
Borrelia burgdorferi sensu lato a  Anaplasma phagocytophilum jsou mikroorganismy způsobující 
onemocnění lymeskou borreliózu a lidskou granulomatózní anaplasmózu. Jejich společným 
vektorem v Evropě jsou klíšťata rodu Ixodes. V naší práci jsme se zaměřili na interakce buněk 
nespecifické imunitní odpovědi s původci lymeské borreliózy, které jsou svou funkcí v časné fázi 
onemocnění nezastupitelné. Anaplasma phagocytophilum je obtížně kultivovatelný 
mikroorganizmus, který je možno kultivovat pouze na buněčných kulturách. Úspěšná kultivace 
Anaplasma phagocytophilum z pacientů z naší geografické oblasti je klíčová pro další experimenty 
a také důležitá z diagnostického hlediska. V našich experimentech jsme používali ověřené tkáňové 
kultury buněk HL-60, psích monocytů DH82 a myších monocytů P388D1. Při studiu interakcí 
původců lymeské borreliózy s buňkami jsme používali dva kmeny odlišných druhů Borrelia.  
Borrelia garinii M192 a Borrelia burgdorferi sensu stricto B31. Tyto dva kmeny se liší virulencí. 
Kmen M192 je virulentní, kdežto kmen B31 již pasážováním svou virulenci ztratil. Zaměřili jsme se 
na studium morfologických změn pomocí světelné mikroskopie (pozorování barevných fixovaných 
preparátů a pozorování v temném poli), případně transmisní elektronové mikroskopie. Během 
našich experimentů jsme došli k závěru, že buňky HL-60 nejsou vhodné k účinné eradikaci 
Borrelia a k jejich intracelulárnímu přežívání. Na základě pozorování v temném poli jsme usoudili, 
že nevirulentní kmen více aktivuje buňky než virulentní. Ze snímků z elektronové mikroskopie jsme 
vypozorovali, že Borrelia zřejmě proniká do cytoplazmy buňky endocytózou po enzymatickém 
narušení cytoplazmatické membrány, a že jsou Borrelia schopny použít výběžky buněk a buněčné 
zbytky jako vnější obal připomnající ''komůrku''. Je možné, že je Borrelia schopná v buňkách HL-
60 i v monocytech indukovat apoptózu a způsobovat shlukování monocytů s následnou tvorbou 
syncytií. K ověření možnosti izolace Anaplasma phagocytophilum  kultivací v buněčné kultuře HL-
60 jsme použil plazmu psa s již potvrzenou lidskou granulomatózní anaplasmózou. Tato kultivace 
byla úspěšná, již čtvrtý den kultivace byly pozorovatelné moruly v cytoplazmě buněk. 


