanosoma 

brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense a Trypanosoma brucei brucei). 

Jedná se o prvoky třídy Kinetoplastida se složitým životním cyklem, v kterém střídají 

hostitele: bodavka – savec. Jde o extracelulární parazity. Trypanosoma brucei gambiense 

a Trypanosoma brucei rhodesiense způsobují u člověka onemocnění známé jako spavá 

nemoc. Trypanosoma brucei brucei není pro člověka nebezpečná. Africké trypanosomy 

po infekci osidlují zejména vaskularizované orgány a dostávají se i do mozku, kde 

způsobují závažné patologie. Parazit umí manipulovat imunitním systémem savčího 

hostitele v širokém spektru interakcí, které nejsou dodnes plně objasněny. Objevení 

nových mechanismů, které se účastní imunitní odpovědi na africké trypanosomy, může 

vysvětlit některé obecné vlastnosti imunitního systému i pomoci v boji s tímto 

onemocněním. K tomuto zkoumání slouží i genetická analýza na myším modelu, pomocí 

níž lze nalézt geny, které jsou důležité v imunitní odpovědi na spavou nemoc 

(předpokládá se homologie s člověkem). Bylo zjištěno, že odpovědi na africké 

trypanosomy se účastní více genů s malým účinkem, a proto se k jejich mapování 

využívá metod pro mapování lokusů kvantitativních vlastností. 

V naší laboratoři používáme pro zkoumání infekce Trypanosoma brucei brucei 

myší model založený na základních kmenech BALB/c a STS a od nich odvozených 

rekombinantních kongenních kmenech série CcS/Dem. Každý CcS kmen obsahuje 

12,5% genomu pocházejícího z STS a 87,5% genomu pocházejícího z BALB/c. Testovali 

jsme délku přežití po infekci T. b. brucei u vybraných myších kmenů a zjistili, že kmen 

CcS-11 je velice vnímavý. V další práci jsme se zaměřili na mapování lokusů 

kontrolujících vnímavost k infekci Trypanosoma brucei brucei pomocí analýzy 

F2 hybridů křížení CcS-11xBALB/c. Infikovali jsme 169 myší F2 generace křížení      

CcS-11xBALB/c a sledovali délku přežití, následně otypizovali segmenty rozdílné 

u CcS-11 a BALB/c a pomocí statistické analýzy objevili 4 lokusy kontrolující délku 

přežití po infekci Trypanosoma brucei brucei (Tbbr1-4, z angl. Trypanosoma brucei 

brucei response). U Tbbr2 jsme provedli přesnější mapování a zkrátili jej tak na segment 

dlouhý jen 2,15 Mbp a obsahující pouze 26 genů. Lokusy Tbbr3 a Tbbr4 jsou v interakci 

a obsahují geny kódující CD19 a CD5, tyto molekuly jsou důležité markery B-lymfocytů. 
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Klíčová slova: Trypanosoma brucei brucei – imunitní odpověď – genetická kontrola – 

myší model – lokusy kvantitativních vlastností (QTL) – Tbbr  
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Genetic influence of Trypanosoma brucei brucei infection in 

mice 

 

The African trypanosomes are zoonotic parasites transmitted by Tse-Tse flies. 

Twoof the three subspecies, Trypanosoma brucei gambiense and Trypanosoma brucei 

rhodesiense, cause sleeping sickness in humans whereas the third subspecies, 

Trypanosoma brucei brucei is not infective to humans. These parasites are members 

of Kinetoplastida. Trypanosomes are extracellular parasite witch have complex life 

cycles involving both insect and mammalian hosts. African trypanosomes after infection 

penetrate mainly vascularized organs and get into brain where cause serious pathology. 

Parasite can manipulate with immune system of mammal host in wide spectrum 

of interactions witch are not clearly understood so far.  Discovering of a new immune 

mechanisms, whitch participite in reaction on african trypanosomes, can reveal some 

general characteristics of immune system. The results of these studies can help to prepare 

effective drugs and vaccines against this disease. The best way to observe pathological 

manifestation and genetical analysis is study on animal models . Study on suitable animal 

model to find genes which are responsible for control of immune response to T. brucei 

can help us to find homologous genes in humans. It was found that immune responces  

to african trypanosomes are controled by more than one gene and can result from several 

combinations of effects of multiple genes that interact in a functional network  

To study on  genetic control of immune response to Trypanosoma brucei brucei 

infection we use mouse model based on basic strains BALB/c, STS and recombinant 

congenic strains of CcS/Dem set derived from these basic strains. Each CcS strain 

contains 12,5% of genome from STS and 87,5% of genome from BALB/c. We have 

optimised the conditions for intraperitoneal inoculation and we are trying to optimise 

counting of parasite number in blood. We estimated the viability of choosen mouse 

strains. The results showed that strain CcS-11 is highly susceptible to Trypanosoma 

brucei. Next we used crossing between CcS-11 and BALB/c for mapping  loci controling 

infection. We infected 169 F2 hybrids between CcS-11xBALB/c and measured survival 

time. We typed segments which are different between CcS-11xBALB/c and performed 

statistical analysis. We obtained 4 loci which controling survival time after Trypanosoma 

brucei brucei infection in mouse (Tbbr1-4, Trypanosoma brucei brucei response). We 

also precised Tbbr2 segment to 2,15 Mbp, contains only 26 genes. Loci Tbbr3 and Tbbr4  
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interact with each other and contain genes Cd19 and Cd5 respectively which are 

important markers of B-lyphocytes. 

 

Keywords: Trypanosoma brucei brucei – immune ractions – genetic control – 

mouse model – quantitative trait loci (QTLs) – Tbbr 
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Seznam zkratek 
 
ABTS 2,2´-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline)-6-sulfonic acid 
AILs linie pokročilého křížení (advanced intercross line) 
ANOVA analýza rozptylu (analysis of  variance) 
APC antigen prezentující buňka (antigen presenting cell) 
AV ČR Akademie věd České republiky 
B6 myší kmen C57BL/6 
bp pár bazí  (base pair) 
CATT serologický test pro diagnostiku spavé nemoci (card agglutination 

trypanosomiasis test) 
CC homozygot BALB/c v dané alele 
CcS/Dem rekombinantní kongenní kmeny myší připravené křížením a šlechtěním 

rodičovských kmenů BALB/c a STS 
CD povrchové molekuly leukocytů (cluster of differentiation) 
cM centimorgan 
CNS centrální nervová soustava (central nervous system) 

CpG Cytosin-phosphate-Guanin 
CS heterozygot BALB/c*STS v dané alele 
CSF cerebrospinální tekutina (cerebrospinal fluid) 
CTP cytosintrifosfát (cytosintriphosphate) 
ČVUT České vysoké učení technické v Praze 
DMG dimyristoylglycerol 
dNTP deoxynukleosidtrifosfát (deoxynucleosidtriphosphate) 
Dtnb Dystrobrevin beta  
EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 
ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 

et al. et alii (a kolektiv) 
EtBr ethidium bromid 
FACS fluorescent-activated cell sorting 
FCS fetální bovinní sérum (fetal calf serum) 
GIP glykosylinositolfosfát 

GIPsVSG 
komplex glykosylinositolfosfátu a variabilního povrchového glykoproteinu 
(variant surface glycoprotein) 

GM-CSF granulocyty/makrofágy-kolonie stimulující faktor (granulocyte / macrophage 
colony-stimulating factor) 

GPI glycosylfosfatidylinositol 
GTM myši se značenými chromozomy (genome-tagged mice) 
HDL vysoce denzní lipoprotein (high-density lipoprotein) 
i.m. intramuskulárně 
i.v. intravenózně 
IFN interferon 
IgG imunoglobulin G 
IgM imunoglobulin M 
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IL interleukin 
IRF-7 interferon regulující faktor (interferon regulatory factor 7) 
KCl chlorid sodný 
kDa kiloDalton 
Lmr3 lokus Leishmania major response 3 
LOD logarithm of odds 
Mb megabáze 
mfVSG membránová forma variabilního povrchového glykoproteinu (membrane 

form of variant surface glycoprotein) 
MHC hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex) 
MIP chemotaktický faktor pro monocyty (macrophage inflammatory protein) 
NCSS statistický program (number cruncher statistical system) 

NFκB nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 
NK 
buňky 

přirození zabíječi (natural killers) 

NKT 
buňky 

buňky mající některé znaky NK a některé T-lymfocytů 

NO oxid dusný 
NS není signifikantní 
PBS fosfátový pufr (phosphate buffered saline) 
PCR polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 
PGE2 Prostaglandin E2 
Ptger gen kodující prostaglandin E receptor subtyp EP3 
Ptgfr gen kodující prostaglandin F receptor 
PTRE postléčebné reaktivní encefalopatie (post-treatment reactive encephalopathy) 
QTL lokus, který kontroluje kvantitativní vlastnost (quantitative trait locus) 
RCS rekombinantní kongenní kmen (recombinant congenic strain) 
RI rekombinantní inbrední kmen (recombinant inbred strain) 
RNA ribonukleová kyselina 
RNI reaktivní dusíkaté intermediáty 
ROI reaktivní kyslíkaté intermediáty 
RPMI médium vyvinuté v Roswell Park Memorial Institute 
SNP jednonukleotidový polymorfizmus (single nucleotid polymorphism) 
SS homozygot STS v dané alele 
sVSG rozpustná forma variabilního povrchového glykoproteinu (soluble variant 

surface glycoprotein) 
Tbbr lokus Trypanosoma brucei brucei response 
Th1 
odpověď 

imunitní odpověď zprostředkovaná Th1 lymfocyty 

Th2 
odpověď 

imunitní odpověď zprostředkovaná Th2 lymfocyty 

Tir trypanosoma infection response 
TLR toll like receptor 
Tltf T-lymfocyty aktivující faktor (T-lymphocyte triggering factor) 
TNF-α nádory nekrotizující faktor alfa (tumor necrosis factor alpha) 
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TRIS (hydroxymethyl)aminomethan 
ÚMG Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR 
UV ultrafialový 
VAT variantní antigenní typ (variant antigenic type) 
VSG variabilní povrchový glykoprotein (variant surface glycoprotein) 
WBC bílá krvinka (white blood cell) 
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1 Úvod 
 

Teoretická část nejprve pojednává o obecných informacích o komplexu poddruhů 

Trypanosoma brucei (Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense 

a Trypanosoma brucei brucei) a jejich biologii. Další část je věnována africké 

trypanosomiáze, vážnému onemocnění způsobenému Trypanosomou brucei, které se 

u člověka označuje jako spavá nemoc. Interakcím mezi savčím hostitelem 

a trypanosomou je věnována část snažící se shrnout známé skutečnosti o imunitním boji 

hostitele proti trypanosomě a o tom, jak je imunitní systém manipulován trypanosomou. 

Důležité je pronikání trypanosom do centrální nervové soustavy. Právě tento fakt je úzce 

spojen se závažností onemocnění vyvolaného tímto prvokem. O tom, jak trypanosoma 

proniká do centrální nervové soustavy a působí neuropatologie, je pojednáno v příslušné 

kapitole. Krátkou zmínku jsem věnoval i Trypanosomě congolense a Trypanosomě cruzi, 

protože u těchto dvou druhů byly na myším modelu mapovány lokusy kontrolující 

onemocnění jimi způsobená. K mapování byla využita podobná technika, kterou jsme 

použili pro mapování lokusů kontrolujících infekci Trypanosoma brucei brucei. 

Bylo zjištěno, že geneticky podmíněné vnímavosti k infekci trypanosomou 

se učastní více genů s malým účinkem. Další část se tedy zabývá nástroji mapování 

lokusů kvantitativních  vlastností, kdy jako model slouží myš (Mus musculus) a využívá 

se křížení mezi kmeny s rozdílným fenotypem a analýza genotypu pomocí polymorfních 

markerů. Také jsou zde uvedeny práce, které těmito technikami mapovaly lokusy 

kontrolující vnímavost k infekci Trypanosoma congolense a k infekci Trypanosoma 

cruzi. 

Praktická část se zabývá pokusy na myších kmenech BALB/c a STS a od nich 

odvozených rekombinantních kongenních kmenech série CcS/Dem, které obsahují 

12,5% genotypu pocházajícího z STS a 87,5% genotypu pocházejícího z BALB/c. V naší 

laboratoři  pracujeme s Trypanosomou brucei brucei, u které zatím nebyly nalezeny 

lokusy kontrolující infekci. Naše práce měla tyto cíle: 

a) Nalezení vhodného genetického modelu infekce T. b. brucei s cílem mapování 

kontrolních genů 

b) Pomocí tohoto modelu mapovat lokusy kontrolující infekci Trypanosoma brucei 

brucei 
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Parazita Trypanosoma brucei brucei kmen AnTaR1 jsme získali z laboratoře 

Biologie hmyzích vektorů (Přirodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), spolupracovali 

jsme s M. Svobodovou. Kmeny myší použité při pokusech byly získány z laboratoře 

P. Démanta (Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York, USA). Myši pro pokusy 

připravila J. Vojtíšková (ÚMG). Na pokusu s vybranými CcS kmeny jsem spolupracoval 

s H. Havelkovou (ÚMG), podílel jsem se jak na samotném pokusu, tak i následné 

statistické analýze. Na pokusu s F2 kříženci mezi CcS-11xBALB/c jsem opět 

spolupracoval s H. Havelkovou, podílel jsem se na infekci myší, sledování fenotypu 

a provedl jsem následnou genotypizaci. Statistické vyhodnocení pokusu poté zpracovala 

M. Lipoldová (ÚMG) ve spolupráci s L. Quanem (Roswell Park Cancer Institute, 

Buffalo, New York, USA). Autorem algoritmu pro statistickou analýzu je A. Stassen 

(Department of Clinical Genomics, University of Maastricht, Nizozemí). Na přesném 

mapování lokusu Tbbr2 pracovala H. Havelková s T. Jarošíkovou (ČVUT). 
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2 Literární p řehled 
 

2.1 Komplex poddruhů Trypanosoma brucei 

Africké trypanosomy patří mezi jednobuněčná eukaryota do třídy Kinetoplastida, 

řád Trypanosomiata. Má práce se zabývá druhem – Trypanosoma spavičná 

(Trypanosoma brucei), který má tři poddruhy: Trypanosoma brucei rhodesiense, 

Trypanosoma brucei gambiense a Trypanosoma brucei brucei. Mají pouze jediný bičík, 

který u některých forem životního cyklu vytváří ondulující membránu. Pro trypanosomy 

je charakteristický složitý životní cyklus. Cizopasí extracelulárně v krvi savců a v jejich 

životním cyklu dochází ke střídání hostitele : savci - bodavka Tse-Tse (lidově moucha 

Tse-Tse). Množí se vegetativně, binárním dělením (Volf a Horák, 2007). 

Genom trypanosom je diploidní, ale obsahuje i 35 Mb haploidní DNA. 

Chromozomy se dělí na tři třídy: megabázové (1-6 Mb, 11 chromozómů), intermediální 

(200-900 Kb, různý počet) a mikrochromozómy (50-150 bp, 50-100 chr.) (Hall et al., 

2003). Kolem 1000 genů kóduje variantní povrchové glykoproteiny (VSG  - z angl. 

variant surface glycoprotein) (Kennedy, 2004). 

 

2.1.1 Životní cyklus Trypanosomy brucei 

Bodavka (Glossina palpalis – přenáší T. b. gambiense, Glossina morsitans – 

přenáší T. b. rhodesiense) je infekční asi 21 dnů po sání na infikovaném savci. Stádium 

zvané široký trypomastigot se dostává do střeva bodavky, zde se mění na procyklického 

trypomastigota a proliferuje.  Procyklický trypomastigot opouští střevo a mění se 

na stádium označené jako epimastigot, ten proliferuje ve slinných žlázách glossiny 

a následně se transformuje na metacyklického trypomastigota, který je infekční formou 

pro savčího hostitele. Po sání bodavky na zvířeti nebo člověku, se metacyklický 

trypomastigot dostává do krve savce a mění se ve štíhlého trypomastigota, který 

proliferuje. Následně dochází k diferenciaci na širokého trypomastigota, jenž je schopný 

vniknout do střeva bodavky a tam přežít. Různé formy trypanosomy se během vývoje liší 

různými morfologickými charakteristikami (trypomastigot - migrace komplexu 

kinetoplast-bičík k jádru, epimastigot - migrace komplexu kinetoplast-bičík k jádru, 
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krevní formy produkují variantní povrchové glykoproteiny) a biochemickými změnami 

(např. změny v metabolismu) (Obr. 1) (Kennedy, 2004). 

 

Obr. 1 Životní cyklus Trypanosomy brucei (Kennedy, 2004, přeloženo do češtiny). 
 

2.1.2 Africká trypanosomiáza 

Africká trypanosomiáza, způsobená Trypanosomou spavičnou (Trypanosoma 

brucei), patří k nejvážnějším, ale také k nejvíce opomíjeným tropickým infekcím. 

Je nepravidelně rozšířena asi do 200 mikroohnisek sub-saharské Afriky (obr. 2). 

Vyskytuje se v 36 zemích, 60 miliónů lidí se nachází v rizikových oblastech a toto území 

je velké 10 miliónů čtverečních kilometrů. Ročně je zaznamenáno průměrně 

300 000 případů. Nemoc byla v padesátých a šedesátých letech 20. století plně 

pod kontrolou. Bylo toho docíleno léčbou, aktivním hledáním nemocných 

a systematickým hubením vektora. Od roku 1965 se ale tato nemoc začala znovu vracet. 

Důvodem byla kombinace více faktorů zahrnujících např.: rezistenci trypanosom 

na léčiva, znovu rozšíření vektora, přemístění zvířecích rezervoárů, změny vnímavosti 

hostitele. Existují dva poddruhy afrických trypanosom nebezpečných pro člověka a další 

savce: Trypanosoma brucei gambiense, kterou přenáší říční bodavky (Glossina palpalis) 

a Trypanosoma brucei rhodesiense, kterou přenáší bodavky savan (Glossina morsitans). 
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Způsobují onemocnění všeobecně známé jako spavá nemoc. Poddruh Trypanosoma 

brucei brucei nenapadá člověka, ale je nebezpečný např. pro hlodavce a také dobytek 

a způsobuje hospodářské škody. Onemocnění způsobené touto trypanosomou se nazývá 

Nagana a je chronické (Stich at al., 2002). Známým důvodem lidské rezistence 

na Naganu je vysoce denzní lipoprotein (HDL), který obsahuje apolipoprotein A-I a L-I 

a protein podobný haptoglobinu. Tyto lidské proteiny (společné s primáty) jsou 

pro Trypanosomu brucei brucei toxické (Faulkner et al., 2006). Jako rezervoár 

trypanosom nebezpečných pro člověka slouží hlavně hospodářská zvířata na afrických 

venkovech, která jsou v kontaktu s člověkem (Stich at al., 2002; 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id116598). 

 

 

Obr. 2 Mikroohniska africké trypanosomiázy v sub-saharské Africe. Čerchovanou čarou je 
oddělen výskyt východního (T. b. rhodesiense) a západního poddruhu (T. b. gambiense) (Stich at 
al., 2002). 

 

2.1.2.1 Klinická prezentace 

V místě kousnutí bodavky se asi po pěti až patnácti dnech objeví lokální kožní 

zánět – tzv. trypanosomový šankr. Následuje časné stádium nemoci, označované jako 

hemolymfatické, které je provázeno řadou symptomů. Patří k nim vlny horečnatých 

stavů, které korelují s vlnami množení parazitů v krvi (1-7 denní teploty), bolesti hlavy, 

malátnost, slabost, ztráta hmotnosti. Infekce východním poddruhem (T. b. rhodesiense) 
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má progresivnější průběh a vyvolává akutní onemocnění, infekce západním poddruhem 

(T. b. gambiense) má pomalejší průběh a vede k chronickému onemocnění. 

T. b. rhodesiense v krátké době osídlí krev, lymfatické uzliny a další orgány (slezina, 

játra, kůže, kardiovaskulární systém, endokrinní systém a oči) a způsobuje jejich 

patologie (zduření lymfatických uzlin, hepatomegalie, splenomegalie, vyrážky). Časné 

stádium infekce T. b. gambiense má málo symptomů, a tak řada pacientů nevyhledá včas 

potřebnou péči (Foulkes, 1981). Po několika týdnech u T. b. rhodesiense a měsících až 

rocích u T. b. gambiense dochází k druhé fázi onemocnění, která se také označuje jako 

pozdní či encefalická. U infekce T. b. rhodesiense není zřetelný přechod mezi fázemi 

onemocnění. Jedná se o překročení hematoencefalické bariéry parazitem a vniknutí 

do centrální nervové soustavy (CNS). To vyúsťuje v závažnou mozkovou patologii, která 

je provázena bolestí hlavy, mentálními změnami (podrážděnost, apatie, změna osobnosti, 

násilnictví, halucinace, sebevražedné tendence), záškuby, zvýšeným tlakem, slabostí 

a poruchami spánku (denní spavost, nespavost). V závěru přicházejí záchvaty, těžké 

spánkové poruchy, otok mozku, koma, systémové selhání orgánů a nakonec i smrt. Pokud 

není spavá nemoc léčena, je fatální (Volf a Horák, 2007; Kennedy, 2004; Stich at al., 

2002). 

 

2.1.2.2 Diagnostika 

K základní diagnostice trypanosomiázy patří objevení parazitů v krevních nátěrech. 

Má však malou citlivost. Úspěšná je u T. b. rhodesiense, kde je permanentní parazitemie, 

ale u chronického onemocnění způsobeného T. b. gambiense je v krvi málo parazitů 

a objevení pomocí nátěrů je téměř nemožné. 

Další možností je serologický test, u T. b. gambiense kruciální. Je založen 

na detekci protilátek v séru a nazývá se CATT (z angl. card agglutination 

trypanosomiasis test). U T. b. rhodesiense je málo specifický (75%-95%) (Steverding, 

2006) a málo citlivý (87%-89%). 

Obecně je při diagnostice trypanosom důležité detekovat onemocnění v časné fázi 

infekce před proniknutím hematoencefalické bariéry a vstupu do mozku. Poté je možnost 

léčby omezená a lék (melarsoprol) zasahující trypanosomy v CNS má řadu velice 

vážných vedlejších účinků. 

Pokud je CATT u pacienta pozitivní, automaticky se provádí lumbální punkce 

pro zjištění, zda parazit již pronikl do CNS.  
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Test zasažení CNS je založen na spočítání bílých krvinek (WBC) v cerebrospinální 

tekutině (CSF). Kriterium světové zdravotnické organizace je 5 WBC/µl CSF, 

v rozvojových zemích jako je Angola a Pobřeží slonoviny, je však tato hranice nastavena 

až na 20 WBC/µl CSF, poté se předpokládá druhé stádium nemoci. 

Dalším důležitým markerem napadení CNS je koncentrace protilátek typu IgM 

v CSF. Používá se i pro monitorování relapsů onemocnění (Kennedy, 2004). 

Také se pracuje na technice detekování trypanosomální DNA pomocí techniky 

PCR. Problém je nalezení vhodných primerů, reprodukovatelnost diagnostiky 

a senzibilita (96%). Zatím tato technika není připravena pro terénní využití. 

Dalším možným přístupem je použití elektroencefalografu, který odhalí patologie 

v mozku. Problém je jeho dostupnost omezená na specializovaná centra a jeho 

nespecifita. Elektroencefalograf odhalí pouze patologie, ale ne jejich příčinu. 

Používá se rovněž monitorování spánku, protože při infekci CNS trypanosomami 

dochází k poruchám spánkových rytmů. 

Vyvíjejí se nové techniky. K nim patří vylepšení detekce pomocí protilátek, nové 

PCR metody a hledání nových markerů pro zánětlivé reakce v mozku, pro detekci 

fragmentů trypanosom či neuronů v CSF a také nových markerů pro detekci 

neurologických antigenů v krvi. 

Diagnostika trypanosom je tedy provázena řadou problémů. K nim patří 

i koexistence trypanosom s dalšími nemocemi. Např. při léčbě malárie antimalariky, které 

snižují tělesnou teplotu, tedy důležítý symptom trypanosomiázy. (Steverding, 2006). 

 

2.1.2.3 Léčba 

Možnosti léčby spavé nemoci jsou omezeny. Pouze jeden lék je mladší čtyřiceti let. 

Používají se čtyři hlavní léčiva: suramin, pentamidin, melarsoprol a eflornithin (tab. 1). 

Některé z nich pravděpodobně nesplňují dnešní bezpečnostní normy. Od roku 1981 

nebylo registrováno žádné nové léčivo proti africkým trypanosomám. Pro časná stádia 

se využívá suramin u T. b. rhodesiense a pentamidin u T. b. gambiense. Jsou efektivní, 

zabraňují progresi nemoci. Účinný lék pro druhé stádium nemoci je melarsoprol a nověji 

i eflornithin (Volf a Horák, 2007), který obsahuje arzen působící trypanolyticky, má však 

řadu vážných vedlejších účinků. Účinnost při léčbě druhého stádia je dána shopností léčiv 

procházet hematoencefalickou bariérou. Hlavní problém léčby druhého stádia je rozvinutí 



 20 

postléčebné reaktivní encefalopatie (PTRE) u asi 10% léčených, z nichž přibližně 50% 

umírá. Celková úmrtnost při léčbě druhého stádia je 4%-12%. 

V léčení spavé nemoci se lidé potýkají s řadou problémů. Předně je to rezistence 

nových trypanosomálních kmenů na známé léky, relapsy onemocnění 

u „vyléčených“ a také boj s onemocněním ztěžují další infekční onemocnění, války, 

kriminalita a korupce vyskytující se na Africkém kontinentu. Problém s rezistencí se řeší 

kombinací více léčiv. 

Vědecký výzkum se za posledních 30 let soustřeďuje zejména na molekulární 

a biochemické aspekty infekce trypanosom. Spousta fenoménů, jako antigenní variabilita, 

eukaryotní polycistronní transkripce, či RNA-editing, byla popsána právě na modelu 

trypanosomy. V současnosti je snaha zmenšit propast mezi základním a klinickým 

výzkumem a vzájemně je propojit. Je potřeba nových léčiv, která budou účinnější 

a budou mít menší vedlejší účinky (zejména pro léčbu druhého stádia). Vývoj nových 

léčiv probíhá, např. na myších byly vyzkoušeny látky inhibující syntézu CTP 

(cytosintrifosfát). Tyto látky se ukazují jako účinný nástroj v boji s africkými 

trypanosomami. Důležité je, že pronikají hematoencefalickou bariérou (Hofer at al., 

2001). Je třeba objevit nové imunitní mechanizmy, které se účastní v boji s parazitem. 

Také je potřeba vyřešit i řadu vedlejších aspektů v rizikových oblastech: jako chudoba, 

války, hygiena a další epidemie (Kennedy, 2004; Stich at al., 2002; Foulkes 1981). 
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Tab. 1 Lečiva používaná v léčbě africké trypanosomiázy (Kennedy, 2004). 

Lék Spektrum Indikace 
Rok 

prvního  
použití 

Způsob 
podání 

Mechnismus 
účinku 

Vedlejší ú činky, 
komentá ře 

Suramin T. b. 
rhodesiense 

první 
stádium 

začátek 
20. let 

20. 
století 

i.v. 

Inhibice 
stimulace 

proteinů akutní 
fáze 

poškozením 
funkce 

receptoru 
a/nebo signální 

transdukce 

Anyfylaktický šok, 
selhání ledvin, 

kožní léze, 
neurologické 

účinky 

Pentamidin T. b. 
gambiense 

první 
stádium 1940 i.m. 

Interference s 
aktivitou a 
syntézou 

polyaminů a 
selektivní 
inhibice 

membránové 
Ca2+-Mg2+-

ATPázy a Ca2+ 
transportu 
parazita 

Hypotenze, 
hypoglykémie, 
hyperglykémie 

Melarsoprol 
(Mel B) 

T. b. 
gambiense, 

T. b. 
rhodesiense 

druhé 
stádium 

1949 i.v. 

Ovlivnění 
trypanothionu, 
trypanosomální 

molekuly 
udržující 

vnitrobuněčné 
redukční 
prostředí 

PTRE, srdeční 
arytmie, 

dermatitida, 
agranulocytóza, 
vysoké procento 
případů selhání 

léčby 

Eflornithin 
(DFMO) 

T. b. 
gambiense 

druhé 
stádium 1981 i.v. 

Ireverzibilní 
inhibice ornitin-
dekarboxylázy, 

klíčového 
enzymu v 
syntéze 

polyaminů 

Toxický pro kostní 
dřeň, účinky na 

gastrointestinální 
soustavu (orální 

podávání), 
plešatost, 

záchvaty, drahý 
lék, orální podání je 

důvodem malé 
biologické 

dostupnosti 

Nifurtimox 

T. b. 
gambiense, 

pravděp. T.b. 
rhodesiense 

neznámo, 
předoklad: 

druhé 
stádium 

1977 orálně 

Interference s 
trypanosomální

m 
matabolismem 

Gastrointestinální a 
neurologické 

účinky, toxicita je 
málo 

zdokumentována, 
registrován jako lék 

proti Chagasově 
chorobě a ne proti 

lidské africké 
trypanosomiáze, 

neexistuje 
standardní léčebný 

protokol, možná 
role v kombinované 

terapii 
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2.1.3 Regulace hostitelského imunitního systému Trypanosomou brucei 

Trypanosoma je zajímavý model pro studium regulace imunity. Pomocí variantních 

povrchových glykoproteinů (VSG z angl. variant surface glycoprotein), GPI kotev, jimiž 

jsou VSG připojeny k membráně trypanosom, trypanosomální DNA a v součinnosti 

s hostitelskou reakcí, zejména produkcí IFN-γ, manipuluje hostitelským imunitním 

systémem. Kontroluje mnoho aspektů nespecifické i specifické buněčné imunity 

(Mansfield a Paulnock, 2005). Trypanosomy jsou také schopny zastavit pomocí VSG 

a dalších membránových molekul rozvoj alternativní komplementové kaskády a zabránit 

tak lýze (Devine at al., 1986). Většina objevů byla učiněna na myším modelu. Mnoho 

aspektů je zatím neznámých a je potřeba dalšího objevování v této oblasti. 

Reakce imunitního systému myši na africké trypanosomy zahrnuje aktivaci 

T- i B-lymfocytů. To dramaticky ovlivňuje přežití trypanosom v cévním i mimocévním 

prostředí. Reakce B- a T-lymfocytů je spojena s nespecifickou imunitou, jíž se účastní 

makrofágy. Pomocí receptorů makrofágy rozpoznávají trypanosomální antigeny 

a prezentují je na MHC glykoproteinech (z angl. major histocompatibility complex) 

T-lymfocytům. T-lymfocyty se diferencují pod vlivem cytokinů především na Th1 buňky 

produkující IFN-γ, který zpětně aktivuje makrofágy k produkci trypanolytických molekul 

jako jsou reaktivní dusíkaté intermediáty (RNI), reaktivní kyslíkaté intermediáty (ROI), 

TNF-α a další. Tyto reakce trypanosomy dokáží regulovat (viz níže) (Mansfield 

a Paulnock, 2005). 

 

2.1.3.1 Antigenní variace 

Antigenní variace je nejdůležitější mechanismus manipulace imunitního systému 

africkými trypanosomami. Trypanosomy mají více než 1000 genů pro VSG. Je jich vždy 

asi 107 na buňku a tvoří konzistentní plášť. Pomocí regulované změny exprese VSG 

dokáží uniknout specifické reakci B- a T-lymfocytů. Vždy pouze jeden typ VSG je 

exprimován. To je založeno na mechanismu tzv. alelické exluze. S určitou frekvencí (asi 

7 dní) vzniká nová populace s odlišným VSG (nový VAT - z angl. variant antigenic 

type), předchozí populace je eliminována specifickými protilátkami. Nový VAT však 

proliferuje. VSG jsou glykoproteiny o velikosti 50-65 kDA, jsou složené 

z antipararelních A a B α řetězců sbalených do rigidní struktury. N-konec je hydrofilní, 

na C-konec je napojena GPI kotva, která je kotví v membráně. Primární struktura bývá 



 23 

u jednotlivých VSG různá, sekundární a terciální struktura je konzervovaná (Cross et al., 

1998; Mansfield a Paulnock, 2005; Metcalf et al., 1987). 

 

2.1.3.2 Regulace makrofágů 

Trypanosomy dokáží udržet rovnováhu mezi aktivací a deaktivací buněčně 

zprostředkované nespecifické imunity. Nejdůležitější v této regulaci je hladina IFN-γ. 

IFN-γ zabezpečuje inhibici vzniku rychlé specifické odpovědi pomocí Th2 buněk 

a B-lymfocytů produkujících protilátky. V první linii při setkání buněk imunitního 

systému s trypanosomami jsou makrofágy. Ty rozpoznají trypanosomy pomocí 

konzervovaných struktur na jejich povrchu. Jako receptory těchto struktur slouží 

například TLR (z angl. toll like receptors). Po rozpoznání začnou makrofágy 

trypanosomy pohlcovat a prezentovat jejich antigeny T-buňkám. Cytokiny produkované 

makrofágy aktivují u T-buněk Th1 odpověd. Th1-buňky následně začnou produkovat 

IFN-γ, který zpětně aktivuje makrofágy, které jsou poté schopné trypanosomy 

zneškodnit. Aktivace makrofágů je jedním z charakteristických znaků infekce 

trypanosomou. Makrofágy aktivuje jak VSG a jejich GPI, tak trypanosomální DNA 

(Mansfield a Paulnock, 2005). 

Jak již bylo řečeno, v membráně jsou VSG zakotveny přes C-konec GPI-kotvou. 

Při infekci se aktivuje trypanosomální membránová fosfolipáza C a odštěpuje VSG 

štěpením GPI. Během infekce jsou tedy přítomné jak membránová forma VSG (mfVSG), 

tak rozpustná forma (sVSG). Na sVSG zůstává glykosylinositolfosfát (GIP) a označuje 

se tedy i jako GIPsVSG a v membráně zůstává dimyristoylglycerol (DMG) (Hereld et al., 

1986).  

Trypanosomální fosfolipáza C štěpící VSG je pravděpodobně vysoce specifická. 

Tento enzym se aktivuje ve stresových podmínkách, není esenciální, ale jeho absence 

změní průběh onemocnění (Carrington et al., 1998). V krvi infikované myši se nachází až 

108 parazitů na mililitr krve a na každé buňce je 107 VSG. Saturace napadených orgánů 

různými formami VSG může být velmi důležitá. K uvolnění VSG dochází i při ničení 

trypanosom protilátkami a Th1 zánětlivou odpovědí.  

Na myších modelech bylo ukázáno, že obě formy VSG aktivují makrofágy 

k produkci cytokinů způsobujících vysoce polarizovanou Th1 odpověď vedoucí 

k zánětlivé reakci. Th1-buňky jsou producenty IFN-γ, ale časnou produkci IFN-γ 

zabezpečují spíše NK, popřípadě NKT buňky. U myší (kmeny B10.BR/SgSnJ 
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a C57BL/6J) infikovaných T. b. rhodesiense se ukázalo, že IFN-γ je klíčový v rezistenci 

proti africkým trypanosomám a že protilátková Th2 odpověď nekompenzuje malou 

Th1 odpověď (kmen C3HeB/FeJ, IFN-γ knockout C57BL/6J-Ifg, C57BL/6scid) 

(Hertz et al., 1998). Oproti tomu experimenty na myším kmenu C57BL/6 infikovaným 

T.  congolense (jiný africký druh viz. 2.2) ukázaly závislost vysoké produkce IFN-γ 

na výšené vnímavosti (použity protilátky proti IFN-γ) (Shi et al., 2003). Na tkáňových 

kulturách se ukázalo, že trypanosoma (T. b. brucei) během infekce také vypouští faktor 

spouštějící T-lymfocyty (Tltf z angl. T-lymphocyte triggering factor), který stimuluje 

naivní CD8+ lymfocyty k produkci IFN-γ (Olsson et al., 1993). Ačkoliv IFN-γ slouží 

k potlačování infekce aktivovanými makrofágy, slouží i jako růstový faktor trypanosom 

(Hertz et al., 1998) a zapříčiňuje i proniknutí trypanosom do CNS (viz níže). Tento 

mechanismus pravděpodobně slouží trypanosomám k tomu, aby hostitel nebyl zabit 

předčasně a mohlo dojít k další transmisi.  

Ukazuje se také, že u myší infikovaných T. b. brucei (pokusy na kmenu C57BL/6 

a odvozeného knockout IL-10), které dokáží včas zastavit patogickou zánětlivou reakci 

a rozvinout Th2 protilátkovou reakci, dochází k chronické fázi infekce s malou patologií. 

Důležitý je tedy i IL-10, který vede k rozvoji protilátkové odpovědi. Ukázalo se, 

že absence IL-10 koreluje s vnímavostí stejně jako blokace IL-10 receptoru (u stejného 

kmene infikovaného jinou africkou trypanosomou - T. congolense, viz. 2.2) 

(Baetseliera et al., 2001; Shi et al., 2003).  

Na tkáňových kulturách (T. b. rhodesiense) bylo prokázáno, že trypanosomy umí 

také regulovat reakci makrofágů na IFN-γ. GIPsVSG produkovaný trypanosomami 

redukuje fosforylaci signalizační molekuly STAT1, která je důležitá v indukci makrofágů 

pomocí IFN-γ. To vede ke snížené reakci (Coller et al., 2003). Načasování expozice 

makrofágů molekulám GIPsVSG, trypanosomální DNA a hostitelem produkovanému 

IFN-γ určuje jejich imunitní odpověď. Nejdříve jsou makrofágy vystaveny sVSG, 

následně IFN-γ produkovanýmu pravděpodobně NK-buňkami a posléze CD4+ 

Th1 buňkami. sVSG zůstává ve vysoké koncentraci i po odstranění první vlny parazitů 

a poklesu IFN-γ (Mansfield a Paulnock, 2005; Paulnock a Coller, 2001). 

Regulace makrofágů a dentritických buněk pomocí sVSG a mfVSG může být 

i výhodná pro hostitele při potlačení parazitů pomocí NO a TNF-α, to však také vede, 

jak bylo pozorováno i u lidí, k patologické zánětlivé reakci (Paulnock a Coller, 2001; 

MacLean et al., 2004). Při pokusech na myších infikovaných T. b. brucei (kmen 

C57BL/6 a odvozený TNF-α  knockout) se u myší s absensí TNF-α ukázalo, 
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že trypanosomy rostou rychleji než u normálních myší, ale nebyla pozorována změna 

v eliminaci pomocí protilátek a doba přežití nebyla ovlivněna. To ukazuje, 

že trypanosomy jsou potlačovány pomocí TNF-α, ale TNF-α působí patologickou reakci 

(Magez et al., 1999). 

Analýza transkriptů (cDNA) makrofágů aktivovaných GPI kotvami trypanosom 

ukázala zvýšenou produkci transkriptů IRF-7 a IFN-β, což ukazuje na autokrinní aktivaci 

makrofágů IFN-αβ (Mansfield a Paulnock, 2005). 

Dalším důležitým produktem trypanosom, který ovlivňuje imunitní reakci hostitele, 

je trypanosomální DNA. Nejspíše receptor TLR9 na povrchu makrofágů rozeznává 

nemethylované CpG sekvence typické jak pro bakterie, tak i pro jadernou trypanosomální 

DNA. Signalizace je silně závislá na aktivaci transkripčního faktoru NFκB. Na tkáňových 

kulturách byla pozorována produkce cytokinů způsobujících maturaci T-buněk. 

Trypanosomální DNA (pokusy s T. b. rhodesiense) stimuluje Th1 odpověď a produkci 

RNI a ROI (Mansfield a Paulnock, 2005; Shoda et al., 2001; Harris et al., 2006). 

Aktivace makrofágů vysoce purifikovanou trypanosomální DNA vedla k produkci 

IL-1β, TNF-α, IL-6, GM-CSF, PGE2, NO a IL-12. Z trypanosom se DNA dostává 

nejspíše po cytotoxickém působení buněk imunitního systému, ale pravděpodobně 

dochází i k úniku trypanosomální DNA nezávislému na imunitních buňkách (tryp. DNA 

byla detekována v plazmě myších kmenů C57BL/6 a C57BL/6-scid) (Mansfield 

a Paulnock, 2005; Harris et al., 2006).  

 

2.1.3.3 Regulace B-lymfocytů 

Důležitý faktor v regulaci aktivity B-lymfocytů je střídání povrchového pláště. 

Vždy je exprimován pouze jeden typ VSG a proto je B-buňkám předkládán multiepitop 

složený ze stejných částí, což vede k jejich aktivaci nezávislé 

na Th-buňkách a produkci nízkoafinních protilátek typu IgM. B-buňky kontrolují infekci 

ve vaskularizovaných tkáních. VSG je rychle rozpoznán a počet parazitů eliminován. 

Rozvíjí se i Th dependentní protilátková odpověď (Mansfield, 1994). V té se produkují 

protilátky typu IgG. Oba typy protilátek způsobují eliminaci daného VAT (pokusy 

na myších – kmen C57BL/lOSnJ, infikace T. b. rhodesiense) (Dempsey a Mansfield, 

1983). 

Při změně VAT se určitou dobu produkují dva různé VSG na jedné buňce, protože 

RNA „starého“ VAT ještě nebyla degradována. Studie na myších (kmeny C57BL/6 
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a nu/nu myši), s konstrukty trypanosom (T. b. rhodesiense) exprimujících dva různé 

VSGs ukázaly, že tyto trypanosomy neaktivují Th-nezávislou protilátkovou reakci, 

což pomáhá nerušené proliferaci nového VAT (Mansfield a Paulnock, 2005; 

Dubois et al., 2005). 

Trypanosomální sVSG a DNA modifikuje aktivaci a diferenciaci B-buněk pomocí 

makrofágy produkovaného IL-6, který podporuje T-dependentní i T-independentní 

protilátkovou odpověď. Přímá regulace B-buněk trypanosomálními produkty je zatím 

nejasná (Mansfield a Paulnock, 2005). 

 

2.1.3.4 Regulace T-lymfocytů 

T-lymfocyty jsou kriticky důležité pro kontrolu infekce. Cytokiny makrofágů 

(IL-12, IL-18) a dentritických buněk aktivují Th1 odpověď. Th1 buňky produkují IFN-γ, 

který aktivuje makrofágy. To vyvolá potlačení parazitů v extravaskulárních tkáních. 

IFN-γ je kruciální v této regulaci,  ale trypanosomy ho umí regulovat (Mansfield 

a Paulnock, 2005; Hertz et al., 1998). 

Makrofágy lymfatických tkání infikovaných organizmů snižují proliferaci 

T-lymfocytů pomocí přímého kontaktu i pomocí cytokinů. Tyto makrofágy se označují 

jako supresorové a objevují se časně po infekci (pokusy na myších kmene C57BL/6, 

infikované T. b. rhodesiense) (Wellhausen a Mansfield, 1979). Supresorovým 

makrofágem se makrofág stane pod vlivem produktů trypanosom jako je sVSG a/nebo 

trypanosomální DNA (Metcalf et al., 1987). Makrofágy jsou tedy primárním cílem 

afrických trypanosom v potlačení imunitní reakce (Grosskinsky a Askonas, 1981). Mezi 

rozpustné supresory T-buněk patří produkty makrofágů NO, PGE2 a/nebo TNF-α. 

Supresivní účinek je zabezpečen správnou kombinací hladin cytokinů. Tato suprese 

potlačuje proliferaci T-lymfocytů, ale má malý efekt na produkci cytokinů T-buňkami. 

Např. IFN-γ je stále produkován a potencuje supresorovou reakci. Nicméně přesto 

k určité odpovědi dochází, protože hostitel nesmí být zabit předčasně (pokusy 

na tkáňových kulturách z infikovaných myší) (Magez et al., 1999;  Sternberg 

a McGuigan, 1992; Schleifer a Mansfield, 1993). 

V in vitro podmínkách byly smíchány makrofágy a T-buňky z infikovaných myší 

(F1 generace křížení kmenů C57BL/6 x BALB/c, T. b. brucei). Byla pozorována inhibice 

produkce IL-2, který slouží jako růstový faktor lymfocytů. Bylo produkováno hodně 

IFN-γ a následně TNF-α. Jestliže byly přidány neutralizační protilátky proti IFN-γ, byla 
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poté obnovena produkce IL-2. V případě přidání neutralizační protilátky proti TNF-α 

byla pozorována menší suprese T-lymfocytů a zrušení produkce IFN-γ (Darji et al., 

1996). Tyto výsledky opět ukazují na využívání hostitelských molekul trypanosomami 

v regulaci imunitního systému.  

2.1.3.5 Regulace antigenní prezentace 

Záhy po infekci africkými trypanosomami dojde u vnímavých i rezistentních 

myších kmenů k zvýšení prezentace trypanosomálních peptidů navázaných na  MHC II 

na buňkách prezentujících antigen (APC). Mezi APC patří hlavně makrofágy 

a dentritické buňky. Aktivita APC je v silné korelaci s hladinou sVSG, trypanosomální 

DNA a IFN-γ. Při potlačení první vlny parazitemie se tento efekt rychle ztrácí a zvlášť 

u vnímavých myších kmenů je schopnost obnovení zvýšené antigenní prezentace snížená. 

Předpokládá se, že změny v antigenní prezentaci mohou být způsobeny faktory 

trypanosom a imunitního systému nebo také zhoršenou degradací VSG v APC, a proto 

i prezentací na povrchu APC (Mansfield a Paulnock, 2005). 

 

Obr. 3  Imunitní mechanismy 
buněčné obrany proti africké 
trypanosomiáze. V první linii 
reakce jsou makrofágy 
a dentritické buňky zastupující 
nespecifickou buněčnou reakci. 
Současně propojují nespecifickou 
a specifickou odpověď aktivací 
specifických T- a B-buněk. 
T-buňky jsou klíčové 
a pod vlivem makrofágů 
(cytokiny, kontakt) se diferencují 
na Th1 buňky a zpětně aktivují 
makrofágy k produkci 
trypanolytických molekul 
a destrukci pohlcených parazitů. 
Tato reakce je způsobena 
schopností Trypanosom regulovat 
imunitní systém hostitele. 
Pod vlivem makrofágů probíhá 
i diferenciace B-buněk 

na plazmocyty produkující velké množství specifických protilátek (Mansfield 
a Paulnock, 2005, přeloženo do češtiny). 
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2.1.4 Neuropatogeneze 

Zejména na myších modelech, ale i u pacientů byly studovány mechanismy 

neuropatogeneze. Konečné stádium infekce trypanosom je provázeno těžkými 

patologiemi mozku. Bílá hmota je infiltrovaná lymfocyty diapedézou z krve, tento proces 

ovládají i trypanosomy a pronikají do mozku a cerebro-spinální tekutiny (CSF). To 

se děje vlivem IFN-γ. IFN-γ slouží jako aktivátor exprese lamininu α4 na endoteliálních 

buňkách vlásečnic v mozku. Laminin α4 je prostupný jak pro lymfocyty, tak 

pro trypanosomy (pokusy na myším kmenu C57BL/6, infekce T. b. brucei) 

(Masocha et al., 2004). Další možností průniku do CNS je rozvolnění těsných 

mezibuněčných spojů endoteliálních buněk enzymatickým působením produktů 

zánětlivých buněk a pravděpodobně také produktů trypanosom 

(http://www.schistosomes.cz/). V mozku myší (kmen CD-1, infekce T. b. brucei) byla 

zaznamenána i produkce IL-10, IL-6, IL-8, IFN-γ, TNF-α a prostaglandinu D2 v CSF. 

Zvýšená produkce IL-2 zaznamenána nebyla, což má za následek malou lymfocytární 

reakci v CNS (Hunter et al., 1991). Mikroglie, astrocyty a T-buňky produkují v mozku 

krys (Sprague-Dawley) během infekce řadu chemokinů jako MIP-2, RANTES a MIP-1α 

(Sharafeldin et al., 2000) (tyto chemokiny byly u krys objeveny i mimo CNS (Liu et al., 

1999)). Pod vlivem cytokinů a VSG dochází k aktivaci makrofágů. Trypanosoma 

i v mozku produkuje Tlft (Olsson et al., 1993), který spouští CD8+ T-lymfocyty 

k produkci INF-γ, ten opět aktivuje makrofágy a spouští se zánětlivá reakce. Molekuly 

IL-1, TNF-α, IL-6, NO produkované aktivovanými makrofágy a astrocyty způsobují 

zánětlivou reakci v mozku a některé mají cytotoxické účinky. Produkty trypanosom 

(mezi které patří proteinázy, fosfolipázy, mastné kyseliny, kininy 

(http://www.schistosomes.cz/), které pronikly hematoencefalickou bariérou, mají přímé 

cytotoxické účinky na mozkové buňky. To vše vede k destrukci mozkové tkáně 

(Kennedy, 2004). 
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Obr 4. Mechanismy neuropatogeneze způsobené africkou trypanosomiázou. Schematické 
znázornění jednotlivých interakcí trypanosom s buňkami v CNS a z toho vyplývajících toxických 
účinků na nervovou tkáň jak skrze přímé produkty trypanosom, tak nepřímo, skrze toxické 
produkty imunitního systému. Otazníkem jsou vyznačeny ne zcela potvrzené interakce 
(Stich et al., 2002, přeloženo do češtiny). 

 

2.1.5 Mechanismy patogeneze 

Manipulací imunitního systému prolomí trypanosomy obranu hostitele. Cytotoxické 

produkty trypanosom (mezi něž patří proteinázy, fosfolipázy, mastné kyseliny a kininy 

(http://www.schistosomes.cz/)) způsobují patologie tkání. Imunitní systém je vyčerpán 

opakovanými vlnami parazitů, kmenové buňky v kostní dřeni jsou u myší (kříženci 

kmenů CBA/H x C57BL/6) vyčerpané již během první vlny infekce, jsou stresované 

a neschopné doplnit nové buňky imunitního systému (Clayton et al., 1980). Dochází 

k patologickým zánětlivým reakcím. Nespecifické protilátky typu IgM, které se účastní 

potlačení trypanosom zároveň ničí erytrocyty, a tím působují anémii (pokusy na myším 

kmenu S/W) (Amole et al., 1982). Imunosuprese vede k náchylnosti k dalším chorobám. 

Po prostupu trypanosom do mozku dochází k destrukci mozkových tkání. 
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2.1.6 Trypanosoma brucei  – vážné onemocnění i model pro zkoumání 

imunitního systému 

Jak bylo popsáno, odpovědi na Trypanosomu brucei se účastní mnoho faktorů 

specifické i nespecifické imunity hostitele. Jedná se o složitou síť interakcí. V tab. 2 jsou 

pro přehlednost uvedeny cytokiny důležité v odpovědi myší na africké trypanosomy. 

Informace, které jsou o těchto mechanismech známy, nejsou zdaleka úplné, a proto 

je potřeba dalšího zkoumání v této oblasti. Objevení nových mechanismů boje imunitního 

systému proti africkým typanosomám může odhalit některé obecké mechanismy 

imunitního systému a také pomoci v boji s onemocněním, které způsobují. Pro lepší 

pochopení těchto mechanismů je třeba objevit další důležité proteiny, které se účastní 

odpovědi na infekci africkými trypanosomami. K tomu může sloužit genetická analýza. 

Následující kapitoly se tedy zabývají nástroji genetické analýzy, které jsou vhodné 

pro objevování nových důležitých genů účastnících se odpovědi na africké trypanosomy. 

Důležitý je předpoklad homologie myšího modelu a člověka v objevených genech 

i mechanismech. 

 

Tab. 2 Cytokiny důležité v odpovědi myší na africké trypanosomy 

Cytokin Ovlivňovaný znak Druh Kmen myši Literatura 

IFN-γ 

délka přežití, rozvinutí 
patologické zánětlivé 

odpovědi - potlačování 
parazita, průnik trypanom 

do CNS, růstový faktor 
trypanosom 

T. b. rhodesiense, 
T. b. brucei, 

T. congolense 

C57BL/6, B10.BR/SgSnJ, 
C3HeB/FeJ, C57BL/6J , 

IFN-g knockout 
C57BL/6J-Ifg, IL-4 

knockout C57BL/6J-Il4, 
C57BL/6J-scid/SzJ (scid) 

(Hertz, 
1998; 

Masocha, 
2004) 

IL-10 

délka přežití, rozvinutí 
specifické protilátkové 
odpovědi a potlačení 
patologické zánětlivé 

odpovědi 

T. b. brucei, 
T. congolense 

C57BL/6, IL-10 knockout 
C57BL/6 

(Shi, 2003; 
Baetseliera, 

2000) 

TNF-α potlačení trypanosom, 
patologický zánět 

T. b. brucei C57BL/6, TNF-α knockout 
C57BL/6 

(Magez, 
1999) 
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2.2 Trypanosoma congolense 

Ve své práci uvádím publikace, které se zabývaly mapováním lokusů kontrolujících 

onemocnění Trypanosoma congolense a Trypanosoma cruzi (viz. 2.3). Pro toto mapování 

byla použita podobná technika, kterou jsme použili pro mapování genů kontrolujících 

infekci Trypanosoma brucei brucei, proto zde uvádím alespoň základní informace 

o těchto trypanosomách. Trypanosoma congolense je dalším druhem trypanosomy 

vyskytujícím se na africkém kontinentu. Je hlavní trypanosomou způsobující africkou 

zvířecí trypanosomiázu. Životní cyklus má shodný s Trypanosomou brucei, včetně 

stejného vektora – bodavky tse-tse. Mezi hlavní syptomy patří ztráta hmotnosti, anémie 

a imunosuprese, tyto příznaky ale nejsou dosud plně objasněny. Trypanosoma congolense 

se vyskytuje ve 40 zemích a způsobuje tam na domestikovaných zvířatech vážné 

hospodářské škody (Coustou et al., 2010). 

 

2.3 Trypanosoma cruzi 

Trypanosoma cruzi se vyskytuje na americkém kontinentu. Zde je infikováno přes 

18 miliónů lidí. Parazit je přenášen krevsajícími plošticemi. Po inokulaci infekční formy - 

trypomastigota do kůže nebo sliznice může následovat akutní onemocnění nebo parazit 

přežívá v hostiteli bez klinických příznaků. Především u dětí bývá v některých případech 

(5%) časná infekce smrtelná. Většinou je infekce diagnostikována až v pozdních 

chronických stádiích, kdy je ničen nervový systém – tomuto stádiu se říká Chagasova 

choroba. Chagasova choroba je vážným problémem ve střední Americe a na území Jižní 

Ameriky. Vyskytují se při ní chronické záněty, jejichž patogeneze není plně objasněna, 

ale souvisí s autoimunitními reakcemi. Epidemiologické studie ukázaly, že průběh 

nemoci je vysoce závislý na genetických faktorech. U myší má onemocnění podobný 

průběh, a proto slouží jako biologický model pro zjišťování mechanismu imunitní obrany 

proti Trypanosomě cruzi (viz níže) (Graefe et al., 2003). 
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2.4 Mapování lokusů kvantitativních vlastností u myši (QTL – z angl. 

quantitative trait locus) 

 

Pro mapování lokusů (QTL), které mají kvantitativní vliv na určitý znak jako je 

dědičná predispozice k rakovině, nebo náchylnost k infekcím, nelze použít klasické 

postupy vycházející z mendelovských zákonů. Pro toto mapování lze využít následujících 

nástrojů.  Jako model se používá myš (Mus musculus), či krysa. V této práci se zaměřím 

pouze na modelový organismus myš. Základem jsou dva (popřípadě i více) inbrední 

kmeny myši s rozdílným fenotypem – např. kmen BALB/c, který je vnímavý k infekci 

Leishmania major, a  kmen STS, který je k této infekci rezistentní (Lipoldová a Demant, 

2006) – a možnost rozlišit, který lokus u kříženců vzniklých z křížení těchto dvou kmenů 

pochází z kterého kmene, a to pomocí sady polymorfních markerů. Ty umožní 

lokalizovat lokusy (QTL) ovlivňující průběh infekce, náchylnost k rakovině, či obecně 

k dalším znakům. Lokalizace probíhá pomocí hledání vazby zvoleného fenotypu (např. 

doba přežití při infekci, hladiny imunitně relevantních molekul, či počet a velikost 

nádorů) na daný marker, reprezentující daný lokus neboli místo na chromozomu. Přitom 

je možné, že daný lokus má různý účinek při různé kombinaci s ostatními lokusy (genové 

interakce). Při hledání vazby se používá řada statistických postupů (popsáno níže). 

Pro mapování QTL byly vytvořeny různé systémy kříženců (Demant, 2003). 

 

2.4.1 Rekombinantní inbrední kmeny (RIS) 

Křížením dvou základních inbredních kmenů vzniká 1. filiální generace (F1), která 

je ve všech sledovaných lokusech heterozygotní (jedna alela vždy pochází od matky, 

druhá od otce) dalším křížením F1 generace vznikají už kříženci (F2) s různými 

kombinacemi  lokusů z obou základních kmenů. Následným vhodným křížením těchto 

kříženců mezi sebou (tzv. inbredizace) se docílí toho, že nově vzniklí kříženci jsou 

ve všech lokusech homozygotní – vzniknou rekombinantní inbrední kmeny (RIS). Každý 

RIS přitom obsahuje unikátní kombinaci 50% genotypu z jednoho rodičovského kmene 

a 50% z druhého rodičovského kmene. Pro analýzu je lépe, když je těchto kmenů více 

než dvacet. Na těchto kmenech lze testovat, zda daný fenotyp má vazbu na daný marker 

reprezentující lokus. Pokud ano, poté se pravděpodobně jedná o hledaný QTL. Pokud 
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mají QTL pouze malý účinek na daný fenotyp, je potřeba několik stovek RI 

(Demant, 2003). 

 

2.4.2 Rekombinantní kongenní kmeny (RCS) 

Tyto kmeny byly připraveny pro mapování QTL se slabým účinkem. F1 generace se 

kříží zpětně s kmenem, který slouží jako genetické „pozadí“ (základní kmen), druhý 

kmen se označuje jako „dárce“. Opakovaným zpětným křížením a následnou inbredizací 

se dosáhne vzniku série rekombinantních kongenních kmenů (RCS), které vždy obsahují 

unikátní kombinaci 12,5% genotypu dárcovského kmene na pozadí genotypu základního 

kmene. Dárce bývá např. rezistentní k nějaké infekci, kmen, který slouží jako genetické 

pozadí, je k této infekci vnímavý, a hledají se QTL kontrolující průběh infekce. Série RC 

kmenů obvykle sestává přibližně z dvaceti kmenů. V těchto kmenech je již možné 

detekovat i slabší QTL, protože genetické varianty u jednotlivých RC kmenů nejsou tak 

široké. Pro mapování QTL daný RC kmen zkřížíme s kmenem genetického pozadí. 

Výhodou je, že k následné typizaci stačí jen 16 - 20 markerů. Nevýhodou je, že nám 

můhou uniknout interakce mezi jednotlivými QTL (aditivita, epistáze). Na druhou stranu 

pouze několik QTL je rozdílných mezi donorem a pozadím, a tak se systém RC kmenů 

jeví jako velice dobrý nástroj pro mapování QTL, v kterém je i případná interakce velice 

dobře detekovatelná (Demant, 2003; Demant a Hart, 1986). 
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Obr. 5 Grafické znázornění chromozomů série CcS/Dem rekombinantních kongenních 
kmenů. Každý kmen obsahuje unikátní kombinaci 12,5% z dárcovského kmene (zde STS) 
a zbylý genom je ze základního kmene (zde BALBc/HeA). Fialovou jsou znázorněny STS alely, 
béžovou BALBc/HeA (Demant, 2003). 

 

2.4.3 Kmeny s chromozomální substitucí 

Tyto kmeny obsahují jeden celý chromozom dárce, zatímco zbylé chromozomy 

pocházejí od základního kmene. Získávají se opakovaným selektivním zpětným křížením 

křížence, který má jeden celý nezrekombinovaný chromozom, s kmenem genetického 

pozadí a následnou inbredizací. Kompletní sada kmenů s chromozomální substitucí 

pokrývá celý genom, u myši tedy 20 kmenů, z nichž každý zastupuje jeden chromozom. 

Pokud se dárce a základní kmen neliší v mnoha QTL, je možné pomocí tohoto systému 

rychle detekovat, na kterých chromozomech se QTL nachází. Pokud je však těchto 

detekovatelných QTL mnoho, mohou být na většině chromozomů současně, a proto 

se výsledek stává málo informativní (Demant, 2003). 

 

2.4.4 Myši se značenými chromozomy (GTM) 

Tyto kmeny jsou podobné kmenům s chromozomální substitucí, s tím rozdílem, 

že neobsahují vždy celý chromozom dárce, ale pouze jeho část (průměrná délka 

fragmentu donora je 23 cM). Jejich příprava je stejná jako u kmenů s chromozomální 
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substitucí, ale při selekci se nevybírá celý chromozom, ale pouze část. Jeden chromozom 

je tedy pokrytý více kmeny. Pro pokrytí celého genomu je potřeba asi 60 GTM kmenů. 

Tento přístup poskytuje lepší rozlišovací schopnost při hledání QTL (Demant, 2003; 

Iakoubova et al., 2001). 

 

2.4.5 Linie pokro čilého křížení (AILs) 

Tito kříženci slouží pro současné mapování QTL na krátkou vzdálenost. 

Rodičovské kmeny jsou mezi sebou nakříženy a křížení potomků pokračuje dál až 

do generace F5-F8, tak, že pro křížení jsou vybírána zvířata s největší heterogenitou 

genomu. Vzniklí rekombinanti mají mnohem kratší úseky z obou rodičovských kmenů 

než rekombinanti v F2 generaci, protože je zde mnohem vyšší pravděpodobnost 

rekombinace mezi lokusy. To umožňuje mapovat QTLs na malých intervalech, 

ale detekce vazby je v těchto rekombinantech problematická a také je potřeba velkého 

množství markerů (Demant, 2003; Darvasi a Coller, 1995). 

 

2.4.6 Heterogenní křížení 

Jedná se o křížence více rodičovských kmenů. Opět je snaha o maximální 

heterogenitu vzniklých kříženců. Tyto kmeny poskytují více alelických forem QTLs, 

a tak jsou schopny odhalit více různých QTLs. V systému dvou kmenů je možnost 

odhalení omezena jen na QTLs, které se liší mezi těmito dvěma kmeny, u heterogenních 

křížení je možnost heterogenity mezi QTLs z různých kmenů, a tudíž možnost detekce 

podstatně větší. Heterogenní kříženci také umožňují rychlou detekci QTL na malém 

úseku. 

Pro precizní mapování je ale potřeba velkého množství myší (několik tisíc). Nevýhodou 

také je, že různé alelické formy QTLs snižují schopnost jejich detekce. Další problém je 

v interakci jednotlivých QTLs – jsou různé pro různé alelické varianty. Je potřeba také 

pokročilejších statistických postupů. Jedná se však o silný nástroj pro hledání QTLs 

(Demant, 2003, Talbot et al., 1999). 
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2.4.7 Interakce QTL 

Jednotlivé QTL spolu mohou interagovat. Často efekt nějakého QTL na fenotyp 

závisí na genotypu jiného QTL. QTL má různé efekty při různém genetickém kontextu, 

může být odlišný, či zcela opačný. Např. dva hypotetické QTLs – QTL1 a QTL2 mají 

vliv na délku přežití při dané infekci. Pro každý lokus je a/a fenotyp a b/b fenotyp odlišný 

(a,b – alely pocházející z různých rodičovských kmenů). Myši s genotypem QTL1a/a 

jsou vnímavější než myši s genotypem QTL1b/b, pokud je přítomen genotyp QTL2 b/b. 

Pokud je přítomen genotyp QTL2a/a, je naopak myš s genotypem QTL1a/a rezistentnější 

než myš s genotypem QTL1b/b. Další možností interakce je např. aditivita jednotlivých 

QTLs, kdy se jejich vliv na fenotyp sčítá (Demant, 2003). 

 

2.4.8 Detekce polymorfizmu 

Při hledáních QTLs je potřebná metoda, pomocí níž se zjišťuje, který lokus 

křížence pochází od jednoho rodičovkého kmene a který od druhého. Dají se použít různé 

morfologické markery, ale nejlepší a nejvíce využívané markery jsou molekulární 

markery založené na polymorfizmech DNA. 

V myším genomu se vyskytují tzv. mikrosatelitní sekvence, známé také jako 

tandemové repetice. Tyto sekvence nejsou kódující, opakuje se v nich pouze nějaký 

krátký motiv sekvence DNA. DNA polymerázy při replikaci těchto sekvencí s určitou 

frekvencí „sklouznou“ a zkopírují repetitivní sekvenci jiné délky. Protože je tato 

sekvence nekódující, nemá tento druh mutace žádný vliv na životaschopnost jedince. 

Tyto sekvence mají odlišnou délku u jednotlivých myších kmenů a slouží jako 

polymorfní markery. Na okraje těchto sekvencí je možné vytvořit specifické primery. 

Tyto okraje jsou u sledovaných kmenů stejné, ale délka sekvence mezi nimi je různá. 

Pomocí PCR (z angl. polymerase chain reaction) je možno amplifikovat tyto sekvence, 

přičemž amplifikovaný produkt má různou délku podle toho, z kterého kmene pochází. 

Pomocí elektroforézy se určí délka fragmentu a ta odpovídá danému kmenu. Takto je 

tedy možno zjistit, z kterého kmene pochází daný lokus. Dnes již máme k dispozici sadu 

těchto polymorfních mikrosatelitních markerů pokrývající rovnoměrně celý myší genom 

s frekvencí asi 1-2 cM. Ideální délka amplifikovaných úseků je 100-200 bp. 
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Pokud chceme mapovat s vyšší přesností, než je rozlišovací schopnost 

mikrosatelitních markerů v daném místě genomu, je možno využít polymorfismu 

v jediném nukleotidu (SNP – z angl. single nucleotide polymorfism). Pomocí PCR 

se naamplifikuje sekvence, ve které se vyskytuje SNP, a sekvenčně specifickou 

nukleázou se produkt štěpí v místě SNP. Protože je sekvenčně specifická, štěpí pouze 

jednu variantu sekvence a druhou ne. Poté je pomocí elektroforézy opět možno odečíst, 

o jaký lokus se jedná. Pokud neexistuje nebo není dostupná specifcká nukleáza, která 

byla schopna rozlišit varianty SNP, je možné využít metodu čipů. U této metody jsou 

na destičku v určených pozicích připevněné krátké sekvence DNA, které specificky 

hybridizují s DNA ze vzorku, následná vizualizace opět umožňuje odečtení 

(http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/geneticka_kartografie.htm; Love et al., 1990). 

 

2.4.9 Základní statistické postupy sloužící k odhalování QTLs 

Nejjednodušší metoda pro mapování QTL je analýza rozptylu (ANOVA). V této 

analýze se srovnává pomocí markerů zjištěný genotyp s pozorovaným fenotypem. 

Např. existují jedinci s genotypem AA na markeru D1Mit30 a tito jedinci mají vyšší 

hodnotu sledovaného znaku než jedinci s genotypem AB. To ukazuje, že se v blízkosti 

daného markeru nachází QTL. Naproti tomu pokud v hypotetickém markeru D2Mit99 

není rozdíl ve fenotypu mezi genotypem AA a AB, potom to ukazuje na to, že zde žádný 

hledaný QTL není. V tomto uspořádání je jakýkoliv nenulový rozdíl mezi skupinami AA 

a AB brán jako QTL, lze tedy využít, jen pokud jde o fenotyp typu ANPŘES NOCE. 

Mnoho biologických vlastností (např. vnímavost k dané infekci) však není tohoto typu, 

ale má charakter vždy určité míry projevu daného znaku, a proto musíme používat 

sofistikovanější ANOVA analýzu, známou jako F-statistika, k porovnávání průměru 

fenotypů obou genotypových skupin. Využívá se tzv. LOD score statistiky. LOD score 

vyjadřuje sílu vazby, jedná se o dekadický logaritmus podílu pravděpodobnosti výskytu 

QTL v daném lokusu a pravděpodobnosti, že tam žádný QTL není. Pokud se tedy LOD 

rovná 3, je pravděpodobnost výskytu QTL v blízkosti daného markeru 1000x větší, než 

že v blízkosti markeru žádný QTL není. Hlavní výhoda hledání vazby přímo na daný 

marker je jednoduchost, mezi další výhody patří možnost mapování vícečetných lokusů 

a snadné zahrnutí dalších faktorů, jako je pohlaví nebo vlivy prostředí. Nevýhodou je 

možnost rekombinace mezi skutečným QTL a markerem, a tím snížení síly detekce, 

zvlášť když je marker příliš daleko od QTL.  
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Využívá se také mapování intervalu, kdy se hledá vazba na úseku pokrytém 

markery s vysokou hustotou. 

ANOVA vyžaduje normální rozdělení, a proto je potřeba v některých případech 

veličiny normovat. Běžně se jako QTL označuje lokus s pravděpodobností vazby výšší 

než 95% (P<0,05). Nulová hypotéza, kterou vyvracíme, je, že v daném lokusu vazba 

není. 

Pro zajištění dostatečné síly detekce QTLs byl stanoven počet myší na nejméně 100 

až 200 jedinců (detekce také závisí na síle daného QTL, jedná se o uspořádání s dvěma 

rodičovskými kmeny). Doporučená vzdálenost markerů je 10-15 cM při testování celého 

genotypu. Pokud mapujeme přesněji již nalezené QTLs, musí se interval mezi markery 

snížit (Broman, 2001). 

 

2.4.10  QTL ovlivňující  vnímavost k trypanosomám u myši 

Bylo pozorováno, že některé myší kmeny jsou vnímavější k infekci trypanosomou 

(Trypanosoma brucei rhodesiense) než jiné (např. kmen C57BL/10 je rezistentní, kmeny 

CBA/J, A/J, BALB/cByJ jsou středně rezistentní a C3HeB/FeJ je vysoce vnímavý 

(Levine a Mansfield, 1981)). Pomocí křížení rezistentního kmene C57BL/6 a vnímavého 

BALB/c a analýzou fenotypu infikovaných (Trypanosoma brucei rhodesiense) kříženců 

(F1 a F2 generace) bylo zjištěno, že genetická kontrola infekce je zapříčiněna více geny 

(QTL) (křížení C57BL/6xBALB/c) (Greenblatt et al., 1984). Bylo pozorováno, že např. 

rezistentní kmeny (C57BL/6J) mají silnější produkci nespecifických IgM protilátek 

a malou produkci IgG protilátek na rozdíl od opačného fenotypu vnímavých kmenů (A/J) 

(Mitchell a Pearson, 1986; Whitelaw et al., 1980). Také se ukázalo, že rezistence 

nekoreluje s přítomností různých alel MHC (kříženci C57BL/6xBALB/c) 

(Greenblatt et al., 1984). 

QTL byly mapovány u africké Trypanosomy congolense (Kemp et al., 1997; 

Iraqi et al., 2000) a jihoamerické Trypanosomy cruzi (Graefe et al., 2003). 
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2.4.10.1 Mapování lokusů rezistence k infekci Trypanosoma 

congolense u myši 

Křížením inbredního myšího kmene C57BL/6 (B6), který je rezistentní k infekci 

Trypanosomou congolense, s kmeny A/J (A) a BALB/c (B), které jsou vnímavé, byly 

připraveny dvě sady kříženců F2 generace (B6xA – 396 samic + 486 samců, B6xB – 200 

samic + 200 samců). Poté byli tito kříženci infikováni Trypanosomou congolense 

a sledována doba přežití. Doba přežití u rekombinantů se pohybovala v rozmezí mezi 

vnímavým a rezistentním kmenem. Následnou genetickou analýzou pomocí 

mikrosatelitních markerů a statistických postupů byly nalezeny vazby na délku přežití 

na chromozomech 17, 5 a 1. Vazba na chromozom 1 byla nalezena pouze u křížení 

B6xA. Důvodem může být vyšší rezistence kmene A/J než kmene BALB/c, a tedy 

interakce s lokusem na chromosomu 1 s nějakým genem z kmene A. Vazba na chr. 17 

byla ještě ověřena v generaci F3. Tyto nové QTL byly pojmenovány Tir1 (chr. 17), 

Tir2 (chr.5)  a Tir3 (chr. 1) (Tir – z angl. trypanosome infection response) (Kemp et al., 

1997). Poté byla provedena přesnější analýza pomocí linií pokročilého křížení (AILs). Ty 

byly vytvořeny jako 6. generace stejných křížení (B6xA, B6xB). Všechny QTL byly 

potvrzeny kromě ztráty vazby na Tir2 u křížení B6xB. To je nejspíše způsobeno ztrátou 

dané alely při přípravě AILs. U Tir3 bylo touto analýzou zjištěno, že se jedná o tři QTLs 

(Tir3a, Tir3b, Tir3c). Tyto QTL se překrývají s QTL pro jiné infekce 

(Salmonella typhimurium - Tir3a,b,c; Mycobacterium tuberculosis – Tir3b,c; Borrelia 

burgdorferi – Tir3c, Tir2, Tir1; Listeria monocytogenes – Tir2; Leishmania major – Tir2, 

Tir1; Plasmodium chabaudi – Tir1; Leishmania donovani – Tir1 ) (Iraqi et al., 2000; 

Lipoldová a Demant, 2006). 

Na microarrays byla srovnána exprese genů u kmenů B6 a A/J po infekci. Pomocí 

automatizované metody strovnávání exprese proteinů v rámci biologických drah bylo 

zjištěno, že nejpravděpodobnější gen zodpovědný za kontrolu onemocnění v místě lokusu 

Tir1 je člen Mapkinázové dráhy Daxx. U vnímavých myších kmenů byla nalezena delece 

aminokyseliny v místě, kde se na Daxx váže protein p53 (Fisher et al., 2007). 
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2.4.10.2 Vnímavost k infekci Trypanosoma cruzi u myši 

Některé inbrední myší kmeny se ukázaly jako rezistentní k infekci 

Trypanosoma cruzi a jiné vnímavé, čehož se využívá při mapování QTL. 

Podobně jako u Trypanosomy congolense byly mapovány i QTL 

u Trypanosomy cruzi. Jako rodičovské kmeny byly použity C57BL/6 a DBA/2, které jsou 

vnímavé k infekci Trypanosoma cruzi a B6D2F1, který je rezistentní. Po analýze 

kříženců byly nalezeny vazby na vnímavost k infekci na chromozomech 17 a 5 a méně 

silná vazba na chromozomu 13. QTL na chr. 17 a 5 se překrývají s Tir1 a Tir2 

mapovaných u Trypanosomy congolense (Graefe et al., 2003). 
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3 Praktická část 
 

3.1 Cíle práce 

Jak bylo popsáno v teoretické části mé práce, QTL ovlivňující průběh infekce 

trypanosomou byly mapovány u infekcí Trypanosoma congolense a Trypanosoma cruzi. 

V Laboratoři molekulární a buněčné imunologie jsme se zaměřili na poddruh 

Trypanosoma brucei brucei, protože dosud nebyly známy lokusy kontrolující vnímavost 

k tomuto druhu. Jako savčí model jsme použili myši rekombinantních kongenních kmenů 

(RCS) vytvořených křížením rodičovských kmenů BALB/c a STS. Naše dosavadní práce 

měla dva hlavní cíle: 

 

a) Vytvoření genetického modelu infekce T. b. brucei s cílem mapování 

kontrolních genů 

Pro vytvoření vhodného genetického modelu jsme otestovali délky přežití 

rodičovských kmenů (BALB/c, STS) a vybraných od nich odvozených rekombinantních 

kongenních kmenů. 

 

b) Mapování lokusů ovlivňující průběh infekce T. b. brucei využitím vhodného 

genetického modelu 

Vnímavost kmene CcS-11 byla signifikantně odlišná od základního kmene 

BALB/c. Toho jsme využili při mapování lokusů ovlivňujících délku přežívání po infekci 

T. b. brucei. Nainfikovali jsme F2 křížence mezi CcS-11xBALB/c a sledovali závislost 

délky přežití na zjištěném genotypu. 

 

3.2 Materiály a  metody 

 

3.2.1 Myši 

Myši (Mus musculus), inbrední rodičovské kmeny BALB/c (10 samic, 10 samců) 

a STS (10 samic, 10 samců) a od nich odvozené rekombinantní kongenní kmeny 

CcS/Dem: CcS-5 (10 samic, 10 samců), CcS-20 (10 samic, 10 samců) a CcS-11 
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(10 samic, 10 samců), CcS-16 (9 samic, 9 samců) ve stáří od 13 do 23 týdnů v době 

infekce.  Každý CcS/Dem obsahuje 12,5% unikátní kombinace genotypu STS na pozadí 

genotypu BALB/c.  

169 F2 kříženců CcS-11 a BALB/c (stáří 22 až 23 týdnů v době infekce). Jednalo se 

o jednu experimentální skupinu obsahující 85 samic a 84 samců. Během experimentu 

byly myši umístěny v samostatně ventilovaných klecích za bariérou (2 až 7 jedinců 

v jedné kleci). 

 

3.2.2 Trypanosoma brucei brucei 

Trypanosoma brucei brucei – kmen AnTaR1 (Antwerp Trypanozoon antigen 

repertoair - non-klonální, pleiomorfní kmen, který byl původně izolovaný v roce 1966 

v Ugandě z krve infikovaného dobytka). Při inokulaci jsme použili krevní formy 

kultivované přímo v myši. Pomocí Bürkerovy komůrky (mikroskop, zvětšení 200x) jsme 

spočítali koncentraci parazitů v krvi odebrané pipetou z ocasu infikované myši (ředění 

1 µl do 100 µl roztoku 1% formaldehydu v PBS). Formaldehyd trypanosomy fixuje. 

Následně jsme odebrali potřebné množství krve z ocasu myši a vhodně naředili do média 

RPMI-1640 (Sigma, suplementováno L-glutaminem a sodium bikarbonatem, tekuté, 

sterilní-fitrace, testováno na tkáňovách kulturách), vzniklý roztok jsme použili jako 

inokulum. Jako zásoba parazitů nám sloužila krev z infikované myši (cca 1 ml) smíchaná 

s 1 ml 10% roztoku glycerolu v PBS zamražená v dusíku. Postup zamrazování byl 

následující: 0,5 h v 4°C, 1 h v –20°C, 1 h v –80°C, poté dlouhodobě v tekutém dusíku. 

Glycerol slouží k zamezení praskání trypanosom při rozmražování. Vhodné  množství 

parazitů (pokus přežívání myších kmenů 2,5x104 na myš, pokus s F2 kříženci mezi    

CcS-11xBALB/c 2x104 na myš) jsme inokulovali intraperitonálně v 50µl RPMI pomocí 

injekční stříkačky s jehlou (typ RO 250/00 Chirana). 

 

3.2.3 Typizace pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) 

Při typizaci pomocí PCR využíváme různé délky tandemových repetic jaderné myší 

DNA rodičovských kmenů, okrajové sekvence jsou identické. Na tyto identické sekvence 

byly nadesignovány primery, které amplifikují úsek tandemové repetice, který má různou 

délku podle toho, zda se jedná o BALB/c či STS alelu. Toho jsme poté využili 

k identifikaci daného lokusu. Pro celý myší genom existuje sada těchto pravidelně 
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rozmístěných polymorfních markerů a to umožňuje mapování QTLs. Kmen CcS-11 se 

liší od kmene BALB/c v STS-odvozených segmentech na osmi chromozomech 

(Stassen et al., 1996). Tyto rozdílné segmenty byly typizovány u popsaných kříženců 

pomocí 14 mikrosatelitních markerů (Research Genetics, Huntsville, AL., a Generi 

Biotech, Hradec Králové, Česká republika): D1Mit403, D3Mit45, D7Mit18, D7Mit25, 

D7Mit282, D7Mit67, D7Mit259, D8Mit85, D10Mit46, D12Mit37, D16Mit73, 

D19Mit51, D19Mit60 a D19Mit46. Maximální vzdálenost mezi markery v segmentech 

odvozených z kmene STS byla 27 cM. 

 

3.2.3.1 Izolace DNA 

DNA jsme izolovali z ocasu myši standartní metodou pomocí proteinázy K. Asi 

5 mm dlouhou část ocasu (ne ze špičky) jsme přenesli do zkumavky. Přidali jsme 750 µl 

lyzačního pufru (100µg/1ml  proteináza K, 0,2% SDS, 100mM TRIS-base, 5 mM EDTA, 

200mM NaCl) a poté tkáň přes noc rozvolňovali v 55°C. Následně jsme vzorky 

centrifugovali (4000 rpm/60min/4°C, Eppendorf 5810 R, Hamburk, Německo) 

a supernatant přelili do 750 µl Isopropylalkoholu. Sraženou DNA jsme přenesli pomocí 

bakteriologické kličky do 500 µl TK H2O. 

 

3.2.3.2 PCR reakce 

Markery jsme vybrali tak, aby byl rozdíl délky tandemových repetic nejméně 5 bp. 

Na 96 jamkovou destičku (Thermo-Fast 96, Non-Skirted, Abgene, Velká Británie) jsme 

nanesli do každé jamky 20 µl směsi obsahující nasledující koncentrace: 0,11 µM forward 

a reverse primeru, 0,2 mM každého dNTP, 1,5 mM MgCl2 (optimální koncentrace 

MgCl2 pro primer D7Mit259 byla 2,5 mM), 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 

a 0.5 U Taq polymerázy (Perfect Taq Red Polymerase, Central European Biosystems) 

a přibližně 40 ng DNA. PCR reakce probíhala v teplotním cykléru (DNA Engine Dyad® 

Pettier Thermal Cycler, US California). V reakci byly použity tyto reakční podmínky – 

iniciace: 94°C 3 min; 39 cyklů: denaturace 94°C 0,5 min, annealing 55°C 1 min (kromě 

primeru D7Mit259, pro něj je optimální teplota annealingu 52°C), polymerace 72°C 

1 min; ukončení: 55°C 1 min, 72°C 3 min, 23°C 1 min. 
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3.2.3.3 Elektroforéza v agarózovém gelu 

Produkt jsme nanesli na 3% agarózový gel s vysokou rozlišovací schopností (80% 

MetaPhor® Agarose, Cambrex Bio Science, Rockland, Inc., 20% UltraPure™ Agarose, 

Invitrogen, US California, ředění v TBE pufru: 90 mM Tris, 90 mM H3BO3, 

4 mM EDTA, pH 8,3, 0,0056% EtBr) přelitý TBE pufrem a provedli elektroforézu 

(konstantní napětí 150 V, čas 15 min až 2 h - záviselo na délce fragmentů a rozdílu 

v jejich velikosti – třeba kontrolovat). DNA jsme vizualizovali pomocí ethidium 

bromidu, který se interkaluje mezi báze DNA. Pokud je EtBr interkalován v DNA, 

vykazuje fluorescenční aktivitu a po ozáření UV zářením emituje záření ve viditelné 

oblasti, které jsme zachytili na kameru a takto získaný materiál jsme upravili pro snadné 

odečtení (přístroj Bio imaging system, Syngene, Cambridge, United Kingdom).  

Při typizování jsme vždy používali jako kontrolu oba rodičovské kmeny (BALB/c 

a STS). Pokud byl proužek ve stejné úrovni jako proužek BALB/c jednalo se o BALB/c 

alelu, pokud byl ve stejné úrovni jako STS, jednalo se o STS alelu, pokud jsme nalezli 

oba proužky, šlo o heterozygota. 

 

3.2.4 Přesné mapování lokusu Tbbr2 

K zpřesnění polohy lokusu Tbbr2 jsme u kmene CcS-11 mapovali STS oblast 

na proximální části chromozomu 12 (Stassen et al. 1996). Použili jsme 8 microsatelitních 

markerů: D12Mit10a, D12Mit11, D12Mit209, D12Mit182, D12Mit104, D12Mit240, 

D12Mit170, Dtnb (dystrobrevin, beta) a 4 SNPs: rs48212577, rs4229232, rs50154157 

a rs50776991 (Generi Biotech, Hradec Králové, Česká republika). U SNP (single 

nucleotid polymorphism) se k odhalení polymorfismu v jedné jediné bázi využívá 

specifického štěpení PCR produktu restriktázami. 

Podmínky reakce PCR a provedení elektroforézy u mikrosatelitních markerů viz. 

3.2.3.2 a 3.2.3.3. 

3.2.4.1 Testování polymorfismu SNP 

Polymorfismus SNP byl testován restrikční analýzou po PCR reakci (3.2.3.2) 

použitím následujících restriktáz (New England BioLabs, Ipswich, MA, USA): HpyAV 

pro rs48212577 (12 µl PCR produktu, 2 U HpyAV, 1.7 µl 10x NEB buffer 4: 200 mM 
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Tris-acetate, 500 mM CH3COOK, 100 mM Mg(CH3COO)2, 10 mM Dithiothreitol, pH 

7.9, 0.15 µl 100x BSA 10 mg/ml, 37oC, přes noc), HinfI pro rs4229232 (15 µl PCR 

produktu, 5 U HinfI, 1.7 µl NEB buffer 4, 37oC, přes noc), BsmFI pro rs50154157 (12 µl 

PCR produktu, 2U BsmFI,  1.7 µl NEB buffer 4, 0.15 µl 100x BSA 10 mg/ml, 65 oC, 

přes noc), a Tsp509I pro rs50776991 (15 µl PCR produktu, 2 U  Tsp509I,  1.7 µl 

10x NEB buffer 1: 10 mM Bis-Tris-Propane-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM Dithiothreitol, 

pH 7.0, 65 oC, přes noc). S produkty byla provedena elektroforéza (3.2.2.3) a odečten 

genotyp podle nálezu produktů specifické délky pro dané štěpení. 

 

3.2.5 Statistické vyhodnocení výsledků 

 
V případě, že soubor dat ani po transformaci nevykazoval normální rozdělení, 

museli jsme použít neparametrický test. V našem případě jsme pro nalezení rozdílu 

v přežívání kmenů použili Mann Whitney test. 

Pro pokus s F2 kříženci jsme využili testu ANOVA (analysis of variance) 

v programu SAS 8.2 (PROC GLM statement of the SAS 8.2 for Windows, SAS Institute, 

Cary, NC), který umožňuje vyhodnocovat interakce jednotlivých markerů mezi sebou. 

Tento test vyžaduje normální rozdělení, a tak byly pozorované hodnoty logaritmicky 

transformovány (dekadický logaritmus). Testem ANOVA byl vyhodnocen vliv každého 

markeru a pohlaví na délku přežití. Testován byl vliv každého markeru zvlášť i jeho 

interakce s jiným markerem a pohlavím. Byla použita metoda podle Tripodis a Demant 

(2001): A backward elimination procedure. Pro získání signifikantních celogenomových 

hodnot (korigovaná P hodnota, dále označena corr. P) pozorované P hodnoty c (αT) byly 

korigovány podle Lander a Schork (1994)  použitím vzorce: 

 

αT*  ≈  [C + 2ρGh(T)]α T 

G = 1.75 Morgan (délka segregující části genomu: 12.5% z 14 M) 

C = 8 (počet chromozomů kterých se liší CcS-11 a BALB/c) 

ρ = 1.5 pro F2 křížence;  

h(T) = sledovaná statistika (F ratio).   
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3.3 Výsledky 

 

3.3.1 Přežívání vybraných myších kmenů po infekci Trypanosoma 

brucei brucei 

Na kmenech Ccs-5 (10 samic, 10 samců), CcS-11 (10 samic, 10 samců), CcS-16 (9 

samic, 9 samců) a CcS-20 (10 samic, 10 samců) a také na rodičovských kmenech STS 

(10 samic, 10 samců)  a BALB/c (10 samic, 10 samců) jsme testovali délku přežití 

po infekci parazita Trypanosoma brucei brucei. Po inokulaci byla asi po 10 dnech (různé 

u jednotlivých kmenů) pozorována malátnost, problémy s pohyblivostí a třes. Pro dobu 

těsně před úmrtím byla charakteristická neschopnost pohybu a dýchavičnost. Sledovali 

jsme délku přežití. Myši přežívaly v rozmezí 9 až 17 dní. Kmeny se odlišovaly 

vnímavostí k infekci. U samic byla zřejmá vyšší vnímavost kmene CcS-11 (P=0,019, 

Obr.6a) (P hodnota ukazuje nakolik je signifikantí rozdíl mezi souborem daného kmene 

a souborem kmene BALB/c, Mann-Whitneyův test). Do středně vnímavých kmenů se 

u samic zařadily kmeny CcS-16 (P=0,307) a CcS-20 (P=0,406). Mezi rezistentní se 

zařadily kmeny BALB/c, STS (P=0,821) a CcS-5 (P=0,762) (Obr. 6a). Pokud 

porovnáváme celý soubor, je zde opět patrna vnímavost kmene CcS-11 (P=0,0001). Další 

kmeny v celém souboru: STS P=0,829, CcS-5 P=0,607, CcS-16 P=0,640, CcS-20 

P=0,871  (Obr. 6b). 
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Obr. 6a Přežívání myších kmenů - samice. CcS-5 (10 samic, CcS-11 10 samic, CcS-16 9 
samic, CcS-20 10 samic, STS 10 samic, BALB/c 10 samic, statisticky významný rozdíl mezi 
BALB/c a CcS-11 P=0,019, Mann-Whitneyův test 
 

 

Obr. 6b Přežívání myších kmenů. CcS-5 (10 samic, 10 samců), CcS-11 (10 samic, 10 samců), 
CcS-16 (9 samic, 9 samců), CcS-20 (10 samic, 10 samců), STS (10 samic, 10 samců)  a BALB/c 
(10 samic, 10 samců), statisticky významný rozdíl mezi základním kmenem BALB/c 
a rekombinantním kongenním kmenem CcS-11 (P=0,0001,  Mann-Whitneyův test) 
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3.3.2 Detekce lokusů kontrolujících délku přežití po infekci T. b. brucei  

U 169 jedinců (85 samic, 84 samců) F2 generace kříženců CcS-11xBALB/c jsme 

sledovali délku přežití po infekci parazita Trypanosoma brucei brucei. Po infekci byl 

pozorován podobný fenotyp jako v pokusu přežívání vybraných kmenů: malátnost, 

problémy s pohyblivostí a třes. Myši přežívaly v rozmezí 11 až 25 dní. 

Segmenty genomu rozdílné u kmene CcS-11 a BALB/c byly typizovány tak, jak je 

popsáno v metodách. 

Poté jsme vyhodnotili výsledky v programu SAS 8.2 s využitím testu ANOVA. 

Při této analýze jsme našli 4 lokusy, které ovlivňují délku přežití u kmene CcS-11 

(nulová hypotéza zamítnuta na 5% hladině). V samičím souboru byla nalezena vazba na 

markery D3Mit45 (corr. P=0,049), D12Mit37 (corr. P=0,022) (Tab. 3; Obr. 7a, 8a) 

a vazba na interakci mezi markery D7Mit282 a D19Mit51 (corr. P=0,033) (Tab. 4A; 

Obr. 9a), tato interakce byla potvrzena i v celém souboru (corr. P=0,043) (Tab. 4B; 9b). 

Tyto lokusy kontrolující délku přežití po infekci Trypanosoma brucei brucei jsme 

pojmenovali Tbbr1 (D3Mit45, z angl. Trypanosoma brucei brucei response), Tbbr2 

(D12Mit37), Tbbr3 (D7Mit282) a Tbbr4 (D19Mit51). Pokud se podíváme na to jak tyto 

lokusy ovlivňovaly celý soubor, tak kromě interakce D7Mit282*D19Mit51 

(corr. P=0,043) (Tab. 4B, Obr. 9b) nebyly tyto lokusy na 5% hladině prokázány. 

U markeru D12Mit37 lze vazbu v celém souboru očekávat (corr. P=0,058), u D3Mit45 

nikoliv (corr. P=0,267) (Tab. 3, Obr. 7b, 8b). Další možné lokusy ovlivňující sledovaný 

fenotyp mohou být u samic nalezené vazby na marker D8Mit85 (corr. P=0,054) (Tab. 3) 

a interakci markerů D8Mit85*D19Mit60 (corr. P=0,055) (Tab. 4A), v celém souboru 

poté D8Mit85 (corr. P=0,099) (Tab. 3), D8Mit85*D19Mit60 (corr. P=NS) (Tab. 4B). 

Na obrázcích 7 – 9 jsou grafy znázorňující délku přežití myší s danými genotypy 

v nalezených lokusech. Lokusy jsou graficky znázorněny na Obr.10. 
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Tab. 3 Lokusy kontrolující přežití po infekci Trypanosoma brucei brucei - jednogenový efekt 

Genotyp 
Marker Skupina 

CC CS SS 

P 
hodnota 

corr. P hodnota 

samice 16 1,20 ±0.01 (n=18)  17 1,23 ±0.01 (n=48) 20 1,29 ±0.02 (n=19) 0,0010 0,0494 
D3Mit45 (Tbbr1) 

obě pohlaví 15 1,18 ±0.01 (n=39)  16 1,20 ±0.01 (n=96) 17 1,24 ±0.01 (n=34) 0,0077 NS (0.267) 

samice 18 1,26 ±0.02 (n=20) 16 1,20 ±0.01 (n=44) 18 1,26 ±0.02 (n=20) 0,0011 0.0542 (suggestive) 
D8Mit85 

obě pohlaví 17 1,23 ±0.01 (n=43) 15 1,18 ±0.01 (n=89) 16 1,20 ±0.01 (n=36) 0,0024 NS (0.0994) 

samice 19 1,28 ±0.02 (n=15) 17 1,24 ±0.01 (n=53) 16 1,20 ±0.01 (n=15) 0,0004 0,0224 
D12Mit37 (Tbbr2) 

obě pohlaví 17 1,23 ±0.01 (n=32) 16 1,20 ±0.01 (n=98) 15 1,19 ±0.01 (n=37) 0,0013 0.0585 (suggestive) 

Hodnoty v tabulce: tučně průměrný počet dnů přežití, dále logaritmicky transformovaný (dekadický logaritmus) průměrný počet dnů přežití, směrodatná 
odchylka a počet myší 
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Obr. 7a Tbbr1, samice. Délka přežití myší s CC a SS genotypem na markeru D3Mit45, myši 
s SS genotypem přežívaly déle (P=0,0494) 

 

 

Obr. 7b Tbbr1, obě pohlaví. Délka přežití myší s CC a SS genotypem v markeru D3Mit45, myši 
s SS genotypem přežívaly déle, v celém souboru nebyl rozdíl statisticky významný (P=0,267) 
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Obr. 8a Tbbr2, samice. Délka přežití myší s CC a SS genotypem v markeru D12Mit37, myši 
s CC genotypem přežívaly déle (P=0,022) 

 

 

Obr. 8b Tbbr2, obě pohlaví. Délka přežití myší s CC a SS genotypem v markeru D12Mit37, 
myši s CC genotypem přežívaly déle, v celém souboru nebylo prokázáno na 5% hladině 
(P=0,0583) 
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Tab. 4 Lokusy kontrolující přežití po infekci Trypanosoma brucei brucei – genové 

interakce 

A. Samice           
    P =  0,0009  corr. P = 0.033  

    D19Mit51 (Tbbr4) 
 

    CC   CS   SS 
18 1,27 ±0.03 19 1,27 ±0.02 16 1,21 ±0.02 CC 

    (n=6 )     (n=11)     (n=9) 
18 1,26 ±0.02 18 1,25 ±0.02 17 1,23 ±0.02 CS 

    (n=9)     (n=18)     (n=9) 
15 1,17 ±0.03 17 1,24 ±0.02 19 1,27 ±0.02 

D7Mit282 
(Tbrr3) 

SS 
    (n=5)     (n=9)     (n=6) 

           
    P =  0,0016  corr. P = 0,056  

    D19Mit60 
 

    CC   CS   SS 
19 1,28 ±0.03 17 1,22 ±0.02 19 1,29 ±0.03 CC 

    (n=5)     (n=8)     (n=7) 
17 1,23 ±0.02 15 1,18 ±0.01 16 1,20 ±0.02 CS 

    (n=10)     (n=23)     (n=11) 
17 1,23 ±0.03 20 1,30 ±0.03 17 1,23 ±0.02 

D8Mit85 

SS 
    (n=5)     (n=7)     (n=8) 

           
           

B. Obě pohlaví          
    P =  0,0013  corr. P = 0.043  

    D19Mit51 (Tbbr4) 
 

    CC   CS   SS 
17 1,22 ±0.02 17 1,23 ±0.01 15 1,18 ±0.02 CC 

    (n=11)     (n=19)     (n=12) 
16 1,22 ±0.02 16 1,21 ±0.01 16 1,20 ±0.01 CS 

    (n=19)     (n=40)     (n=24) 
14 1,15 ±0.02 16 1,22 ±0.01 17 1,23 ±0.02 

D7Mit282 
(Tbbr3) 

SS 
    (n=9)     (n=22)     (n=10) 

           
    P =  0,0420  corr. P = NS  

    D19Mit60 
 

    CC   CS   SS 
18 1,26 ±0.02 16 1,21 ±0.02 17 1,23 ±0.02 CC 

    (n=8)     (n=18)     (n=17) 
16 1,20 ±0.01 15 1,16 ±0.01 15 1,18 ±0.01 CS 

    (n=20)     (n=49)     (n=20) 
16 1,20 ±0.02 17 1,23 ±0.02 15 1,18 ±0.02 

D8Mit85 

SS 
    (n=9)     (n=16)     (n=11) 

 Hodnoty v tabulce: tučně průměrný počet dnů přežití, dále logaritmicky transformovaný 
(dekadický logaritmus) průměrný počet dnů přežití, směrodatná odchylka a počet myší 
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Obr. 9a Tbbr3 a Tbbr4, samice. Interakce mezi markery D7Mit282 a D19Mit51. V grafu 
kombinace alel s nejdelším (D8Mit282CC*D19Mit51CS) a nejkratším 
(D8Mit282SS*D19Mit51CC) přežíváním 

 

 

Obr. 9b Tbbr3 a Tbbr4, obě pohlaví. Interakce mezi markery D7Mit282 a D19Mit51. V grafu 
kombinace alel s nejdelším (D8Mit282CC*D19Mit51CS) a nejkratším 
(D8Mit282SS*D19Mit51CC) přežíváním 
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Obr. 10 Tbbr1-4. Grafické znázornění lokusů kontrolujících délku přežití myši po infekci 
T. b. brucei mapovaných v experimentu s F2 generací křížení CcS-11xBALB/c. U Tbbr1 a Tbbr2 
byla nalezena vazba v podobě jednoduchého genového efektu, lokusy Tbbr3 a Tbbr4 jsou 
v interakci. Marker, na který byla nalezena vazba signifikantní pro celý genom, je vyznačen 
tučně. 
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3.3.3 Přesné mapování lokusu Tbbr2 

 

Pro přesnější mapování jsme oblast lokusu Tbbr2 otypizovali u myšího kmene CcS-

11 řadou markerů (viz. metody). Zjistili jsme, že oblast genotypu STS distálně končí 

polymorfním markerem D12Mit37 (5,37 Mbp), tedy markerem, na který byla nalezena 

vazba délky přežítí po infekci myší T. b. brucei. Dalším markerem je SNP marker 

rs13481284 na pozici 5,72 Mbp, který už je u CcS-11 BALB/c genotypu. Proximálně je 

poté poslední polymorfní marker odhalující u CcS-11 STS genotyp marker rs50776991 

(3,96 Mbp). Polymorfismus v genu Dystrobrevin beta určuje na pozici 3,57 Mbp u    

CcS-11 BALB/c genotyp. Oblast Tbbr2 je tedy velmi krátká, pouze 2,15 Mbp a obsahuje 

jen 26 genů (Obr. 11). 

 

 Obr. 11 Lokus Tbbr2 kontrolující délku přežití po infekci myší T. b. brucei s polohou markerů 

a geny, které obsahuje. Vazba byla nalezena na marker D12Mit37. 
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3.4 Diskuze 

 

a) Přežívání vybraných myších kmenů po infekci Trypanosoma brucei brucei 

V popsaném pokusu jsme pozorovali přežívání rodičovských kmenů BALB/c a STS 

a některých od nich odvozených rekombinantních kongenních inbredních kmenů série 

CcS/Dem po infekci Trypanosoma brucei brucei. Všechny vybrané kmeny (CcS-5,   

CcS-11, CcS-16 a CcS-20) nesou STS oblast v místech dříve nalezených lokusů 

kontrolujících přežití po infekci dalšími druhy rodu Trypanosoma (Kemp et al., 1997; 

Graefe et al., 2003). Délka přežití se pohybovala mezi 9 a 17 dny, což všechny kmeny 

řadí ke vnímavým kmenům (např. kmen C57BL/6, který je rezistentní, přežívá asi 40 dní 

při intraperitonální inokulaci 5000 parazity T. b. brucei (Magez et al., 1999)). BALB/c 

se k vnímavým kmenům řadí i v ostatních pracích (Greenblatt et al., 1984; Mitchell 

a Pearson, 1986). V našem pokusu se jevil druhý rodičovský kmen STS podobně 

vnímavý. Zajímavé bylo, že ačkoliv se oba rodičovské kmeny BALB/c a STS od sebe 

v délce přežití neliší, kmen CcS-11, který je jejich kombinací (12,5% STS, 87,5% 

BALB/c), se od nich statisticky významně odlišuje. U tohoto kmene jsme tedy 

předpokládali, že obsahuje takovou kombinaci genotypu BALB/c a STS, která zvyšuje 

jeho vnímavost. Využili jsme ho jako genetický model pro hledání QTL ovlivňujících 

vnímavost k infekci Trypanosoma brucei brucei.  

 

b) Mapování lokusů kontrolujících délku přežití po infekci T. b. brucei u F2 

generace křížení CcS-11xBALB/c  

Pomocí křížení CcS-11 s BALB/c jsme získali F2 křížence. Křížence jsme 

nainfikovali a sledovali délku přežití, po typizaci jsme následnou statistickou analýzou 

nalezli 4 lokusy kontrolující infekci Trypanosoma brucei brucei, lokusy jsme nazvali 

Tbbr1-4. STS úsek, který nese CcS-11 na chromozomu 1 (Stassen et al., 1996), se 

částečně překrývá s oblastí, kdy byl mapován lokus Tir1 (Kemp et al., 1997). Tento úsek 

na sledovaném genovém pozadí nekontroluje vnímavost k T. b. brucei, a tak původní 

hypotéza nebyla potvrzena. 

Lokus Tbbr1 se nachází na 3. chromozomu, pozice markeru D3Mit45 je 78.5 cM, 

nejbližší CC genotyp (homozygotní BALB/c) u kmene CcS-11 je marker D3Mit85 

na pozici 72,9 cM, distálně má celý zbytek chromozomu u CcS-11 SS genotyp 

(homozygotní STS) (Obr. 10). Déle přežívaly myši, které měly v tomto místě 
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homozygotní alely genotypu SS (STS), heterozygoti (CS) přežívali také déle než 

homozygoti genotypu CC (obr.7a, 7b). V této oblasti se mimo jiné nalézá gen Ptger3 

(receptor pro prostaglandin E subtyp EP3) a gen Ptgfr (receptor pro prostaglandin F) 

(Obr. 10). Prostaglandiny jsou důležité při boji imunitního systému s trypanosomami 

(Schleifer a Mansfield, 1993) a tak by se tyto geny mohly podílet na kontrole 

onemocnění. 

Tbbr2 se nachází na 12. chromozomu v pozici 1 cM, STS úsek u kmene CcS-11 je  

po zpřesnění mapování velmi krátký. Začíná markerem polymorfismu v genu 

Dystrobrevin beta (3,57 Mbp) a končí SNP markerem rs13481284 (5,72 Mbp) (Obr. 10, 

11). U Tbbr2 naopak přežívali déle homozygoti s genotypem CC (BALB/c alely), 

heterozygoti (CS) přežívali podobně jako homozygoti genotypu SS (obr. 8a, 8b). STS 

úsek u kmene CcS-11 je tedy dlouhý pouze 2,15 Mbp a obsahuje 26 genů (známé 

a predikované, obr. 11). Řada těchto genů je exprimována v játrech, slezině a mozku 

(Tab. 4). V předchozím pilotním experimentu s infekcí T. b. brucei (data nepublikována) 

provedeném na rodičovských kmenech BALB/c a STS a vybraných odvozených 

CcS/Dem kmenech jsme pozorovali výraznou hepatomegalii a splenomegalii 

u infikovaných myší a domníváme se, že příčinou úhynu může být patologický zánět 

těchto orgánů. Zda se trypanozomy během infekce dostávají do mozku nám prozatím 

není známo, v histologických preparátech mozku ze stejného pokusu parazité objeveni 

nebyli, pokusíme se ještě detekovat průnik do mozku citlivější technikou. V dalším studiu 

nejdříve srovnáme expresi 26 genů obsažených v Tbbr2 pomocí real-time PCR, 

v případě, že se bude u kmene BALB/c a CcS-11 exprese některých genů odlišovat, 

otestujeme jejich polymorfismus. RNA budeme izolovat z jater, sleziny a mozku. Pokud 

pomocí real-time PCR změny v expresi nedetekujeme, použijeme microarrays 

pro srovnání expresí genů zahrnutých v biologických drahách, kterých se geny (resp. 

produkty genů) lokusu Tbbr2 účastní. Hledaným genem, který kontroluje délku přežití, 

může být kterýkoli ze známých či predikovaných genů v lokusu Tbbr2, nicméně je tu 

několik genů, u kterých se dá vysledovat souvislost s imunitním systémem a mohly by se 

na kontrole infekce podílet. Přímá souvislost s onemocněním způsobeným parazitem 

Trypanosoma brucei ale nalezena nebyla. Jedná se o geny kódující DNA 

methyltransferázu 3A, Proopiomelanocortin alpha, Adenylát cyklázu 3 a Koaktivátor 

jaderného receptoru 1. DNA methyltransferáza 3A katalyzuje DNA methylaci. Methylace 

DNA je důležitým regulačním mechanismem při vývoji T lymfocytů (T-receptor, 

regulace Th1/2 odpovědi) a podílí se i na regulaci MHC II exprese (Teitell a Richardson, 
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2003). DNA methyltransferáza 3A je exprimovaná i v játrech, slezině a mozku (Tab. 4). 

Proopiomelanocortin alpha je prekurzor polypeptidových hormonů (např. 

adrenocorticotrophinu). Exprese tohoto proteinu byla prokázána u lymfocytů, jeho funkce 

v těchto buňkách zatím není známa (Bicknell, 2008) a exprimován je i v mozku (Tab. 4). 

Adenylát cykláza 3 katalyzuje přeměnu AMP na cAMP. cAMP je důležitým druhým 

poslem v buněčné signalizaci, v T-lymfocytech aktivuje CsK-kinázu, která má inhibiční 

účinek na T-receptorem zprostředkovanou proliferaci (Taskén a Stokka, 2006). Adenylát 

cykláza 3 je mimo jiné exprimována ve slezině a mozku. Koaktivátor jaderného receptoru 

1 (exprese i v mozku a játrech) se podílí na regulaci exprese pomocí steroidních hormonů 

(Glass et al., 1997), tyto hormony se podílí na imunomodulacích (Hořejší a Bartůňková, 

2005). Koaktivátor jaderného receptoru 1 je exprimován v játrech, slezině i mozku 

(Tab. 4). Zajímavé je také, že se lokus Tbbr2 překrývá s lokusem Lmr22 kontrolujícím 

odpoveď na infekci Leishmania major (Kurey et al., 2009). Je tedy možné, že u obou 

infekcí hraje roli stejný gen. 

Tbbr3 leží na chromozomu 7 v místě markeru D7Mit282 na pozici 53,5 cM. 

V genotypu CcS-11 je SS oblast nacházející se v místě Tbbr3 rozsáhlá od markeru 

D7Mit115 na 8 cM až po konec chromozomu (Obr. 10). STS oblast u kmene CcS-11 je 

tedy dlouhá 66 cM. Na ostatní testované markery z tohoto segmentu vazba nalezena 

nebyla. V okolí D7Mit282 se nachází i gen pro molekulu CD19 (Obr. 10). 

Lokus Tbbr4 leží na chromozomu 19 na pozici 5,0 cM (D19Mit51), SS oblast končí 

u CcS-11 na 34,0 cM (D19Mit88), proximálně je chromozom 19 u CcS-11 SS genotypu 

(Obr. 10). Nejkratší dobu přežívaly myši s kombinací D8Mit282SS*D19Mit51CC 

a nejdelší s kombinací D8Mit282CC*D19Mit51CS (obr. 9a, 9b). STS oblast je tedy 

poměrně dlouhá (34 cM, testována více markery). V okolí markeru s vazbou (D19Mit51) 

se nachází gen kódující molekulu CD5 (Obr. 10). 

Lokusy Tbbr3 a Tbbr4 jsou ve vzájemné interakci a oba obsahují geny pro markery 

B-buněk (molekuly CD19 a CD5), B-buňky přitom hrají důležitou úlohu v boji 

imunitního systému proti infekci Trypanosoma brucei brucei (Mansfield a Paulnock, 

2005). V dalším výzkumu bychom tedy rádi srovnali míru exprese molekul CD19 a CD5 

na B-buňkách u rodičovských kmenů BALB/c a STS a u kmenu CcS-11 

(http://www.informatics.jax.org/). 

Zmínil jsem zde geny, které se zdají být z imunologického hlediska relevantní, 

nicméně oním genem, který kontroluje infekci, může být na první pohled imunologicky 

nevýznamný gen, či gen, jehož funkce zatím nebyla popsána. Námi použitá technika 
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právě umožňuje takový gen nalézt. K hledání nám totiž poslouží „nestranná“ genetická 

metoda, neovlivněná předpoklady založenými na současném stupni poznání imunitního 

systému. 

V dalším výzkumu považujeme za moudré soustředit se na lokus Tbbr2, který 

obsahuje malý počet genů a tak nalezení genu, který je za délku přežívání myší 

zodpovědný, nebude tak nesnadné. Nestává se často, že se podobnou technikou objeví 

lokus obsahující pouze 26 genů a tak bychom tohoto potenciálu rádi využili. Prvním 

krokem bude již zmíněná real-time PCR pro srovnání exprese těchto genů. Zajímavý je 

i překryv s lokusem Lmr22 (objeveným také v naší laboratoři). 

Po zavedení jednoduché metody na určování parazitémie (PCR-ELISA) bychom 

rádi otestovali, zda zjištěné lokusy ovlivňují parazitémii a množství parazitů v orgánech 

(slezina, játra, mozek). 

 

Tab. 5 Geny Tbbr2 a jejich exprese v játrech, slezině a mozku (zeleně v minulosti 

detekovaná exprese daného genu v dané tkáni, NT = exprese nebyla testována) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/; http://www.informatics.jax.org/, z 29. 4. 2010). 

Gen Játra Slezina Mozek 
Gm11061, predikovaný gen 11061 NT NT NT 
Dnmt3a, DNA methyltransferáza 3A     
Gm10485, predikovaný gen 10485 NT NT NT 
Pomc, pro-opiomelanokortin-alfa    
Efr3b, EFR3 homolog B (S. Cerevisiae)    
Dnajc27, Dnaj (Hsp40) homolog, subrodina C, člen 27    
Adcy3, adenylát cykláza 3    
Cenpo, centromerní protein O    
2410017P09Rik, gen RIKEN cDNA 2410017P09    
Ncoa1, koaktivátor jaderného receptoru 1    
Gm3613, predikovaný gen 3613    
Gm3620, predikovaný gen 3620    
Gm3625, predikovaný gen 3625    
Itsn2, intersektin 2    
4930417G10Rik, gen RIKEN cDNA 4930417G10    
A830093I24Rik, gen RIKEN cDNA A830093I24    
Pfn4, člen 4 profilinové rodiny    
Gm6682, predikovaný gen 6682 NT NT NT 
0610009D07Rik, gen RIKEN cDNA 0610009D07    
Fkbp1b, FK506 vazebný protein 1b    
BC068281, cDNA sekvence BC068281    
Mfsd2b, Hlavní facilitator superrodiny obsahující doménu 2B    
Ubxn2b, protein 2A UBX domény     
Atad2b, ATPázová rodina, AAA doména obsahující 2B    
Klhl29, kelch-like 29 (Drosophila)    
2810032G03Rik, gen RIKEN cDNA 2810032G03    
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4 Shrnutí 
 

Onemocnění způsobené Trypanosomou spavičnou se u kmenů série CcS/Dem 

ukazuje jako vhodná modelová infekce pro zkoumání imunitních reakcí, protože dokáže 

manipulovat imunitním systémem hostitele a odpovědi na ní se podílí řada rozličných 

imunitních mechanismů. Informace, které jsou o těchto interakcích známé, nejsou úplné 

a pozorované jevy se vyznačují řadou trhlin pro vyvozování závěrů. Je tedy třeba dalšího 

zkoumání pro zaplnění těchto mezer. Objevení dalších relevantních proteinů 

a mechanismů v odpovědi na africké trypanosomy skrze genetickou analýzu (mapování 

lokusů kvantitativních vlastností) může pomoci odhalit další interakce hostitele 

s parazitem a pomoci k pochopení dalších imunitních mechanismů účastnících se reakce 

na trypanosomy. To může odhalit některé obecné vlastnosti imunitního systému, ale také 

pomoci v boji s touto zákeřnou nemocí a, pokud se bude jednat o univerzálnější 

mechanismy, i v boji s dalšími infekcemi. Při použití myšího modelu pro studování 

infekce trypanosom i hledání genů zahrnutých v rezistenci se využívá předpokladu 

podobnosti jak v průběhu myšího a lidského onemocnění, tak homologie myších a lidský 

genů a tedy možnosti nalezení homologního proteinu, který je relevantní pro průběh 

infekce u myši, také u člověka. Předpokládáme tedy, že objevení genů kontrolujících 

infekci Trypanosoma brucei brucei může pomoci objasnění dalších imunitních 

mechanismů účastnících se boji proti trypanosomám a že tyto geny (resp. mechanismy) 

mají homologii u člověka. 

V dosavadní experimentální práci na myších kmenech BALB/c, STS a od nich 

odvozených rekombinantních kongenních kmenech série CcS/Dem jsme pomocí 

testování délky přežití některých myších kmenů po infekci Trypanosoma brucei brucei 

nalezli vhodný experimentální model pro hledání lokusů kvantitativních vlastností 

(QTLs) a to vnímavý rekombinantní kongenní kmen CcS-11, který je kombinací 

rodičovských kmenů BALB/c (87,5% genomu) a STS (12,5% genomu). F2 hybridy 

křížení CcS-11xBALB/c jsme podrobili analýze, pomocí níž jsme odhalili lokusy Tbbr1, 

Tbbr2, Tbbr3 a Tbbr4. Tyto lokusy kontrolují vnímavost k infekci Trypanosoma brucei 

brucei, konkrétně ovlivňují délku přežití. Nejzajímavěji vypadá lokus Tbbr2, který je 

krátký a obsahuje pouze 26 genů. 
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