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Abstrakt 
Tato diplomová práce se skládá ze dvou vzájemně navazujících částí. První část se 

zabývá vlivem gregariny Psychodiella sergenti na náchylnost flebotoma Phlebotomus 

sergenti vůči experimentální nákaze Leishmania tropica. Při srovnání turecké kolonie P. 

sergenti infikované gregarinou a izraelské kolonie bez gregarin jsme u turecké kolonie 

prokázali signifikantně vyšší intenzitu infekce L. tropica druhý a desátý den po infekčním 

sání a rychlejší kolonizaci stomodeální valvy promastigoty. Tyto rozdíly však zřejmě nejsou 

způsobeny gregarinou, ale vnitrodruhovou variabilitou P. sergenti nebo rozdílným složením 

střevní mikroflory u obou kolonií. U dvou kolonií P. sergenti původem z Izraele (jedna 

infikovaná gregarinami, druhá nikoli) jsme žádný signifikantní rozdíl nezaznamenali; kolonie 

se nelišily v procentu infikovaných samic, intenzitě infekce ani v lokalizaci promastigotů L. 

tropica.  

V druhé části mé diplomové práce byly pomocí degenerovaných primerů navržených 

na základě sekvencí imunitních molekul z Phlebotomus papatasi a Lutzomyia longipalpis a 

následného klonování produktů pomocí pGEM®-T Easy Vector Systems získány sekvence 

čtyř imunitních molekul P. sergenti: cekropinu, serpinu, TEPu (thiolesther containing 

proteins) a PGRP – LB (peptidoglycan recognition protein). Pomocí qPCR byla měřena 

exprese těchto molekul v důsledku infekce gregarinou Ps. sergenti. Při srovnání turecké 

kolonie P. sergenti infikované gregarinou a izraelské kolonie bez gregarin jsme nenašli 

signifikantní rozdíl v expresi cecropinu a serpinu. U samců turecké kolonie jsme ale 

opakovaně zaznamenali signifikantně vyšší expresi PGRP – LB a TEP, signifikantně zvýšená 

exprese PGRP – LB byla zaznamenána i u tureckých samic nasátých krví, ale tento jev zřejmě 

není dán gregarinou Ps. sergenti. U dvou kolonií P. sergenti původem z Izraele jsme nezjistili 

signifikantní rozdíl v expresi námi zvolených imunitních molekul mezi kolonií infikovanou 

gregarinou a kolonií neinfikovanou, což dokazuje, že gregarina Ps. sergenti nestimuluje 

expresi námi studovaných imunitních molekul.  

 

 

 

 



  

 

Abstract 
 This thesis consists of two related parts; the first one deals with the effect of 

gregarines Psychodiella sergenti on susceptibility of sand fly Phlebotomus sergenti to 

experimental infection of Leishmania tropica. Comparison of the Turkish colony of P. 

sergenti infected by gregarines (TRG) and the Israeli colony noninfected by gregarines (IS) 

revealed significantly higher intensity of L. tropica infection in TRG colony on days 2 and 10 

after the infective bloodmeal. In addition, in TRG colony leishmania promastigotes 

significantly faster colonised the stomodeal valve. However, these differences seems to be 

caused not due to the presence of gregarines but due to intraspecific genetic variability of P. 

sergenti or different composition of gut microbiota in both colonies. In two colonies of P. 

sergenti originally from Israel, one infected by gregarines (ISG) and the second noninfected 

(IS), no significant difference was found. ISG and IS colonies did not differ in the percentage 

of infected females, the intensity of infection and the localization of  L. tropica promastigotes. 

In the second part of my thesis, degenerated primers designed on the basis of 

sequences of immune molecules of Phlebotomus papatasi and Lutzomyia longipalpis and 

subsequent cloning of products by means of pGEM®-T Easy Vector Systems were used to 

obtain four immune molecules of P. sergenti: cecropin, serpin, thiolesther containing proteins 

(TEP) and peptidoglycan recognition protein (PGRP – LB). Then, the  effect of gregarine on 

expression of these immune molecules was studied using qPCR. Expression of cecropin and 

serpin did not differ between TRG and IS colonies. On the other hand, a significantly higher 

expression of PGR – LB and TEP was repeatedly observed in TRG males and a significantly 

higher expression of PGRP – LB was also observed in TRG bloodfed females. However, 

these effects were not confirmed by further experiments; no significant differences in 

expression of the immune molecules was found between ISG and IS colonies. Therefore, we 

concluded that gregarine Ps.  sergenti does not stimulate the expression of four immune 

molecules in its natural sand fly host. 
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1 Úvod 
Flebotomové jsou v některých oblastech významnými trapiči lidí i zvířat, ale jejich 

hlavní význam spočívá v přenosu původců infekčních onemocnění, z nichž nejvýznamnější 

jsou leishmanie. Boj s flebotomy je obtížný, stejně jako léčba leishmaniozy; účinná a 

komerčně dostupná vakcína proti tomuto onemocnění dosud neexistuje.  

Poslední výzkumy ukazují, že jednou z možností jak ovlivnit přenos infekčních 

onemocnění, je genetická manipulace přenašečů, včetně modifikace exprese konkrétních 

molekul jejich imunitního systému tak, aby se biologický přenašeč stal vůči přenosu nákazy 

rezistentní. O imunitním systému flebotomů a jeho reakci na přítomnost patogenů máme však 

minimum informací. Většina imunitních molekul flebotomů dosud nebyla studována a není 

též jasné, zda tento imunitní systém reaguje na přítomnost leishmanií v zažívacím traktu nebo 

na vývoj gregarin v tělní dutině. Část diplomové práce se proto zabývala touto problematikou, 

konkrétně studiem genů některých imunitních molekul flebotomů a sledováním změn jejich 

exprese u flebotomů infikovaných gregarinami. 

Při studiu komárů bylo též zjištěno, že přenášené mikroorganismy se mohou navzájem 

ovlivňovat. Přítomnost různých parazitů v jednom hostiteli může značně modifikovat vliv, 

který má parazit v případě, že je v hostiteli sám. Díky tomu může dojít ke snížení či zvýšení 

fitness hostitele/přenašeče, nebo k ovlivnění vývoje a přenosu patogenů. U flebotomů však 

dosud nebyl vliv koinfekce různými mikroorganismy studován.  

V naší laboratoři máme dvě kolonie Phlebotomus sergenti původem z Izraele, z nichž 

jedna byla uměle infikovaná gregarinou Psychodiella sergenti a druhá nikoliv. Též máme 

k dispozici kolonii P. sergenti původem z Turecka, která je přirozeně infikována touto 

gregarinou. Psychodiella sergenti je vysoce specifický parazit P. sergenti a signifikantně 

zvyšuje mortalitu jeho nedospělých stádií, zpožďuje vyletování dospělců z kukel a negativně 

ovlivňuje přežívání samců i nenasátých samic. V přírodních podmínkách může reálně 

docházet ke koinfekcím gregarin a leishmanií a je otázkou, zda gregariny suprimují imunitní 

systém flebotoma a zvyšují jeho náchylnost vůči leishmaniím, nebo zda naopak přenos 

leishmanií redukují tím, že zvyšují mortalitu flebotomů. Z tohoto důvodu byl také studován 

vliv koinfekce Ps. sergenti a Leishmania tropica na přenašeče P. sergenti. 

 

Cílem mé diplomové práce proto bylo: 

1. Zjistit zda koinfekce Ps. sergenti a L.  tropica má nějaký vliv na vývoj leishmanie 

    v přenašeči P. sergenti. 
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2. Získat sekvence genů některých imunitních molekul P. sergenti. 

 

3. Stanovit expresi imunitních molekul u P. sergenti infikovaných a neinfikovaných 

   gregarinou Ps. sergenti. 
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Seznam zkratek: 
Pro jednodušší orientaci v textu, především v literárním přehledu, je uveden seznam zkratek.  

AMP = Antimikrobiální peptid 

ATP = adenosintrifosfát 

Arp = Actin – related protein 

Casp = Caspar, negativní regulátor Imd dráhy 

DAP – PGN = peptidoglykan, který má kyselinu mesodiaminopimelovou na třetím místě   

                        peptidového řetězce  

DCV = Drosophila C virus 

DIAP = Drosophila inhibitor of apoptosis 

Dif = dorsal – related immunity factor 

dFADD = Drosophila Death Domain – containing 

Dredd = death – related ced – 3/Nedd2 – like protein 

Dscam = Down syndrome cell adhesion molecule 

Dsp = dorsal switch protein 

dSR – Cl = Drosophila „scavenger“ receptor Cl  

Duox = dual oxidase protein 

GalNAc = N – acetyl – galactosamine 

Gcm = glial cells missing 

GNPB = Gram negative binding protein 

Hop = Hopscotch, složka JAK / STAT dráhy 

HPX = heme peroxidase   

IAP = inhibitor of apoptosis  

IKK = IκB kinase  

Imd dráha = immune deficiency pathway 

IMPer = Immunomodulatory Peroxidase  

IPTG = Isopropyl β – D – 1 – thiogalaktopyranosid  

IRC = Immune – regulated catalase 

ISC =  intestine stem cells 

JAK = Janus kinaza 

JNK = Jun N (amino) – terminal kinase  

LB = Luria Bertani 

LPG = lipofosfoglykan 
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LPS = lipopolysacharid 

Lys – PGN =  peptidoglykan, který má lysin na třetím místě peptidového řetězce 

Lz = lozenge, transkripční faktor 

MAPK = mitogen – activated protein kinase  

MP = melanization protease 

NF – κB = nuclear factor kappa B 

NOS = nitric oxide synthase  

NOX = NADPH oxidase  

PAMP = pathogen – associated molecular patterns  

PGN = peptidoglykan 

PGRP = peptidoglycan recognition protein  

PI3 kináza = Phosphoinositide 3 kináza 

PIAS = protein inhibitors of activated stats 

PHD = N – terminální extracelulární peroxidázová doména (PHD) 

PM = peritrofická matrix 

ProPO = profenoloxidáza 

PRR = pattern recognition receptors 

PSG = promastigote secretory gel 

Rel = Relish, NF – κB transkripční faktor 

RNAi = RNA interference 

RNI = reactive intermediates of nitrogen 

ROI = reactive intermediates of oxygen 

ROS = reactive oxygen species 

SOCS = suppressor of cytokine signalling gene family 

SPE = Spätzle processing enzyme 

Spn = serpin 

Spz = Spätzle, extracelulární cytokin 

Srp = Serpent 

STAT = signal transducers and activators of transcription 

TAE = Tris – acetate – EDTA 

TAK = TGF – β activated kinase 

TAP = tobacco acid pyrophosphatase 

TEP = thiolesther obsahující proteiny (thiolesther containing proteins) 

Tot = Turandot, geny exprimovány za různých stresových podmínek 
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Upd = Unpaired, ligand JAK/STAT dráhy 

XGAL = Bromo – chloro – indolyl – galaktopyranosid  

Wnt = Drosophila wingless 

WntD = Wnt inhibitor Dorsal 
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2 Literární přehled 
2. 1. Imunitní odpověď hmyzu 

Hmyz představuje vývojově velmi úspěšnou skupinu organismů, dle současných 

odhadů zahrnuje více než devadesát procent všech žijících živočichů. S výjimkou moře se mu 

podařilo kolonizovat všechny ekologické niky, díky čemuž je neustále vystaven široké škále 

potenciálně škodlivých mikroorganismů (Hoffmann, 1995). Tato kapitola se zabývá 

především imunitním systémem octomilky rodu Drosophila, která je nejprobádanějším 

modelovým organismem. Některé pasáže jsou věnovány jiným skupinám hmyzu, především 

komárům rodu Anopheles.  

Hmyz používá v boji proti infekcím řadu obranných mechanismů a některé z nich sdílí 

spolu s vyššími organismy (Lemaitre a Hoffmann, 2007). K obraně využívá vnější kutikulu, 

která, společně s kutikulární výstelkou stomodea, proctodea a tracheí, zabraňuje penetraci 

mikroorganismů, a slouží jako mechanická bariéra. Zároveň v epiteliích dochází k lokální 

imunitní odpovědi pomocí antimikrobiálních peptidů (AMPs) a reaktivního kyslíku. Po 

proniknutí mikroorganismů do hemolymfy dojde k buněčné imunitní odpovědi, kdy díky 

specializovaným hemocytům může proběhnout enkapsulace a fagocytoza patogenů, nebo 

aktivace profenoloxidázové kaskády vedoucí k melanizaci či proteolytických kaskád 

aktivujících signalizační dráhy Toll a Imd. Následně tukové těleso, které je považováno za 

funkční ekvivalent savčích jater, produkuje antimikrobiální peptidy (Hoffmann, 1995; Lanot a 

kol., 2001; Tzou a kol., 2002;  Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

2. 1. 1. Hemocyty a hematopoéza 
Buněčnou imunitní odpověď hmyzu zprostředkovávají hemocyty. Ty lze u rodu 

Drosophila zaznamenat nejdříve 2 hodiny po gastrulaci embrya, v podobě subpopulace 

mesodermálních buněk v hlavové části embrya, která se označuje jako procefalický 

mezoderm. Po sérii dělení buněk dochází k šíření hemocytů do těla embrya, kde jsou 

zodpovědné za fagocytozu apoptotických buněk. V rané fázi vývoje jsou hemocyty malé, 

oválné, mesodermální buňky a označují se jako prohemocyty. Během migrace buněk dochází 

k diferenciaci jejich endoplazmatického retikula a vzniklé buňky označujeme jako 

plazmatocyty, z nichž většina vykazuje fagocytární aktivitu (Tepass a kol., 1994). Simultánně 

dochází k nahromadění prohemocytů kolem přední části střeva a vytváří se tzv. krystalové 

buňky, jejichž funkce v embryu není zatím známa (Lanot a kol., 2001; Meister a Lagueux, 

2003). Na konci embryogeneze se diferencuje larvální hematopoetický orgán, který je také 
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mezodermálního původu (Ruggendorf a kol., 1994). Ve třetím larválním instaru je tento orgán 

označován jako lymfatické žlázy a skládá se ze čtyř až šesti laloků, které slouží k produkci 

hemocytů. Zadní laloky obsahují především nediferencované prohemocyty zatímco přední 

laloky obsahují plně diferencované buňky připravené k uvolnění (Lanot a kol., 2001; Meister 

a Lagueux, 2003). Jung a kol. (2005) rozděluje primární laloky lymfatických žláz na tři zony. 

Medulární zona obsahuje prohemocyty, kortikální zona zahrnuje zrající hemocyty a  

posteriorní organizační centrum specializované signalizační hemocyty. V embryonální fázi 

hematopoezy vznikají cirkulující hemocyty larválního stádia, protože pokud nedojde ke 

stimulaci imunitního systému během larválního vývoje, hemocyty se z lymfatických žláz 

larev neuvolňují až do fáze metamorfozy (Holz a kol., 2003; Jung a kol., 2005). 

U larev Drosophila můžeme tedy najít plazmatocyty, krystalové buňky a lamelocyty. 

Plazmatocyty představují 90% – 95% cirkulujících hemocytů a slouží hlavně k fagocytoze, 

ale také k sekreci, vylučují například antimikrobiální peptidy a TEPs (thiolesther containing 

proteins). Jsou to kulovité buňky o velikosti 8 – 10 μm a jsou charakteristické přítomností 

velkého množství lysozomů a výrazně vyvinutým endoplazmatickým retikulem. Krystalové 

buňky, které představují asi 5 % cirkulujících hemocytů, měří 10 – 12 μm a nesou krystalické 

inkluze, které korespondují s produkcí enzymu jež je nezbytný pro melanizaci. Tyto buňky 

exprimují profenoloxidázu (ProPO54, ProPO45), což je inaktivní zymogen fenoloxidázy. 

Krystalové buňky octomilek představují obdobu oenocytoidů u Lepidoptera. Část buněk, 

které Lanot a kol. (2001) určili jako plasmatocyty a krystalové buňky necirkulují, ale jsou 

přichyceny k integumentu. Třetím cirkulujícím typem hemocytů jsou lamelocyty, o velikosti 

15 – 40 μm, ovšem ty se u zdravých larev vyskytují zřídka. Masivně se diferencují v případě 

infekce a primárně slouží k enkapsulaci a neutralizaci objektů příliš velkých na fagocytozu. 

Také se ukázalo, že exprimují gen pro profenoloxidázu (proPO59). V předních lalocích 

lymfatických žláz se též nacházejí tzv. sekreční buňky, které se nikdy neuvolňují ze žláz 

(Rizki a Rizki, 1992; Lanot a kol., 2001; Meister a Lagueux, 2003; Evans a kol., 2003; Irving 

a kol., 2005; Jung a kol., 2005; Lemaitre a Hoffmann, 2007; Wood a Jacinto, 2007; Bou Aoun 

a kol., 2010).  

Na počátku metamorfozy se z lymfatických žláz uvolní velké množství aktivovaných 

fagocytů, které se označují jako pupální makrofágy, a hrají výraznou roli při remodelaci tkání 

a fagocytoze larválních struktur. Lymfatické žlázy mizí a žádný nový hemopoetický orgán 

není znám, takže se předpokládá, že hemocyty kolující v těle dospělců rodu Drosophila 

pocházejí z předchozích stádií (Lanot a kol., 2001; Holz a kol., 2003; Meister a Lagueux, 

2003). 
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Na regulaci hematopoezy se podílí řada faktorů. GATA protein Srp (Serpent) 

zodpovídá za expresi transkripčních faktorů lz (lozenge) a Gcm (glial cells missing). Lozenge 

je zodpovědný za vývoj krystalových buněk během embryonální i larvální hematopoézy, Gcm 

zase za vývoj plazmatocytů. Při potlačení faktoru Gcm vznikají z prekurzorů krystalových 

buněk plazmatocyty, ale při potlačení lz nedochází k přeměně plazmatocytů na krystalové 

buňky (Lebestky a kol., 2000). Tvorba plazmatocytů je regulována i Pvr faktorem a obecně je 

hematopoeza regulována řadou dalších faktorů jako U – shaped faktor, Twist, Snail atd. a to 

jak během embryonálního, tak i larválního vývoje, bližší informace jsou shrnuty například v 

pracích Evans a kol. (2003) nebo Jung a kol. (2005). Na regulaci hematopoezy se dále podílejí 

Ras/Raf/mitogen activated protein kinase (MAPK) a JAK/STAT dráha, jak je vysvětleno 

v kapitole 2. 1. 10., ale také dráha PI3 – kináza (Luo a kol., 2002; Agaisse a Perrimon, 2004). 

Také Toll dráha má výrazný vliv na hematopoézu, mutanti postrádající negativní regulátor 

Toll dráhy, Cactus, mají zvětšené lymfatické žlázy, extrémní množství hemocytů, dochází 

k melanizaci vlastních tkání a většina jich do kuklení zahyne. Mutanti v Toll, Pelle a Tube 

(komponenty Toll signalizační imunitní dráhy, blíže kap. 2. 1. 8.) mají signifikantně méně 

hemocytů oproti nemutantním jedincům (Qui a kol., 1998). 

 

2. 1. 2. Opsonizace a TEPs proteiny 
TEPs (thiolesther containing proteins) hmyzu sdílejí podobné sekvence s C3/C4/C5 

faktory komplementu obratlovců a také s jejich α2 – macroglobulinem. Většina TEPs sdílí 

sekvenci čtyř aminokyselin (CGEQ: cystein – glycin – kyselina glutamová – glutamin), která 

definuje místo thiolesteru, což umožňuje vytvoření kovalentní vazby s povrchem 

mikroorganismů. V podstatě jsou považovány za primitivní obdobu komplementu obratlovců 

a fungují jako opsoniny (Lagueux a kol., 2000; Bou Aoun a kol., 2010).   

V genomu Drosophila se celkem nachází šest genů kodujících proteiny strukturně 

blízké C3/α2-macroglobulinu TEP 1 – TEP 6. Lagueux a kol. (2000) popsali 4 geny kodující 

TEP 1 – TEP 4, které se v malé míře přepisují během celého vývoje Drosophila, ale jejich 

zvýšenou expresi můžeme pozorovat při stimulaci imunitního systému. TEP 1, 2 a 4 vykazují 

silně zvýšenou expresi při infekci larev bakteriemi už 6 hodin po infekci. TEP 2 a 4 vykazují 

podobný trend u dospělců, exprese molekuly TEP 3 se nezměnila po infekci ani u larev ani u 

dospělců. Gen označovaný jako TEP 5 se zřejmě vůbec neexprimuje (Lagueux a kol., 2000). 

Bou Aoun a kol. (2010) zaznamenali zvýšenou expresi TEP 1 – TEP 4 při vpichu bakterií 

Escherichia coli a Micrococcus luteus dospělcům Drosophila.  
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TEPs zprostředkovávají specifickou fagocytozu jednotlivých patogenů. Při umlčení 

TEP 2 došlo ke snížení fagocytozy E. coli, odstranění TEP 3 vedlo k redukci fagocytozy 

Staphylococcus aureus. TEP 6 (Mcr, Macroglobulin – complement releated) u Drosophila 

postrádá typickou thiolesterovou vazbu charakteristickou pro ostatní TEPs, cysteinové zbytky 

jsou nahrazeny serinovými. TEP 6 umožňuje specifickou fagocytozu Candida albicans, jeho 

RNAi neovlivnil fagocytozu E. coli, polyesterových částic ani nezměnil náchylnost vůči 

infekci entomopatogení houbou Beauveria bassiana (Stroschein-Stevenson a kol., 2006; 

Lemaitre a Hoffmann, 2007; Bou Aoun a kol., 2010). Potlačení TEP 1, TEP 2, TEP 3 nebo 

TEP 4 nevedlo ke zvýšení náchylnosti vůči infekci bakteriemi a potlačení TEP 1, TEP 2, TEP 

4 nebo TEP 6 nemělo vliv na citlivost vůči infekci B. bassiana oproti nemutantním jedincům 

(Bou Aoun a kol., 2010). 

TEPs jsou exprimovány v různých částech těla larev i dospělců Drosophila, jak 

ukazuje tabulka 1, mimo tukové těleso, střevo a plazmatocyty jsou exprimovány i v epidermis 

ležící pod kutikulou v abdominální části těla (Bou Aoun a kol., 2010). 

 

Tab. 1: Shrnuje informace o místě exprese TEPs u larev a dospělců Drosophila dle Bou Aoun 

a kol. (2010).  

TEPs 
Místo exprese u larev rodu 

Drosophila 

Místo exprese u dospělců rodu 

Drosophila 

TEP 1 
lymfatické žlázy, proventrikulus, 

plazmatocyty, tukové těleso 
proventrikulus 

TEP 2 plazmatocyty, tukové těleso vole, divertikulum 

TEP 3 plazmatocyty vole, divertikulum 

TEP 4 
lymfatické žlázy, plazmatocyty, 

tukové těleso 

vole, divertikulum, mezofragma, 

tukové těleso 

TEP 6 plazmatocyty 
vole, divertikulum, proventrikulus, 

mezofragma 

  

U Anopheles gambiae bylo rozpoznáno 15 genů kodujících TEPs (Christophides a 

kol., 2002). Při experimentu na A. gambiae a Plasmodium berghei, bylo zjištěno, že TEP 1 se 

navazuje na oocysty a ookinety Plasmodium ve střevě a zprostředkovává jejich usmrcení. U  

A. gambiae náchylného k infekci P. berghei TEP 1 výrazně snižuje počet parazitů, jeho 

potlačení vedlo až k pětkrát většímu počtu přeživších oocyst. U anofelů, kteří nejsou náchylní 
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vůči Plasmodium vyvolává TEP 1 melanizaci oocyst. Jakmile ale dojde u této skupiny k 

potlačení genu pro TEP 1, proces melanizace je narušen a ze skupiny odolné se stává 

náchylná (Blandin a kol., 2004). Levashina a kol. (2001) ukázali, že TEP 1 se u A. gambiae 

váže pomocí thioesterové vazby na povrch E. coli a S. aureus a silně stimuluje fagocytozu 

Gram negativních bakterií, ale nikoliv Gram pozitivních.   

 

2. 1. 3. Fagocytoza 
Fagocytoza je proces nezbytný pro kontrolu infekce v hostiteli. Fagocytoza savčími 

makrofágy probíhá mimo jiné díky polymerizaci a depolymerizaci aktinu a jak se ukázalo, 

polymerizace aktinu je nezbytná i pro fagocytozu plazmatocyty u Drosophila. Plazmatocyty 

slouží k pohlcování apoptických buněk i opsonizovaných mikroorganismů, navážou se 

k cílové částici, dojde ke změně jejich cytoskeletu a k pohlcení cílové částice. Nejčastějším 

způsobem pohlcení částic je jejich těsné obemknutí panožkami, které se postupně spojují (tzv. 

„zippering – type extension“) nebo pohlcení připomínající makropinocytozu. Pak proběhne 

internalizace a destrukce pohlcené cílové částice uvnitř fagozomu (Pearson a kol., 2003; 

Lemaitre a Hoffmann, 2007).  

Na fagocytoze se podílí řada proteinů, jako například Drosophila „scavenger receptor“ 

(dSR – Cl), který umožňuje rozpoznávat jak Gram pozitivní, tak Gram negativní bakterie, ale 

nikoliv kvasinky (Rämet a kol., 2001). Transmembránový protein Eater, který se exprimuje v 

plazmatocytech, se také účastní fagocytozy. Při jeho knock – outu zůstaly zachovány základní 

vlastnosti hemocytů jako je endocytoza, adherence, rozšíření nebo pohlcování částic inkoustu 

(india ink particle), ale byla silně snížena schopnost fagocytovat bakterie (Kocks a kol., 

2005). Eater je důležitý pro fagocytozu S. aureus a Enterococcus faecalis, ale jeho mutace 

neměla příliš velký dopad na pohlcení M. luteus (Nehme a kol., 2011). Také PGRP – SC1 

(peptidoglykan recognition protein) nebo PGRP – SA mají mimo řady jiných funkcí také vliv 

na fagocytozu Gram pozitivních bakterií (Garver a kol., 2006). Ukazuje se, že i u hmyzu 

dochází ke kooperaci řady receptorů, stejně jako u savců, protože potlačení Eater výrazně 

snížilo fagocytozu a následné utlumení dSR – Cl a PGRP – LC tento jev ještě umocnilo 

(Kocks a kol., 2005).  

Croquemort je další receptor, patřící do rodiny CD36 receptorů, který se exprimuje na 

povrchu plazmatocytů. Je nezbytný pro likvidaci apoptických buněk, ale není potřeba pro 

pohlcení bakterií (Franc a kol., 1999). Dále se na fagocytoze podílí (Ig) – superfamily 

receptor Dscam (Down syndrome cell adhesion molecule), který ovlivňuje úspěšnost 
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fagocytozy a snad funguje jako signalizační receptor nebo koreceptor při fagocytoze (Watson 

a kol., 2005). Dalšími významnými regulátory fagocytozy jsou D – SCAR a profilin, které 

spolu kooperují. D – SCAR aktivuje a reguluje Arp2/3, což je komplex zprostředkovávající 

nukleaci aktinových vláken a společně s filaminem hraje důležitou roli ve větvení a dynamice 

aktinových vláken. Jeho ztráta signifikantně snížila fagocytozu E. coli a S. aureus, stejně jako 

inhibice jeho homologu D – WASp. Inhibice profilinu naopak vedla ke zvýšení fagocytární 

aktivity (Pearson a kol., 2003). Mechanismus následné likvidace patogenů po jejich pohlcení 

je u Drosophila téměř neznámý. Seong a kol. (2006) popsali např. enzym DNase II, který 

slouží k degradaci DNA uvnitř fagolysozomů.  

Celulární a humorální složky imunitního systému spolu kooperují, není však příliš 

objasněna podstata a intenzita této spolupráce. Byl proveden experiment, při němž byly do 

tělní dutiny octomilky vstříknuty polystyrenové částice, které inhibují fagocytozu hemocytů. 

Tento zásah sám o sobě neměl vliv na průběh infekce E. coli. Ovšem jakmile byla provedena 

mutace i Imd, které ovlivňuje humorální imunitní odpověď, došlo k výraznému snížení 

odolnosti vůči infekci (Elrod-Erikson a kol.,  2000). Obdobné výsledky získali Braun a kol. 

(1998), když použili tzv. „domino larvy“, neboli mutantní larvy Drosophila u nichž došlo 

k výrazné redukci cirkulujících i přisedlých hemocytů ve třetím larválním stádiu. Ukázalo se, 

že systémová imunitní odpověď na přítomnost bakterií i hub není absencí hemocytů zhoršena. 

Fagocytoza pravděpodobně není příliš významná při infekci méně patogenními Gram 

negativními bakteriemi jako je E. coli, kde se uplatňuje především humorální složka imunity, 

ale hraje klíčovou roli při nákaze Gram pozitivními bakteriemi (Nehme a kol., 2011). 

 

2. 1. 4. Enkapsulace 
Enkapsulace představuje obrannou reakci proti invadujícím parazitům, kteří jsou příliš 

velcí na fagocytozu. Enkapsulace je u larev Drosophila zprostředkovávána především  

lamelocyty. Jak už bylo naznačeno výše, lamelocyty se nevyskytují ani v embryu ani u 

dospělců, a u zdravých larev se vyskytují zřídka. Začnou se masivně diferencovat pouze 

v případě infekce larev a primárně slouží k enkapsulaci a neutralizaci objektů příliš velkých 

na fagocytozu (Rizki a Rizki, 1992; Lanot a kol., 2001; Meister a Lagueux, 2003; Lemaitre a 

Hoffmann, 2007). 

K enkapsulaci dochází typicky při nakladení vajíček parazitickým vosičkami do těla 

larvy Drosophila. Tento cizí předmět je detekován plazmatocyty, které se přichytí k chorionu 

vajíčka. Prostřednictvím neznámých signalizačních molekul dojde přenosu signálu a o několik 
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hodin později můžeme v lymfatických žlázách pozorovat silnou proliferaci hemocytů, 

zvýšený počet krystalových buněk a masivní diferenciaci lamelocytů z prohemocytů. Ty se 

uvolňují a vytváří mnohovrstevnou kapsuli kolem vajíčka. Tento proces je úzce spojen 

s melanizací. Uvnitř kapsule dochází zřejmě k zabití vajíčka pomocí lokální produkce volných 

radikálů a meziproduktů melanizační kaskády, ale přesný proces není znám (Lanot a kol., 

2001; Meister, 2004; Jung a kol., 2005; Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

Carton a Nappi (1997) popisují, že asi 6 až 12 hodin po nakladení vajíček do tělní 

dutiny larvy Drosophila, byla zpozorována lýze krystalových buněk, která musí být spuštěna 

nějakými biochemickými signály vyvolanými vajíčkem parasitoida. Je možné, že při lýzi 

buněk se uvolňují látky, které označují specifické místo melanizace a vedou k přeměně 

cirkulujících buněk na adhezivní, což vede k vytvoření kapsuly. 

Molekulární mechanismy zodpovídající za enkapsulaci jsou v podstatě neznámé. 

Jednak se na tvorbě kapsuly podílejí integriny. Původně se předpokládalo, že slouží 

k diferenciaci lamelocytů, ale jak se ukázalo později, jsou hlavně nezbytné pro agregaci buněk 

kolem objektu (Irving a kol., 2005). Dále se při enkapsulaci uplatňuje Rac2 patřící do rodiny 

Rac GTPases. U Rac2 mutantů je celý proces enkapsulace narušen, plazmatocyty i lamelocyty 

se sice přichytí chorionu vajíčka, ale nedaří se jim šířit po jeho povrchu, takže neproběhne ani 

melanizace (Williams a kol., 2005). 

Někteří endoparazité dokážou narušit celý proces enkapsulace a melanizace 

prostřednictvím virů. Například buňky parazitoidní vosičky Campoletis sonorensis infikované 

polyDNA virem produkují VHv1.1, což je protein bohatý na cystein, který u hostitele 

vyvolává imunosupresi a narušuje enkapsulaci díky své vazbě na hemocyty (Li a Webb 1994; 

Carton a Nappi, 1997). Obdobně vajíčka blanokřídlého hmyzu druhu Leptopilina heterotoma 

nesou virové partikule, které sice vyvolávají diferenciaci lamelocytů, ale také jejich následnou 

destrukci (Rizki a Rizki, 1992). 

 

2. 1. 5. Koagulace 
Koagulace zabraňuje nadměrné ztrátě hemolymfy při poškození kutikuly a slouží jako 

sekundární bariéra infekce, protože imobilizuje bakterie, čímž podporuje jejich zabití. 

Koagulace také zahajuje hojení ran u hmyzu obdobně jako je tomu u obratlovců (Scherfer a 

kol., 2004; Bidla a kol., 2005). 

Koagulace u larev Drosophila začíná nejdříve zvyšováním viskozity hemolymfy a 

následnou tvorbou proteinových vláken, které vytváří síť zachytávající hemocyty, které 
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následně vykazují přítomnost filopodií. Díky tomu je při hojení ran zabráněno diseminaci 

bakterií do hemocoelu a vzniku infekce, protože zachycené bakterie sice mohou růst a množit 

se, ale nemohou se pohybovat. U mutantních „domino larev“, které postrádají hemocyty, 

nebyla zaznamenána žádná agregace a zachytávání bakterií (Scherfer a kol., 2004; Bidla a 

kol., 2005). 

Při hojení se buňky z okraje rány výrazně zvětší a vytvoří výběžky, které se postupně 

začínají rozprostírat a posouvat se k sobě navzájem pod zátkou. Vytvoří se šev a buňky se 

vrací do svého obvyklého tvaru a velikosti. Na hojení se podílí, mimo jiné, JNK signalizační 

dráha (Rämet a kol., 2002). 

Na koagulaci se podílejí jak faktory rozpuštěné, tak produkované buňkami. Faktorem 

podílejícím se na srážení je především hemolektin, který je exprimován v subpopulaci 

plazmatocytů a krystalových buněk a to jak cirkulujících, tak přisedlých. Byla prokázána jeho 

podobnost s von Willebrandovým faktorem obratlovců. Při knock – outu hemolektinu 

nedochází ke zvyšování viskozity hemolymfy ani k tvorbě vláken a larvy prokazatelně déle 

ztrácí hemolymfu. Ukázalo se, že tvorba hemolektinu nesouvisí s produkcí profenoloxidázy v 

hemocytech, schopnost melanizace i enkapsulace zůstala zachovaná (Goto a kol., 2001; Goto 

a kol., 2003; Scherfer a kol., 2004).  

Dalším faktorem, který se uplatňuje při tvorbě zátky, je Fondue. Jedná se o protein, 

který je exprimován především v tukovém tělese, jeho exprese je řízena Toll imunitní dráhou 

a při jeho potlačení dochází k narušení celého procesu koagulace. Dojde sice k vytvoření 

vláken, ale ta jsou příliš dlouhá a jemná, což naznačuje, že Fondue slouží zřejmě jako „cross – 

linking factor“, potřebný pro jejich ztuhnutí. Zároveň však nebyla prokázána zhoršená 

odolnost vůči infekci nebo narušení melanizace. Nečekaně se ukázalo, že tento protein má 

vliv na metamorfozu, protože mutanti vytvářeli protáhlé kukly banánovitého tvaru a 

vykazovali zvýšenou mortalitu, což naznačuje, že může mít strukturní funkci při tvorbě kukly 

nebo se účastní sklerotizace (Scherfer a kol., 2006). V zátce se také nachází Eig71Ee, který 

interaguje s Fondue. Zdá se, že Eig71Ee se váže buď přímo na Fondue, nebo do jeho blízkosti 

a tuto vazbu zřejmě zprostředkovává transglutamináza, která kovalentně spojuje tyto dva 

faktory (Lindgren a kol., 2008).  

Dále byl ze zátky u larev Drosophila vyizolován protein označovaný jako Tiggrin a 

produkty genů CG15825 a CG15293, jejichž přesná funkce není známa (Scherfer a kol., 

2004). Fenoloxidáza nehraje roli při tvorbě prvotní měkké sraženiny, protože ta se vytvoří i u 

mutantů postrádající fenoloxidázu. Funguje však jako „cross – linking“ prvek při formování 

tvrdé sraženiny. Význam mají také kationty vápníku (Bidla a kol., 2005). 
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Zdá se, že hmyz nemusí řešit odstranění vzniklé zátky, protože je zde mnohem nižší 

riziko přerušení toku hemolymfy nežli krve u obratlovců. Sraženina se ztrácí částečně při 

regeneraci a je spíše převrstvena kutikulou než lyzována, přičemž není pozorováno nějaké 

výrazné poškození jedinců (Theopold a kol., 2004). 

S koagulací jsou spojeny další obranné mechanismy jako je fagocytoza hemocyty 

přítomnými v zátce či její blízkosti, působení antimikrobiálních peptidů, melanizace či 

dehydratace a vyčerpání dostupných živin (Bidla a kol., 2005; Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

 

2. 1. 6. Melanizace 
Melanizace je pozorována jako bezprostřední imunitní reakce v místě narušení 

kutikuly nebo na povrchu parazita invadujícího do hemocoelu a představuje významnou 

imunitní odpověď u většiny bezobratlých živočichů. Tato vrozená imunitní reakce umožňuje 

oxidaci fenolů na chinony a další meziprodukty, které následně vyvolávají tvorbu 

stabilnějších produktů jako je melanin. Melanizace má řadu funkcí, vyvolává zčernání 

poraněného místa nebo povrchu parazita a dochází k jeho melanotické enkapsulaci a izolaci. 

Meziprodukty tohoto procesu mohou být přímo toxické pro patogeny, ale také se podílejí na 

hojení a tvorbě kovalentních spojů ve zničených tkáních, což vede ke sklerotizaci a 

melanizační kaskáda je úzce spojena s faktory stimulující buněčnou imunitní odpověď 

(Söderhäll a Cerenius, 1998; Tang a kol., 2006; Lemaitre a Hoffmann, 2007; Cerenius a kol., 

2008).  

Při proniknutí parazita do kutikuly nebo hemolymfy dojde k aktivaci 

profenoloxidázového systému, který zahrnuje proteázy, jejich inhibitory a „pattern 

recognition receptors (PRR)“, které dokážou rozpoznat molekuly charakteristické pro 

patogeny, neboli „pathogen – associated molecular patterns (PAMP)“, jako jsou 

lipopolysacharidy, peptidoglykan, β – 1,3 – glukan. Je to velmi účinný systém, umožňující 

rozpoznání vetřelce, reaguje už na pikogram PAMPs na litr (Söderhäll a Cerenius, 1998; 

Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

Fenoloxidáza (monofenyl L – dopa:oxygen oxidoreduktáza) je enzym, který oxiduje 

monofenoly a difenoly na ortochinony, které neenzymaticky polymerizují na melanin, který je 

stejně jako některé meziprodukty, toxický pro mikroorganismy. V hemolymfě se vyskytuje 

v podobě profenoloxidázy (proPO), což je inaktivní zymogen, který musí být aktivován 

serinovými proteázami (PPO – activating enzyme (PPAE)). U některých zástupců hmyzu se 

proPO vyskytuje ve dvou či více formách (Söderhäll a Cerenius, 1998).  
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U P. papatasi bylo posáno deset sekvencí pro proPO, ale pouze čtyři z nich vykazovali 

vysokou podobnost se sekvencemi z jiných organismů, což ale může být dáno jejich krátkou 

délkou (Abrudan a kol., 2013). Irving a kol. (2005) popsali tři formy proPO u Drosophila a to 

DoxA1 (proPO54, CG5779) a proPO45 (CG8193), které jsou exprimovány v krystalových 

buňkách a proPO59 (CG2952 or DoxA3), které jsou exprimovány v lamelocytech.  

Kaskáda serinových proteáz se spustí v případě rozpoznání PAMPs. Tang a kol. 

(2006) popsali dvě serinové proteázy s různou funkcí MP1 a MP2. MP1 je nezbytná při 

infekci bakteriemi a entomopatogeními houbami jako B. bassiana, MP2 je nepostradatelná 

hlavně při mykotické infekci a je zřejmě také důležitá při syntéze drosomycinu, 

antifungálního antimikrobiálního peptidu, protože nějakým dosud neobjasněným způsobem 

aktivuje kromě proPO také Toll signalizační dráhu (Söderhäll a Cerenius, 1998; Tang a kol., 

2006). 

U A. gambiae bylo popsáno šest genů proPO, které jsou exprimovány konstitutivně 

během vývoje, ale vykazují rozdílný expresní profil. PPO1, PPO2 a PPO3 jsou nejvíce 

exprimovány u larev a mladých kukel, PPO2 je v menší míře exprimován i u starších kukel a 

dospělců, byť v menší míře. PPO5 and PPO6 se exprimují pouze ve stadiu kukly a dospělců. 

Exprese PPO1 – PPO4 se výrazně zvýší po sání krve, exprese PPO5 je naopak potlačena. 

Není jasné, k čemu slouží takový polymorfismus. Zdá se, že rozdílné fenoloxidázy jsou 

zapojeny do rozdílných fyziologických procesů (Müller a kol., 1999; Christensen a kol., 

2005). 

Celý proces melanizace je třeba nějak kontrolovat vzhledem k toxickému charakteru 

některých produktů. K regulaci dochází jednak díky pathogen recognition proteins (PRP), 

dále je třeba pro aktivaci proPO nashromáždění několika serinových proteáz. Také může dojít 

k inhibici serinových proteáz, které aktivují proPO prostřednictvím serpinů (Cerenius a kol., 

2008). Jedná se například o Spn27A, která inhibuje terminální serinové proteázy (Tang a kol., 

2006), dále Spn77Ba v tracheálním systému (Tang a kol., 2008), serpin – 1J (Jiang a Kanost, 

1997) a řada dalších. Melanizace může být vyjímečně spuštěna i při absenci PAMPs. U 

Drosophila může dojít k aktivaci i v případě narušení bazální membrány nebo při apoptoze 

defektních buněk, což vede k tvorbě melanotické kapsuly. Tento jev je u zdravých jedinců 

vzácný, vyskytuje se spíše u různých mutantů (Brennan a Anderson, 2004; Cerenius a kol., 

2008). 

Překvapivě se ukázalo, že melanizace u Drosophila není zcela nezbytná pro přežití 

infekce entomopatogeními houbami či bakteriemi, představuje spíše bezprostřední obranu, 

která předchází tvorbě antimikrobiálních peptidů a její hlavní funkce spočívá v oslabení 
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infekce. To ovšem neplatí v případě defektu v Toll nebo Imd signalizační dráze (Tang a kol., 

2006). Ayres a Schneider (2008) provedli mutaci v genu pro serinovou proteázu CG3066, 

která je regulována serpinem Spn27. Ukázali, že mutantní jedinci Drosophila rychleji 

podléhají infekci bakteriemi Listeria monocytogenes a Salmonella typhimurium, které se 

v nich i rychleji množí oproti jedincům nemutantním. Infekce E. coli neměla žádný vliv na 

mutantní či nemutantní jedince. Nákaza Drosophila bakteriemi S. aureus vyvolala u mutantů 

v genu CG3066 signifikantně delší přežití. Při nákaze E. faecalis vykazovali mutantní jedinci 

sice shodnou mortalitu s nemutantními, ale počet bakterií v těle byl výrazně nižší, takže 

mutace v genu CG3066 vedla k redukci tolerance (tzn. že u mutantů vedl už menší počet 

bakterií ke smrti). U infekce Burkholderia cepacia byl trend v mortalitě shodný jako 

v předešlém případě, ale u mutantních jedinců byl počet bakterií mnohem vyšší, takže mutace 

v genu CG3066 naopak vedla ke zvýšení tolerance (mutantní jedinci žili stejně dlouho jako 

nemutantní, ale vykazovali mnohem vyšší počet bakterií v těle). Z této studie je jasně vidět, že 

melanizace je důležitá při infekci některými patogeny, ale například díky zničení vlastních 

tkání kyslíkovými radikály může podporovat růst jiných mikroorganismů. Je možné, že 

potlačení melanizace umožní posílení efektivnější imunitní odpovědi (Ayres a Schneider, 

2008).   

Některé patogeny se dokáží poměrně úspěšně bránit melanizaci. Například bakterie 

rodu Photorhabdus dokáže produkovat (E) – 1,3 – dihydroxy – 2 – (isopropyl) – 5 – (2 – 

phenylethenyl) benzen, který funguje jako inhibitor fenoloxidázy u hostitele Manduca sexta. 

Mutantní bakterie neschopné tvořit tuto molekulu jsou méně virulentní, pomaleji se množí a u 

housenek dochází k produkci více melanotických nodulů (Eleftherianos a kol., 2007). 

 

2. 1. 7. Antimikrobiální peptidy (AMPs) 
U Drosophila, stejně jako u většiny holometabolního hmyzu, je součástí obrany proti 

invadujícím mikroorganismům syntéza a sekrece antimikrobiálních peptidů (AMPs), které se 

hromadí v hemolymfě. Expresi AMPs umožňují signalizační dráhy Toll a Imd. Dojde 

k aktivaci NF – κB transkripčních faktorů, které se navážou na promotor AMPs genů a 

vyvolávají jejich transkripci. AMPs jsou produkovány především tukovým tělesem (vzniká 

z mezodermu během embryogeneze a je považováno za ekvivalent savčích jater) a zároveň 

jsou AMPs produkovány hemocyty nebo některými epiteliemi (Bulet a kol., 1999; Ganesan a 

kol., 2011). 
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Hmyz produkuje unikátní soubor AMPs, které mohou mít podobnou strukturu, ale 

jsou účinné proti odlišným skupinám mikroorganismům. Současná přítomnost několika 

AMPs může působit synergicky a vést k účinnějšímu útoku vůči patogenům. Společnými 

znaky AMPs hmyzu jsou nízká molekulární hmotnost (obvykle pod 5 kDa), pozitivní náboj 

ve fyziologickém rozpětí pH a tvorba struktur typu amfifilních α – helixů nebo β – skládaných 

listů s vlásenkovou strukturou či kombinace obojího (Bulet a kol., 1999). 

Bulet a kol. (1999) rozdělují AMPs hmyzu do tří skupin: 

1. lineární peptidy tvořící α – helix bez cysteinových zbytků 

2. cyklické peptidy obsahující cysteinové zbytky 

3. peptidy s vysokým zastoupením prolinových a/nebo cysteinových zbytků 

Antimikrobiální odpověď je specifická, dochází k rozlišení různých skupin patogenů. 

U Drosophila můžeme najít 7 skupin AMPs a to diptericin, attacin, drosocin, cekropin, 

defensin, drosomycin a metchnikowin (Lemaitre a Hoffmann, 2007). Diptericin, drosocin a 

attacin jsou účinné hlavně proti Gram negativním bakteriím (Lemaitre a kol., 1997) a defensin 

především proti Gram pozitivním bakteriím (Wicker a kol., 1990; Bulet a kol., 1999). 

Drosomycin a metchnikowin fungují jako antifungální AMPs (Lemaitre a kol., 1997) a 

metchnikowin je také účinný proti Gram pozitivním bakteriím (Levashina a kol., 1995). 

Cekropin je účinný jak proti Gram pozitivním Gram negativním bakteriím tak i proti 

některým houbám. Například entomopatogenní houba B. bassiana se ukázala naprosto 

rezistentní vůči působení cekropinu in vitro ale kvasinky typu Saccharomyces cerevisiae a 

Geotrichum candidum ničí (Ekengren a Hultmark, 1999).  

Účinek AMPs na prvoky zatím není příliš objasněn. Při nákaze A. gambiae 

parazitickým prvokem P. berghei dojde 24 hodin po sání k signifikantně vyšší expresi 

cekropinu oproti kontrolní skupině (Vizioli a kol., 2000). Při injekčním podání cekropinu 

komárům došlo k narušení sporogonie a vývoje oocyst několika druhů Plasmodium, byť 

záleželo značně na době podání po infekci (Gwadz a kol., 1989).  

U A. gambiae byl popsán antimikrobiální peptid gambicin, který se u Drosophila 

nenachází a in vitro je účinný proti Gram pozitivním i Gram negativním bakteriím, 

filamentárním houbám a ookinetům plazmodií (Vizioli a kol., 2001).  

Shahabuddin a kol. (1998) zkoumali účinek injekčního podání defensinu šídla 

Aeschnea cyanea na vývoj Plasmodium gallinaceum v Aedes aegypti. Podání první a druhý 

den po sání neměl žádný vliv na prevalenci infekce či počet oocyst. Při podání defensinu třetí 

den Ae. aegypti došlo k redukci počtu oocyst P. gallinaceum, podání defensinu čtvrtý, pátý, 

šestý a sedmý den vedlo k poškození oocyst.  
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Telleria a kol. (2013) zkoumali expresi defensinu u flebotomů po nákaze 

leishmaniemi. Při infekci L. longipalpis parazitickým prvokem Leishmania mexicana výrazně 

stouplo množství defensinu 48 hodin po sání a za 72 hodin po sání se začalo snižovat jak u 

samic sajících infikovanou krev, tak i u kontrolní skupiny, které byla podána krev 

neinfikovaná. Tato počáteční zvýšená exprese defensinu u obou skupin je pravděpodobně 

dána proliferací střevní mikroflory v souvislosti s příjmem krve coby nutričně bohaté potravy. 

Signifikantní rozdíl v expresi defensinu byl detekován 144 hodin po sání, u jedinců 

infikovaných L. mexicana byla jeho exprese signifikantně nižší. Se snižujícím se množstvím 

defensinu stoupá množství leishmanií ve střevě, je možné, že menší množství defensinu 

umožní množení leishmanií. Nebo díky kompetici mezi bakteriemi a leishmaniemi dojde 

k potlačení bakterií, což vede ke snížení množství defensinu a leishmanie se mohou množit 

(Telleria a kol., 2013).  

Při nákaze Phlebotomus duboscqi amastigoty Leishmania major došlo k výraznému 

zvýšení exprese defensinu 10. den po infekci, ale u kontrolní skupiny, která se nasála 

neinfekční krve, k žádnému navýšení nedošlo. To naznačuje, že exprese defensinu není u 

flebotomů spojena s příjmem krve. Při infekci promastigoty L. major došlo k signifikantně 

vyšší expresi defensinu již 4. a 10. den po infekci. Rekombinantní defensin flebotomů 

vykazuje in vitro vysokou účinnost proti filamentárním houbám (Trichoderma viride, 

Fusarium culmorum a Fusarium oxysporum), kvasinkám (C. albicans) a promastigotům L. 

major (Boulanger a kol., 2004). 

Antimikrobiální peptidy lze využít i u transgenního či paratransgenního hmyzu 

k eliminaci přenášených patogenů. Durvasula a kol. (1997) transformovali endosymbionta 

Rhodococcus rhodnii ploštice Rhodnius prolixus tak, aby exprimoval cekropin, což vedlo 

k redukci a eliminaci Trypanosoma cruzi v ploštici. Kokoza a kol. (2010) vytvořili transgenní 

komáry druhu Ae. aegypti, u nichž zvýšili expresi cekropinu a defensinu. Tito jedinci byli 

plně rezistentní jak vůči Pseudomonas aeruginosa, tak vůči prvokům rodu Plasmodium. 

Ukázalo se, že cekropin a defensin spolu kooperují. U mutantů, u nichž byla výrazně zvýšená 

exprese pouze jednoho AMP, došlo k výrazné redukci jak oocyst tak sporozoitů P. 

gallinaceum, ale u mutantů se zvýšenou expresí obou AMPs, došlo k úplnému zastavení 

vývoje a nebyl nalezen žádný sporozoit.  

Mechanismus účinku AMPs na mikroorganismy je různý. AMPs mohou vytvářet 

membránové pory a iontové kanály, které vedou k narušení transmembránového potenciálu, 

pH, osmotické regulace a dýchání. Při tvorbě membránových poru se AMPs musí nejdříve 

přichytit na povrch mikroorganismu a dostat se až cytoplazmatické membráně (Brogden, 
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2005). Brogden (2005) rozděluje pory vytvořené AMPs na tři typy: „barel – stave model“, 

„carpet model“, „toroidal – pore model“. U „barel – stave model“ přichycené peptidy 

agregují, pronikají do dvojvrstvy fosfolipidů, přičemž hydrofobní peptidy se připojí k vrstvě 

lipidů a hydrofilní jsou orientovány do lumenu poru. U „carpet model“ jsou peptidy navázány 

paralelně na membráně, dojde k jejímu narušení, dezintegraci a tvorbě mycelií. U „toroidal –

pore model“ AMPs donutí obě vrtvy fosfolipidů, aby se ohnuly k sobě vzájemně a propojily 

se skrz por (Yang a kol., 2001; Brogden, 2005).  

Defensin u M. luteus vytváří kanály, které narušují propustnost cytoplazmatické 

membrány, dojde ke ztrátě draslíku a částečné depolarizaci vnitřní membrány, snížení 

množství ATP a k inhibici respirace (Cociancich a kol., 1993). Shahabuddin a kol. (1998) 

zkoumali účinek injekčního podání defensinu šídla Aes. cyanea na vývoj P. gallinaceum v Ae. 

aegypti a popsali tři způsoby narušení oocyst. Jednak došlo k multivakuolizaci oocyst, 

v cytoplazmě bylo možné pozorovat množství vakuol. Dále se některé oocysty výrazně 

zvětšily a pigmentovaná matrix byla obklopena zřetelně jasnou zonou. Třetí způsob narušení 

se vyznačoval neobvyklým rozložením vnitřních komponentů oocyst a pigment se shromáždil 

v jejich centru. Při inkubaci sporozoitů P. gallinaceum s defensinem ze šídla Aes. cyanea a 

bzučivky Phormia terranovae došlo in vitro u sporozoitů k narušení propustnosti membrány, 

ke změně morfologie a ke ztrátě hybnosti (Shahabuddin a kol., 1998). Cekropin u E. coli 

narušuje transmembránový elektrochemický iontový gradient (Silvestro a kol., 1997).  

Mechanismus působení AMPs na mikroorganismy je tedy rozmanitý: některé AMPs 

dokážou likvidovat patogeny i jinak než výše popsanými mechanismy, ale tyto procesy nejsou 

u hmyzu zatím dostatečně prozkoumány. Cekropin například ovlivňuje transkripční profil E. 

coli, v subletální dávce významně ovlivnil transkripci 26 genů a polovina transkriptů 

korespondovala s proteiny neznámé funkce. Ale proč tomu tak je a jaké má tento jev důsledky 

není známo (Hong a kol., 2003). Drosomycin je AMP se silnou antifungální aktivitou. Při 

nižších koncentracích zpomaluje růst hyf a vyvolává jejich abnormální morfologii. Při vyšších 

koncentracích drosomycinu může dojít k částečné lýzi hyf a také inhibici germinace spor 

(Fehlbaum a kol., 1994; Bulet a kol., 1999).  

 

2. 1. 8. Toll signalizační dráha  
Tato signalizační dráha zahrnuje extracelulární cytokin Spätzle, transmembránový 

receptor Toll, adaptéry Tube a DmMyD88 (homolog lidského MyD88), Pelle kinázu, Cactus, 

NF – κB transkripční faktory Dorsal a Dif (Obr. 1). Dorsal a Dif jsou tzv. NF – κB 
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transkripční faktory, stejně jako Relish faktor u Imd dráhy. Po sérii procesů, které jsou 

popsány níže, se dostanou do jádra, kde se navážou na κB místo v promotoru AMPs a dalších 

cílových genů a ovlivňují jejich transkripci (Lemaitre a Hoffmann, 2007; Ganesan a kol., 

2011).  

Bakterie jsou rozpoznávány díky peptidoglykanu (PGN), který se liší u Gram 

pozitivních a Gram negativních bakterií. PGN Gram pozitivních bakterií má lysin na třetím 

místě peptidového řetězce, zatímco PGN Gram negativních bakterií zde má místo lyzinu 

mesodiaminopimelovou kyselinu (DAP). Ale toto rozdělení není striktní, existují i skupiny 

Gram pozitivních bakterií, které mají na třetím místě peptidového řetězce DAP (Lemaitre a 

Hoffmann, 2007). Díky rozdílné stavbě PGN bakterií je Toll dráha aktivována především 

Gram pozitivními bakteriemi (Lys – PGN) (Gobert a kol., 2003; Bischoff a kol., 2006), 

zatímco Imd dráha hlavně Gram negativními bakteriemi (DAP – PGN) (Lemaitre a kol., 

1997; Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

PGRP (peptidoglycan recognition protein) – SA, PGRP – SD, GNPB1 (Gram negative 

binding protein) rozpoznávají lys – PGN bakterií (Gobert a kol., 2003; Bischoff a kol., 2006). 

GNPB3 aktivuje Toll dráhu při mykotické infekci, navazuje na sebe jak β – (1,3) – glukan tak 

polysacharidy z buněčné stěny hub. Jak se zdá, do detekce mykotické infekce je zapojena i 

serinová proteáza Persephone (psh), která aktivuje Toll dráhu jinou cestou nežli GNBP3 a 

zřejmě rozpoznává některé virulenční faktory uvolňované entomopatogeními houbami, např. 

proteázu PR1A, kterou tito zástupci uvolňují při penetraci kutikulou (Gottar a kol., 2006). 

Chang a kol. (2004) ukázali, že PGRP – SA může vázat i DAP – PGN některých bakterií, což 

může vést ke slabé aktivaci Toll dráhy Gram negativními bakteriemi.  

PGRP – SA, PGRP – SD, GNPB1, GNBP3 detekují PAMPs Gram pozitivních bakterií 

a mykotických organismů a aktivují proteolytickou kaskádu, která zahrnuje i několik 

serinových proteáz. Dochází k aktivaci SPE (Spätzle processing enzyme) a štěpení Pro-

Spätzle na Spätzle, který se v podobě dimeru navazuje na transmembránový receptor Toll. 

Dojde k dimerizaci Toll receptoru, aktivaci intracelulární signalizace a k agregaci „adaptor“ 

proteinů MyD88 (DmMyD88) a Tube spolu s kinázou Pelle. Spustí se fosforylace a degradace 

Cactus, což vede k uvolnění NF – κB transkripčních faktorů Dif a Dorsal, které jsou 

transportovány do cytoplazmy jádra, kde se navážou na κB místo v promotoru AMPs a 

dalších cílových genů a vyvolávají jejich transkripci (Lemaitre a kol., 1995a; Nicolas a kol.,  

1998; Tauszig-Delamasure a kol., 2001; Weber a kol., 2003; Lemaitre a Hoffmann, 2007; 

Ganesan a kol., 2011). Zdá se, že Dif je hlavní transkripční faktor dospělců Drosophila v Toll 

dráze a Dorsal má spíše redundantní roli (Nehme a kol., 2011).  
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    Obr. 1: Signalizační dráhy Toll a Imd (Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

 

Toll signalizační dráha řídi expresi drosomycinu a také může regulovat expresi 

metchnikowinu. Pro plnou expresi cekropinu, attacinu a defensinu je nezbytná spolupráce 

Toll dráhy s Imd dráhou (Levashina a kol., 1995; Lemaitre a kol., 1996; Levashina a kol., 

1999). Problémem je, že tento model je možná zastaralý a dráhy nepůsobí vždy tak striktně 

odděleně, ale synergicky, ovšem zatím tento jev není zcela objasněn. Například podání 

Spätzle jako aktivátoru Toll dráhy nevedlo ke zvýšené expresi žádného z testovaných AMPs. 

Podání DAP – PGN jako stimulátoru Imd dráhy vedlo ke slabému zvýšení exprese attacinu a 

cekropinu. Ovšem podání obou těchto stimulátorů vedlo k expresi drosomycinu, diptericinu, 

attacinu a cekropinu. Jak se ukázalo, drosomycin má dvě κB vazebná místa. První odpovídá 

na signalizaci Toll imunitní dráhy, druhé na stimulaci Imd dráhy (Tanji a kol., 2007). I attacin 

A má dvě κB vazebná místa, jedno pro navázání Dif a druhé pro vazbu Relish (Busse a kol., 

2007).  

 K regulaci Toll imunitní dráhy slouží především serpiny, inhibitory serinových 

proteáz. Při mutaci v genu kodující serpin Spn43Ac dochází ke konstitutivní expresi 
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drosomycinu bez přítomnosti imunitního stimulu, Spätzle je neustále přítomen a dochází 

k aktivaci Toll imunitní dráhy (Levashina a kol., 1999). Serpin 5 (Spn5) je extracelulární 

negativní regulátor Toll dráhy a inhibuje proteolytickou aktivitu Spätzle (Ahmad a kol., 

2009). Zhruba polovina PGRPs Drosophila má schopnost degradovat PGN, což snižuje jeho 

schopnost stimulovat imunitní systém (blíže kap. 2. 1. 13.). Cactus a Wnt inhibitor Dorsal 

(WntD) představují inhibitory intracelulární části Toll dráhy. WntD mutanti Drosophila 

rychleji podléhají infekci L. monocytogenes, protože dochází k hyperaktivitě imunitního 

systému a k overexpresi některých proteinů (Gordon a kol., 2008; Ganesan a kol., 2011). 

Mutanti v GNBP1 / PGRP – SA / PGRP – SD podléhají mnohem rychleji infekci S. aureus 

oproti mutantům ve složkách Toll signalizační dráhy Dif, MyD88 a spz. Tyto výsledky 

naznačují, že GNBP1 / PGRP – SA / PGRP – SD v obraně proti některým Gram pozitivním 

bakteriím pracují nezávisle na Toll dráze a možná hrají roli i ve fagocytoze a opsonizaci 

(Nehme a kol., 2011).  

 

2. 1. 9. Imd dráha 
Podle starších studií Imd dráha ovlivňuje více či méně expresi většiny AMPs rodu 

Drosophila s výjimkou drosomycinu. Tato dráha má vliv na expresi drosocinu a diptericinu. 

V kooperaci s Toll dráhou vyvolává maximální expresi cekropinu, attacinu a defensinu a také 

může řídit expresi metchnikowinu. Ale jak už bylo vysvětleno v kapitole o Toll dráze, proces 

zřejmě není tak jednoduchý a stále o něm chybí ucelenější informace. Imd mutanti rychle 

podléhají infekcím Gram negativními bakteriemi, ale při infekcích Gram pozitivními 

bakteriemi a houbami jsou mnohem odolnější než mutanti v Toll dráze (Lemaitre a kol., 

1995b; Lemaitre a kol., 1996; Levashina a kol., 1995; Levashina a kol., 1999; Tanji a kol., 

2007; Lemaitre a Hoffmann, 2007).  

PGRP – LC a PGRP – LE rozpoznávají DAP – PGN, který je typický pro Gram 

negativní bakterie a i některé Gram pozitivní bakterie, jako je rod Bacillus (Ganesan a kol., 

2011). PGRP – LC je transmembránový receptor s PGRP doménou na extracelulární straně. 

Alternativní sestřih PGRP – LC může vést ke vzniku tří izoforem PGRP – LCa, PGRP – LCx 

a PGRP – LCy, které mají shodnou intracelulární, ale odlišnou extracelulární doménu 

(Werner a kol., 2003). Tyto receptory rozpoznávají DAP – PGN, přičemž PGRP – LCa, 

PGRP – LCx rozpoznávají monomerický DAP – PGN, PGRP – LCy polymerický DAP – 

PGN (Kaneko a kol., 2004). PGRP – LE funguje jako intracelulární receptor k rozpoznání 

monomerické formy DAP – PGN. Bylo zjištěno, že PGRP doména endogenního PGRP – LE 
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se může vyskytovat i extracelulárně a slouží k zjednodušení a zesílení interakce DAP – PGN 

s PGRP – LC. Způsob jeho transportu do extracelulárního prostředí není dosud objasněn 

(Kaneko a kol., 2006). PGRP – LE je také klíčovou složkou aktivace autofagie, která 

potlačuje růst intracelulárních patogenů jako L. monocytogenes. Tento proces funguje 

nezávisle na Toll a Imd dráze (Yano a kol., 2008). 

Po navázání monomerického nebo polymerického DAP – PGN na PGRP – LC nebo 

PGRP – LE dojde k interakci s „death – domain protein“ Imd (Choe a kol., 2005). Imd 

interaguje s dFADD (Drosophila Death Domain – containing Protein), který se naváže na 

apikální kaspázu Dredd (Hu a Yang, 2000; Lemaitre a Hoffmann, 2007). Dredd odhalí IAP 

vážící motif Imd, na který se naváže DIAP – 2 (Drosophila inhibitor of apoptosis 2), což vede 

k masivní ubikvitinaci Imd E2 ubikvitinligázovými enzymy Uev1a, Bendless (Ubc13) and 

Effete (Ubc5). Polyubikvitinované řetězce Imd slouží k zachytávání a aktivaci TAK 1, který 

aktivuje transkripční faktor pro Relish IKK. Transkripční faktor IKK se naváže na 

transkripční faktor Relish, který se skládá ze dvou částí: C – terminální Rel – 68, která 

obsahuje Rel – like domenu a N – terminální Rel – 49, který zahrnuje IκB – like doménu. Po 

navázání IKK dojde k fosforylaci Relish, jeho štěpení a Rel – 68 putuje do jádra, kde se 

navazuje na promotory AMPs a Rel – 49 zůstává v cytoplazmě (Obr. 2) (shrnuto dle Stöven a 

kol., 2000; Stöven a kol., 2003; Ganesan a kol., 2011).  

Imd dráha je ovlivňována řadou faktorů. Například Caspar funguje jako negativní 

regulátor Imd. Zabraňuje štěpení Relish, což znemožňuje vstup Rel – 68 do jádra. Mutanti 

v Caspar genu vykazují silnější antibakteriální imunitní odpověď, větší rezistenci vůči 

bakteriální infekci a konstitutivní expresi diptericinu. Naproti tomu overexprese Caspar vede 

k zastavení exprese diptericinu a mutantní jedinci jsou výrazněji náchylnější vůči infekci 

bakteriemi (Kim a kol., 2006). RNA interference Caspar vedla u L. longipalpis k signifikantní 

redukci L. mexicana a Leishmania infantum a při nákaze L. infantum došlo ke snížení 

prevalence nákazy u samic z 85 % na 45 %. Potlačení Caspar vede ke zvýšené aktivitě Imd 

dráhy, narušení vývoje leishmanií a k regulaci nákazy ve vektoru. Výsledky ukazují, že 

flebotomové jsou schopni realizovat imunitní odpověď vůči leishmaniím, ale ta je za 

přirozených podmínek nedostatečná pro přerušení přenosu nákazy (Telleria a kol., 2012). 

 Dalším negativním regulátorem je Rudra. Navazuje se u Drosophila na PGRP – LC i 

PGRP – LE a přerušuje přenos signálu v rámci dráhy. RNA interference Rudra vede 

k extrémnímu navýšení exprese AMPs a mutanti jsou mnohem odolnější vůči infekci Erwinia 

carotovora carotovora (Aggarwal a kol., 2008). Také některé PGRPs slouží k regulaci Imd 

dráhy jak je popsáno v kapitole 2. 1. 13. Na Imd dráhu má také vliv Inhibitor of Apoptosis 
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Protein 2 (IAP2) (Gesellchen a kol., 2005), Plenty of SH3s (POSH) (Tsuda a kol., 2005), 

Helicase89B (Yagi a Ip, 2005) a řada dalších. 

 
Obr. 2: Imd signalizační dráha Drosophila dle Ganesan a kol., (2011). 

 

U komárů rodu Anopheles je většina intracelulárních komponentů Imd a Toll dráhy 

konzervována, ale vyskytuje se zde několik rozdílů od Drosophila. U A. gambiae bylo v 

genomu nalezeno sedm PGRPs, z nichž pět (PGRP – LA, PGRP – LB, PGRP – LC, PGRP –

LD, PGRP – S1) představuje ortology Drosophila PGRPs. Díky alternativnímu sestřihu 

PGRP – LC můžeme u Anopheles nalézt tři izoformy PGRP – LC: PGRP – LC1, PGRP – 

LC2 a PGRP – LC3. Po RNAi PGRP – LC se ukázalo, že je nezbytný při obraně proti Gram 

pozitivním i Gram negativním bakteriím a nejvýznamnější izoformou je PGRP – LC3. To 
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naznačuje existenci rozdílů ve funkci PGRP – LC u Drosophila a Anopheles. Infekce P. 

berghei při RNAi PGRP – LC vedla k signifikantně vyššímu množství oocyst a k větší 

prevalenci melanizovaných oocyst, největší vliv má izoforma PGRP – LC3. Autoři spojují 

imunitní odpověď proti Plasmodium s mohutným rozvojem střevní mikroflory po sání krve 

(Christophides a kol., 2002; Meister a kol., 2005; Meister a kol., 2009).  

U Anopheles se nevyskytuje transkripční faktor NF – κB Dif v Toll dráze, ale jeho 

funkci nahrazuje transkripční faktor NF – κB Relish 1 (REL 1) známý také jako Gambif1. 

V Imd dráze fuguje jako NF – κB trankripční faktor REL 2, ortolog Relish u Drosophila, 

který je zapojen do obrany proti Gram pozitivním i Gram negativním bakteriím a prvokům. 

REL 2 vytváří díky alternativnímu sestřihu dvě izoformy REL 2 – F a REL 2 – S. Obě jsou 

produkovány konstitutivně během vývoje Anopheles, i když v rozdílném množství (Meister a 

kol., 2005; Mitri a Vernick, 2012).  

Potlačení Caspar genu (negativní regulátor Imd dráhy) vedlo k výrazné redukci počtu 

vyvíjejících se oocyst Plasmodium falciparum u A. gambiae, snížila se prevalence i intenzita 

infekce. Při potlačení genů Imd, FADD, CaspL1 a REL2 došlo k signifikantnímu navýšení 

intenzity infekce v abdominálním mesenteronu. Autoři předpokládají, že aktivace imunitní 

odpovědi není spojena s proliferací střevní mikroflory v důsledku příjmu krve. Díky podávání 

antibiotik zredukovali střevní mikrofloru o 99 % a při potlačení Caspar genu byla imunitní 

odpověď stejně zahájena a došlo k redukci oocyst Plasmodium (Garver a kol., 2012). Garver a 

kol. (2009) prokázali, že se liší imunitní reakce Anopheles proti jednotlivým skupinám 

Plasmodium. Potlačení negativního regulátoru Imd dráhy (Caspar) vyvolalo u Anopheles 

redukci počtu oocyst P. berghei, ale rezistenci vůči nákaze P. falciparum. Potlačení 

negativního regulátoru Toll dráhy (Cactus) vedlo k drastické eliminaci oocyst P. berghei, ale 

jen k částečné eliminaci oocyst P. falciparum.  

 

2. 1. 10. JAK/STAT dráha  
Tato dráha se podílí na regulaci imunitního systému Drosophila a embryonální 

segmentace, ovlivňuje hematopoézu, proliferaci hemocytů a řadu dalších fyziologických 

procesů jak je uvedeno níže (Lageux a kol., 2000; Ekengren a Hultmark, 2001; Luo a kol., 

2002; Agaisse a Perrimon, 2004; Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

Nejvýznamnějšími komponenty JAK/STAT dráhy Drosophila je ligand Upd, receptor 

Domeless (Dome), Janus kinaza (JAK) Hopscotch (Hop) a transkripční faktor STAT (signal 

transducers and activators of transcription; STAT92E/Marelle) (Obr. 3). Upd funguje jako 
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ligand, který tuto dráhu aktivuje tím, že se naváže na transmembránový protein Dome. Ten 

aktivuje JAK Hop, který fosforyluje transkripční faktor STAT a ten se přemístí do jádra, kde 

aktivuje transkripci cílových genů (shrnuto dle Agaisse a Perrimon, 2004).  

JAK/STAT dráha je negativně regulována SOCS (suppressor of cytokine signalling 

gene family), vyjímkou je zřejmě SOCS36E, který možná slouží k aktivaci JAK/STAT dráhy 

skrz neznámé ligandy (Karsten a kol., 2002). PIAS (protein inhibitors of activated stats) také 

reguluje tuto dráhu, navazuje se na STAT a zabraňuje jeho aktivaci (Betz a kol., 2001). Taky 

Pirk slouží jako negativní regulátor, jeho zvýšená exprese vedla ke snížení aktivity 

JAK/STAT dráhy (Kleino a kol., 2008). 

Mutanti Drosophila v JAK/STAT dráze jsou odolní vůči bakteriální a houbové infekci 

stejně jako nemutantní jedinci a exprese AMPs není narušena. Při podání Drosophila C virus 

(DCV) však nedochází k expresi AMPs a na antivirové obraně se výrazně podílí  JAK/STAT 

dráha. Mutanti v Hop genu obsahují mnohem více DCV a podléhají rychleji nákaze oproti 

kontrolní skupině. Při virové nákaze je exprimována řada genů, z nichž více než dvě třetiny 

nejsou aktivovány při bakteriální či houbové infekci. Dochází ke zvýšení exprese virus – 

induced RNA 1 vir – 1, kterou umožňuje navázání STAT do promotoru tohoto genu, který ale 

může přijímat signály i z jiných imunitních drah. Taky exprese některých genů namířených 

proti DCV, jako je třeba CG2081, zůstala zachována i u mutantů v hop genu, takže zřejmě 

dochází k zapojení i dalších drah v boji proti virům (Dostert a kol., 2005). JAK/STAT dráha 

také ovlivňuje tvorbu TEP 1. Jeho exprese byla výrazně snížena při potlačení Hop genu, 

zatímco při posílení tohoto genu (mutanti hop Tum-l, expressing the constitutively active 

Tumorous lethal) dochází ke konstitutivní expresi TEP 1 (Lageux a kol., 2000). 

Tot geny jsou exprimovány za různých stresových podmínek jako je oxidativní stres, 

dehydratace, metamorfoza, mechanický tlak, působení příliš vysokých teplot nebo UV záření 

a některé vykazují zvýšenou tvorbu i při bakteriální infekci (Ekengren a Hultmark, 2001; 

Ekengren a kol., 2001). Zvýšená exprese TotA vede k zachování normální aktivity a 

prodloužení délky života Drosophila v jinak letálních teplotách (Ekengren a kol., 2001).  

Jejich exprese je zřejmě řízena JAK/STAT dráhou, i když exprese TotA vyžaduje i zapojení 

Imd dráhy (Agaisse a kol., 2003).  

JAK/STAT dráha ovlivňuje i hematopoézu u Drosophila, posílení hop genu vyvolává 

zvýšenou proliferaci hemocytů a jejich agregaci v hemolymfě, kde pak mají tendenci 

melanizovat. Tato dráha také podporuje diferenciaci lamelocytů (Lageux a kol., 2000). 

JAK/STAT dráha interaguje s Ras/Raf/MAPK signalizační dráhou zodpovědnou za 

proliferaci hemocytů. Její součástí je D – Raf protein, který je nezbytný pro diferenciaci 
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hemocytů, jejich proliferaci a/nebo přežívání a Hop jej zřejmě může aktivovat (Luo a kol., 

2002). 

Při poškození střevního epitelu dochází, mimo jiné, k produkci cytokinů (Upd, Upd2 a 

Upd3), které aktivují JAK/STAT dráhu v ISC buňkách (intestine stem cells), které se začnou 

dělit, diferencovat a nahradí poškozené buňky střevního epitelu. V souvislosti s tímto 

procesem je aktivována i JNK dráha, ale důvod není znám (Jiang a kol., 2009). 

 

 
Obr. 3. dle Agaisse a Perrimon (2004). 

Autoři vytvořili model JAK/STAT 

dráhy. Díky zranění nebo nákaze 

bakteriemi, které se dostanou do 

hemolymfy, dojde k expresi upd3 

v hemocytech, uvolní se do 

hemolymfy a aktivuje JAK/STAT 

dráhu v tukovém tělese, což vede 

expresi TEPs a Tots.  

 

 

 

 

Barillas-Mury a kol. (1999) popsali STAT u A. gambiae (Ag – STAT). RNA 

interference Ag – STAT zvýšila proporci samic Anopheles aquasalis infikovaných 

Plasmodium vivax a také počet oocyst v abdominálním mesenteronu infikovaných jedinců 

oproti kontrole (Bahia a kol., 2011). V genomu se nacházejí dva geny pro Ag – STAT: Ag –

STAT 1 (Ag – STAT A) a Ag – STAT 2 (Ag – STAT B) (Christophoides a kol., 2002; Gupta 

a kol., 2009). Ag – STAT B reguluje Ag – STAT A, který zprostředkovává transkripci NOS 

(nitric oxide synthase) a SOCS. Utlumení Ag – STAT A neovlivnilo přežívání A. gambiae při 

bakteriální infekci, ale signifikantně zvýšilo počet oocyst P. falciparum a P. berghei 

v pozdější fázi infekce. Utlumení SOCS, negativního represoru STAT, vedlo k redukci oocyst 

Plasmodium u A. gambiae (Gupta a kol., 2009).   

Potlačení Dome nebo Hop zvýšilo u Ae. aegypti citlivost vůči Dengue viru, zatímco 

potlačením negativního regulátoru JAK/STAT dráhy PIAS se komáři stali mnohem 

odolnějšími vůči virové nákaze (Souza-Neto a kol., 2009). 
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2. 1. 11. JNK dráha 

TAK 1 z Imd signalizační dráhy kromě IKK aktivuje i JNK kinázu, která fosforyluje 

transkripční faktor AP 1, který jde pak do jádra. Řada genů pro AMPs má vazebné místo pro 

tento transkripční faktor, ale jeho funkce je stále nejasná, zřejmě funguje jako negativní 

regulátor Imd dráhy (Ganeshan a kol., 2011). AP 1 spolu se STAT92E, Dsp 1 (dorsal switch 

protein) a histonovou deacetylázou vytváří komplex, který nahradí NF – κB transkripční 

faktor Relish na promotoru cílového genu a tím inhibuje transkripci tohoto genu. Jedná se o 

AMPs jako attacin, cekropin, drosocin a metchnikowin. Mutace v genu pro AP 1, STAT92E 

nebo Dsp 1 vede k hyperaktivitě cílových genů Relish a dojde ke zvýšení mortality v 

důsledku bakteriální infekce u Drosophila (Kim a kol., 2007).  

JNK signalizační dráha se podílí i na hojení ran Drosophila (Rämet a kol., 2002). Její 

inhibice vedla k narušení epidermálního šíření a reepitelizace, ale další procesy hojení 

narušeny nejsou (Galko a Krasnow, 2004). Také kontroluje expresi genů kodujících 

cytoskeletální proteiny při stimulaci imunitního systému Drosophila (Boutros a kol., 2002). 

Koordinuje a řídí expresi genů chránících buňky před působením oxidativního stresu a 

zmenšuje toxický efekt ROS na organismus. Overexprese genu hsp68, který je řízen JNK 

dráhou, zvyšuje jak průměrnou tak maximální délku života Drosophila (Wang a kol., 2003). 

 

2. 1. 12. Produkce ROS (Reactive Oxygen Species) ve střevě 
Jelikož jsou epitelie v neustálém kontaktu s velkým množstvím mikroorganismů, musí 

mít vybudovaný účinný mechanismus pro jejich rozpoznání, kontrolu a eliminaci. U 

Drosophila jsou vzdušnice i stomodeum a proktodeum vystlány chitinem a ve střevě dochází 

k lokální produkci AMPs a ROS (Lemaitre a Hoffmann, 2007). Imunitní odpověď 

v tracheálním systému je shrnuta například v práci Ferrandon (2013).  

Infekce bakteriemi vede ke zvýšené tvorbě ROS ve střevě Drosophila. Za tvorbu ROS 

jsou zodpovědné Duox (dual oxidase) proteiny, které patří do skupiny NADPH oxidáz. Duox 

obsahují N – terminální extracelulární peroxidázovou doménu (PHD), která umožňuje 

přeměnu H2O2 na silně mikrobicidní HClO. Při potlačení exprese Duox dochází k výraznému 

snížení produkce ROS a zvýšení mortality v důsledku pozření potravy obsahující malé 

množství mikroorganismů, které se pak množí v trávicím traktu (Ha a kol., 2005a).  

Kataláza IRC (Immune – regulated catalase) detoxifikuje ROS a chrání tak hostitele 

před poškozením tkání. Při RNA interferenci IRC vykazují střevní buňky morfologické 

změny, dochází k výskytu vakuol, redukci velikosti buněk a k jejich smrti. U jedinců je 
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zaznamenána mnohem vyšší mortalita při perorální infekci různými druhy mikrobů, protože 

dojde ke zvýšené produkci ROS, ale už nikoliv k jeho odbourávání. Částečně došlo ke snížení 

mortality u RNAi IRC stimulací JNK dráhy, což naznačuje, že letální dávka ROS může být 

částečně eliminována zvýšenou expresí genů kodujících antioxidanty, které řídí JNK dráha 

(Ha a kol., 2005b). 

V produkci AMPs ve střevě se uplatňuje především Imd dráha. Bylo potvrzeno, že 

ROS a Imd dráha fungují ve střevě nezávisle na sobě, ale zároveň se doplňují. Ochrana 

prostřednictvím Imd je nezbytná při infekci ROS rezistentními patogeny. Podání ROS 

rezistentních mikroorganismů Drosophila mutantům v Imd dráze vede k rychlému úhynu 

jedinců. Po reaktivaci Imd dráhy je však mortalita prokazatelně snížena, což dokazuje, že 

lokální sekrece AMPs a sekrece ROS jsou komplementární procesy a AMPs chrání jedince 

před ROS rezistentními patogeny (Obr. 4) (Ryu a kol., 2006). Každopádně některé 

mikroorganismy jsou schopné bránit se AMPs ve střevě. Pseudomonas entomophila 

produkuje zinkovou metalopeptidázu AprA, která slouží jako virulenční faktor při infekci 

Drosophila. Tato metalopeptidáza má schopnost degradovar cekropin in vitro a diptericin in 

vivo (Liehl a kol., 2006).  

 

 
Obr. 4: Obrázek ukazuje spolupráci ROS a AMPs v boji proti patogenům ve střevě 

            Drosophila (Lemaitre a Hoffmann, 2007). 

 

Duox společně s IMPer (Immunomodulatory Peroxidase) vyvolávají u Anopheles po 

sání krve tvorbu dityrozinové sítě v mucinu, která překryje střevní epitel a snižuje propustnost 
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střeva pro elicitory a předcházejí imunitní odpovědi proti bakteriím a Plasmodium (Kumar a 

kol., 2010). Při invazi střevních buněk A. gambiae ookinety rodu Plasmodium dochází 

k produkci NOS (nitric oxide synthase), která společně s HPX2 (heme peroxidase) a NOX5 

(NADPH oxidase 5) zprostředkovává nitraci ookinetů Plasmodium, které se stávají 

„viditelné“ pro TEP 1, který se naváže na jejich povrch, čímž zprostředkuje melanizaci 

ookinet (Oliveira a kol., 2012).  

 

2. 1. 13. Lokální exprese AMPs 
K lokální expresi AMPs dochází na povrchu epitelií, které jsou v kontaktu s vnějším 

prostředím jako je epidermis, reprodukční a dýchací soustava, Malpighické trubice či trávicí 

trakt. K tvorbě AMPs dochází jednak konstitutivně a jednak jako reakce na napadení 

mikroorganismy (Tzou a kol., 2000).  

Konstitutivní exprese AMPs probíhá v některých tkáních a není ovlivňována infekcí 

mikroorganismy. Jedná se například o produkci cekropinu, drosocinu a drosomycinu 

v různých částech reprodukční soustavy. Tento typ produkce AMPs není řízen NF – κB 

dráhou, ale různými transkripčními faktory, které jsou specifické pro jednotlivé tkáně (Tzou a 

kol., 2000; Lemaitre a Hoffmann, 2007).  

Dále může dojít k lokální expresi AMPs v důsledku napadení mikroorgamismy. Ve 

většině tkání lze detekovat expresi alespoň dvou AMPs, které se ve funkci komplementárně 

doplňují. Lokální expresi AMPs v epiteliích řídí především Imd dráha, u mutantů v Toll dráze 

nebyl tento typ exprese AMPs narušen (Tzou a kol., 2000; Ryu a kol., 2006). Imd dráha řídí 

expresi PGRP – LB, který v tomto případě nefunguje jako rozpoznávací receptor Imd nebo 

Toll dráhy, protože jeho RNAi nevedla ke zvýšení náchylnosti vůči infekci různými 

mikroorganismy a exprese AMPs zůstala zachována. Na lokální úrovni zabraňuje spuštění 

exprese AMPs bez přítomnosti patogenních mikroorganismů. PGRP – LB slouží k regulaci 

Imd dráhy, při jeho RNAi byla ve střevě zaznamenána signifikantně vyšší exprese diptericinu 

při podání DAP – PGN. PGRP – LB hydrolyzuje DAP – PGN na neimunostimulační složky, 

čímž zabraňuje aktivaci Imd. Při zvýšení množství mikroorganismů se zvýší množství PGRP 

– LB, dochází ke štěpení DAP – PGN, čímž se snižuje stimulace PGRP – LC a tím i aktivace 

Imd dráhy. PGRP – LB také reguluje systémovou imunitní odpověď a díky svým vlastnostem 

se podílí na toleranci Drosophila vůči bakteriím (Zaidman-Remy a kol., 2006). Také PGRP – 

SC1a, PGRP – SC1b, PGRP – SC2 a pravděpodobně i další PGRPs vykazují amidázovou 

aktivitu, díky čemuž dokážou odštěpit peptidy z PGN, což vede k redukci nebo eliminaci 
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imunostimulačních vlastností PGN (Mellroth a kol., 2003; Zaidman-Remy a kol., 2006; 

Bischoff a kol., 2006). 

Caudal slouží jako negativní regulátor transkripce AMPs ve střevě Drosophila, 

funguje jako antagonista při stimulaci AMPs komenzálními bakteriemi a jeho zvýšená 

exprese může narušit tvorbu AMPs při infekci patogeními mikroorganismy (Ryu a kol., 

2008). Pirk je další negativní regulátor Imd dráhy ve střevě, navazuje se přímo na PGRP – LC 

a Imd. Jeho potlačení vede k hyperaktivitě Imd dráhy ve střevě v přítomnosti Gram 

negativních bakterií, signifikantně se zvýší exprese attacinu, cekropinu a diptericinu. Zvýšená 

exprese Pirk naopak tlumí Imd dráhu a tito mutanti jsou náchylnější vůči infekci Enterobacter 

cloacae (Kleino a kol., 2008). Negativní regulace exprese AMPs ve střevě je důležitá, protože 

jejich příliš vysoká exprese vyvolává v důsledku přítomnosti komenzálních bakterií apoptozu 

střevních buněk (Ryu a kol., 2008).     

Otázkou zůstává, jak tělo rozlišuje komenzální bakterie střevní mikroflory a patogenní 

mikroorganismy. DAP – PGN je ukryt v periplazmatickém prostoru pod vrstvou LPS v 

buněčné stěně mikroorganismů, takže se uvolňuje pouze při růstu nebo dělení buněk. Je 

pravděpodobné, že Gram negativní komenzální bakterie sídlící ve střevě se množí pomalu, 

uvolňuje se malé množství PGN a to stačí být odbouráno PGRP – LB dřív, než dojde 

k aktivaci Imd dráhy. Stejně jako u systémové imunitní odpovědi, i při lokální odpovědi 

slouží k rozpoznání Gram negativních bakterií PGRP – LC jako receptor Imd (Zaidman-Remy 

a kol., 2006; Lemaitre a Hoffmann, 2007). Podobně jako PGRP – LB funguje i PGRP – 

LC1/2, slouží k regulaci Imd dráhy obdobným mechanismem. Bischoff a kol. (2006) ukázali, 

že při bakteriální infekci larev Drosophila, u nichž byl potlačen PGRP – LC1/2, došlo k 

overexpresi Imd dráhy a výrazně se zvýšila mortalita larev. Jedinci, kteří přežili a zakuklili se, 

vykazovali morfologické abnormality, například zářezy v křídlech. 

O imunitní odpovědi proti lys – PGN Gram pozitivních bakterií nemáme zatím 

dostatečné informace. Ukázalo se, že PGRP – SC1b dokáže štěpit DAP – PGN i Lys – PGN, 

ovšem RNAi PGRP – SC nemělo žádný vliv na Toll imunitní dráhu (Bischoff a kol., 2006). 

 

2. 2. Gregariny 
Gregariny, podtřída Gregarinasina, třída Conoidasida, patří do kmene Apicomplexa. 

Obvykle se vyskytují v tělní dutině či trávicím traktu bezobratlých živočichů jako jsou 

mnohoštětinatí a máloštětinatí červi, pásnice, členovci, měkkýši, ostnokožci a pláštěnci. Jejich 
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hostitelská specifita je obvykle vysoká, ovšem není to nutně pravidlem, závisí na konkrétním 

druhu gregariny (Schrevel a Philippe, 1993; Perkins a kol., 2000).   

Podtřída Gregarinasina se rozděluje na 3 řády: Archigregarinorida, Eugregarinorida a 

Neogregarinorida. Řád Archigregarinorida zahrnuje čtyři rody se zhruba 15 druhy a jsou to 

parazité kroužkovců, sumýšovců, polostrunatců či sumek. Řád Neogregarinorida obsahuje 13 

rodů s asi 50 druhy a jedná se především o parazity hmyzu. Do řádu Eugregarinorida patří asi 

200 popsaných rodů s více než 1400 druhy (dle Perkins a kol., 2000).  

Jelikož gregariny flebotomů a komáru patří do řádu Eugregarinorida, budu se dále 

zabývat pouze touto skupinou. Obecný vývojový cyklus Eugregarinorida začíná uvolněním 

sporozoitů ve střevě z infekčních stádií, oocyst. Sporozoiti se vyvíjejí zpravidla intracelulárně 

nebo se přichycují k buňkám střeva a vyvíjejí se v trofozoity, ale existují i vyjímky: zástupci 

rodu Lecudina nemají žádné intraepiteliální stádium a jejich trofozoiti vznikají a rostou přímo 

v lumen střeva. Po uvolnění trofozoitů do lumen střeva vznikají gamonti a začíná pohlavní 

rozmnožování, jehož první fází je specifické spojení dvou komplementárních gamontů. Tento 

proces je označovaný jako syzygie a spojením gamontů vzniká gametocysta, v níž probíhá 

gametogonie v podobě mnohačetného dělení jádra každého gamonta bez následné cytokineze. 

Vzniklé samčí a samičí gamety spolu kopulují a dávají vznik zygotám, které se obklopí silnou 

stěnou a vznikají tak oocysty. Tento proces je považován za počátek sporogonie. Jádro 

oocysty prochází třemi děleními (první dvě dělení jsou meiotická), jejichž výsledkem je osm 

sporozoitů. Oocysty se uvolňují z gametocyst různými způsoby, nejčastěji prasknutím stěny 

gametocysty nebo skrz sporodukty. Součástí vývojového cyklu řádu Archigregarinorida a 

Neogregarinorida je i merogonie, někdy označovaná jako schizogonie, při níž se sporozoiti a 

trofozoiti množí asexuálně, což zvyšuje jejich patogenitu (Schrevel a Philippe, 1993; Perkins 

a kol., 2000; Leander, 2008). 

V rámci Eugregarinorida rozlišujeme na základě stavby trofozoitů dva podřády: 

Aseptatorina a Septatorina. Zástupci podřádu Aseptatorina nemají členěné trofozoity 

s výjimkou přední části, kde se u některých druhů nachází modifikovaný konoid  (mukron či 

epimerit), který slouží k přichycení k hostitelské buňce. Zástupci podřádu Septatorina, 

označována také jako „cephaline“ nebo „polycystida“ mají tělo rozdělené na segmenty 

prostřednictvím tzv. sept a mohou být dicystidní, tricystidní či polysegmentovaní. Například 

mladí trofozoiti Gregarina polymorpha se přichycují prostřednictvím epimeritu k tkáním 

hostitele potemníka moučného Tenebrio molitor a zbytek těla je označovaný jako 

protodeutomerit. Při zrání trofozoita se vytvoří fibrilární septum, které rozdělí 

protodeuteromerit, tudíž zralý trofozoit má plně vyvinutý epimerit, který prostřednictvím 
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tenkého krčku nasedá na protomerit, po němž následuje deuteromerit obsahující velké jádro 

(Perkins a kol., 2000; Valigurová a kol., 2009).   

Původně byly gregariny flebotomů i komárů řazeny do rodu Ascogregarina (syn. 

Monocystis von Stein (1848)), Lankesteria Mingazzini (1891) a Ascocystis Grassé (1953) 

(Ward a kol., 1982). Votypka a kol. (2009) však prokázali, že tento rod je spíše polyfyletický, 

překlasifikovali jej a vyčlenili nový rod Psychodiella Votypka, Lantova, Volf, 2009, který 

zahrnuje gregariny flebotomů, tedy Psychodiella chagasi (Adler a Mayrink, 1961), 

Psychodiella mackiei (Shortt a Swaminath, 1927), Psychodiella saraviae (Ostrovska, 

Warburg, Montoya-Lerma, 1990), Psychodiella sergenti Lantova, Volf, Votypka, 2010 a 

Psychodiella  tobbi Lantova, Volf, Votypka, 2010. 

V mé diplomové práci jsme pracovali s gregarinou druhu Ps. sergenti, která napadá P. 

sergenti. Oocysty Ps. sergenti jsou přichyceny na chorion vajíček P. sergenti a nacházejí se 

především na jejich vrcholech nebo jsou uspořádány v jeho podélné ose. Larva P.  sergenti se 

nakazí jejich pozřením během líhnutí či bezprostředně po něm. V prvním larválním instaru se 

po pozření oocyst uvolní ve střevě sporozoiti, kteří jsou lokalizováni především 

v ektoperitrofickém prostoru, mezi PM a střevním epitelem, buď přichyceni ke střevním 

buňkám prostřednictvím mukronu nebo jsou uloženi mezi mikroklky. Mají třívrstevnou 

pelikulu a jádro uložené v zadní části. Ve čtvrtém larválním instaru byli přítomni především 

gamonti, příležitostně došlo k syzygii a tvorbě gametocyst, ale nikdy nebyly zaznamenány 

oocysty. Larvy před kuklením defekují celý střevní obsah včetně peritrofické memrány. 

Gregariny se u larev před defekací vyskytovaly v ektoperitrofickém prostoru zadní části 

střeva, po defekaci pak v lumen střeva. U samců a nenasátých samic 13 dnů po vylíhnutí byli 

zaznamenání výhradně gamonti o průměrné velikosti 114,6 μm v tělní dutině. Pohlavní 

rozmnožování zahrnující syzygii, tvorbu gametocyst a oocyst bylo zaznamenáno pouze u 

samic, které se nasály krve. Třetí až pátý den po sání byly přítomny gametocysty o průměrné 

velikosti 128,2 μm v různé fázi vývoje a následně došlo k jejich přichycení k přídatným 

žlázám a k vypuzení oocyst o velikosti 9,6 x 6,7 μm do jejich lumen (Lantova a kol., 2010; 

Lantova a Volf, 2012).  

Psychodiella sergenti je výrazně hostitelsky specifická, vývojový cyklus dokončila 

pouze u svého specifického hostitele P. sergenti. Phlebotomus arabicus se nepodařilo nakazit 

a u P.  papatasi byli přítomni gamonti u všech vývojových stádií, gametocysty u larev ve 

čtvrtém larválním instaru a u nasátých samic, ale nikdy nebyly nalezeny oocysty. U 

Phlebotomus tobbi nebyly nalezeny žádné gametocysty ani u jedné ze 76 vypitvaných samic, 
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pouze u jedné nasáté samice bylo zaznamenáno několik oocyst v tělní dutině (Lantova a kol., 

2010; Lantova a Volf, 2012).  

Další druhy gregarin napadající flebotomy mají obdobný vývojový cyklus, mohou se 

však v určitých znacích lišit. U Ps. chagasi byla zaznamenána syzygie, tvorba gametocyst a 

oocyst i u larev L. longipalpis ve třetím a čtvrtém larválním instaru a oocysty byly 

vylučovány spolu s výkaly do vnějšího prostředí (Warburg a Ostrovska, 1991). Sexuální 

rozmnožování Ps. chagasi bylo na rozdíl od Ps. sergenti pozorováno i u nenasátých samic (již 

72 hodin po vylíhnutí) (Warburg a Ostrovska, 1991) i samců (Adler a Mayrink, 1961).     

Psychodiella mackiei je jediný známý druh gregariny flebotoma vyvíjející se 

intracelulárně u hostitele Phlebotomus argentipes. Sporozoiti invadují buňky střevního 

epitelu, vyvíjejí se intracelulárně a po určité době dojde k destrukci napadených buněk 

vedoucí k uvolnění gregarin do lumen střeva či tělní dutiny a vznikají gamonti. Během 

kuklení dochází k přestavbě těla a u dospělců se gamonti i gametocysty nacházejí výhradně 

v tělní dutině. Oocysty jsou injikovány do vejcovodů, přichycují se na povrch vajíček a také 

se uvolňují do prostředí snůšky (Shortt a Swaminath, 1927). 

U Ps. tobbi dochází k pohlavnímu rozmnožování i u samců a nenasátých samic P. 

tobbi, u samic bylo pozorováno první den po vylíhnutí bez ohledu na příjem krve a u samců 

čtvrtý den (Lantova a kol., 2010). 

Gregariny komárů mají poněkud odlišný vývojový cyklus, zahrnující i intracelulární 

vývoj a migraci tělem hostitele. Larva Ae. aegypti se nakazí při pozření oocyst Ascogregarina 

culicis (Ross, 1898) z nichž se ve střevě uvolní sporozoiti o velikosti 9,5 – 10 μm, kteří 

napadají buňky střevního epitelu, především v přední části mesenteronu. Extracelulární stádia, 

trofozoiti (170 x 26 μm), se zdržují v ektoperitrofickém prostoru střeva, vyvíjejí se v gamonty 

a během kuklení migrují do Malpighických trubic. Zde probíhá syzygie a tvorba gametocyst 

(71 – 125 μm). Každá gametocysta obsahuje tisíce oocyst a v každé z nich se nachází osm 

sporozoitů. Oocysty (11 x 5 μm) uvolněné z gametocyst jsou během líhnutí dospělců 

vyloučeny společně s mekoniem (odpadní produkt vytvořený během kuklení) do vnějšího 

prostředí, kde se opět nakazí další larvy (McCray a kol., 1970; Lien a Levine, 1980; 

Roychoudhury a Kobayashi, 2006). 

Další druhy gregarin napadající komáry mají zřejmě obdobný vývojový cyklus. Jedná 

se Ascogregarina armigerei (Lien a Levine, 1980), Ascogregarina barreti (Vavra, 1969), 

Ascogregarina clarki (Sanders a Poinar, 1973) Ascogregarina geniculati Munstermann a 

Levine 1983, Ascogregarina sp. z komára Ochlerotatus japonicus (Roychoudhury a kol., 

2007), Ascogregarina lanyunensis (Lien a Levine, 1980), Ascogregarina polynesiensis 
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Levine, 1985, Ascogregarina taiwanensis (Lien a Levine, 1980), Ascogregarina tripteroidesi 

(Bhatia, 1938). 

 

2. 2. 1. Vliv gregarin na flebotomy a komáry 
Barrett jr. (1968) ukázal, že těžká infekce larev Ae. aegypti gregarinou As. culicis vede 

ke vzniku zakrslých a štíhlých larev a k jejich vysoké mortalitě. Také kukly a dospělci 

pocházející z těchto larev jsou menší a mají poškozené Malpighické trubice díky vývoji 

gametocyst (Barret jr., 1968). Sneller (1979) ukázal, že As. culicis signifikantně redukuje 

váhu samčích i samičích kukel Ae. aegypti a jedinci napadení gregarinami měli signifikantně 

širší Malpighické trubice s menším počtem buněk v důsledku jejich destrukce.  

Sulaiman (1992) hodnotil vliv čtyř izolátů As. culicis pocházejících z různých 

geografických oblastí na tři různé geografické populace Ae. aegypti. Mortalita se vždy 

zvyšovala společně se zvyšujícím se množstvím podaných oocyst. Míra patogenity As. culicis 

se lišila v rámci jednotlivých izolátů a závisela i na tom, jaká geografická populace Ae. 

aegypti byla nakažena. Infekce gregarinami také zkracovala délku larválního vývoje u obou 

pohlaví Ae. aegypti (Sulaiman, 1992). Na druhé straně, McCray a kol. (1970) neprokázali vliv 

As. culicis na vývoj a velikost Ae. aegypti larev, kuklení a velikost kukel, přežívání dospělců a 

jejich odolnost vůči insekticidům či produkci vajec. U infikovaných samic někdy pozorovali 

zkrácenou délku života a naopak u infikovaných samců došlo k prodloužení délky života. 

Spencer a Olson (1982) hodnotili vliv kombinace infekce gregarinou As. culicis 

s methoprenem (IGR – insect grow regulator) u Ae. aegypti a Aedes epactius. Mortalita Ae. 

aegypti ovlivněna nebyla, ale larvy nepřirozeného hostitele Ae. epactius měli signifikantně 

vyšší mortalitu. Autoři se domnívají, že kombinace gregariny s methoprenem má aditivní 

účinek, a že  každá ze složek zodpovídá za určitou míru mortality. 

Ascogregarina taiwanensis vyvolává vysokou mortalitu u všech stádií Aedes  

taeniorhynchus, přičemž nejvyšší byla pozorována u kukel a dospělců, u nichž byla zároveň 

zřetelná silná melanizace. Na Aedes albopictus, Ae. aegypti a Aedes triseriatus nemá infekce 

As. taiwanensis příliš velký vliv (Garcia a kol., 1994). Na druhé straně, Munstermann a 

Wesson (1990) pozorovali, ale statisticky neověřili vyšší mortalitu Ae. aegypti napadených 

As. taiwanensis oproti nakaženým Ae. albopictus. Reeves (2004) testoval, zda přítomnost 

larev napadených As. taiwanensis ve vodě ovlivní výběr místa pro nakladení vajec samicemi 
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Ae. aegypti a ukázalo se, že přítomnost gregariny v larvách činí toto místo více nebo alespoň 

stejně atraktivním jako vodní nádrž s neinfikovanými larvami nebo destilovanou vodou. 

Ascogregarina barreti při sníženém přísunu potravy Ae. triseriatus prodlužuje vývoj 

samic a snižuje jejich velikost. To může nepřímo zvyšovat jejich mortalitu, protože se 

zvyšující se délkou vývoje se zvyšuje i pravděpodobnost vyschnutí prostředí nebo kontaktu 

s predátorem. Pozorovaná menší velikost těla zase může vést k redukci plodnosti samic až o 

32 % (Walker a kol., 1987). Siegel a kol. (1992) pozorovali signifikantní redukci velikosti 

křídel u obou pohlaví Ae. triseriatus napadených As. barreti a napadené kukly vykazovaly 

větší pravděpodobnost smrti před vylíhnutím. Beier (1983) popsal, že infekce As. barreti 

vedla k redukci váhy samičích kukel a mírně oddalovala kuklení samců hostitele Ae. 

triseriatus. Copeland a Craig jr. (1992) zaznamenali vyšší mortalitu Aedes hendersoni 

napadených As. barreti oproti neinfikovaným jedincům, bylo narušeno vyletování dospělců a 

došlo ke snížení konkurenceschopnosti. Navíc infikovaní samci byli lehčí, zatímco nakažené 

samice byly těžší oproti neinfikovaným zástupcům.  

Dopad na hostitele je dán řadou faktorů. Při intracelulárním vývoji As. culicis 

v buňkách střeva Aedes geniculatus lze pozorovat zvětšení jádra, jadérka i chromatinových 

zrn a deformaci postižených buněk (Kramar, 1952). Při vývoji v Malpighických trubicích 

může dojít k jejich poškození a již 25 gametocyst může vést k destrukci apikální třetiny 

trubice. Ke zničení buněk dochází pravděpodobně díky nekróze v důsledku roztažení trubic 

gametocystami. Redukce funkce poškozených trubic může mít samozřejmě za následek i 

různé fyziologické poruchy (Barrett jr., 1968). Dále mohou gregariny regulovat 

prostřednictvím snížení plodnosti samic populaci hostitele, případně mohou mít negativní vliv 

za suboptimálních podmínek jako je například nedostatek potravy (Walker a kol., 1987). Míra 

patogenity také závisí na infekční dávce (Sulaiman, 1992) a na druhu hostitele. Jak už bylo 

zmíněno, As. taiwanensis zvyšuje mortalitu Aedes taeniorhynchus a vyvolává melanizaci, 

avšak na svého přirozeného hostitele Ae. albopictus takový vliv nemá, protože při stejné 

infekční dávce je počet gamontů třikrát nižší a nedochází k melanizaci gregariny (Garcia a 

kol., 1994). Obdobně As. barreti zvyšuje mortalitu Ae. hendersoni, ale nikoliv Ae. triseriatus, 

který je přirozeným hostitelem (Copeland a Craig jr., 1992). 

Na rozdíl od velkého počtu studií zaměřených na patogenitu komářích gregarin, dosud 

byly publikovány pouze dvě práce zabývající se tímto tématem u flebotomů. Wu a Tesh 

(1989) nakazili L. longipalpis gregarinou Ps. chagasi, která výrazně redukovala délku života; 

25. den žilo 77,1 % neinfikovaných samic, infikovaných pouze 49,5 % (Wu a Tesh, 1989). 
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Psychodiella sergenti signifikantně zvyšuje mortalitu nedospělých stádií P. sergenti. Z 

neinfikovaných vajec vylétlo 69,2 % dospělců, z infikovaných 60 % dospělců mortalita 

způsobená gregarinou byla vyšší při zvýšené hustotě larev. Dále Ps. sergenti zpožďuje 

vyletování dospělců z kukel a negativně reguluje přežívání samců i nenasátých samic P. 

sergenti. Zvýšená mortalita infikovaných samců byla pozorována již druhý den po vylíhnutí, 

ale u samic až jedenáctý den. To je pro gregarinu výhodné, protože čím déle samice žije, tím 

je vyšší pravděpodobnost, že se nasaje krve a umožní gregarinám spustit pohlavní 

rozmnožování (Lantova a kol., 2011).  

Otázkou zůstává, zda by bylo možné využít gregariny v biologickém boji proti 

komárům či flebotomům. Barrett jr. (1968) a Sulaiman (1992) tuto možnost nevylučují, na 

rozdíl od například Walker a kol. (1987). Ačkoliv gregariny komárů a flebotomů dokáží 

v určitých případech snižovat fitness jak přirozeného tak nepřirozeného hostitele, k tomu, aby 

byl úspěšně završen jejich vývojový cyklus potřebují, aby se hostitel dožil dospělosti. Díky 

tomu dochází ke snížení účinnosti gregarin komárů co by biologické zbraně (Tseng, 2007).     

 

2. 2. 2. Koinfekce gregarin u flebotomů a komárů 
Studium koinfekcí parazitů má obrovský význam, protože přítomnost více patogenů u 

jednoho hostitele může značně modifikovat vliv, který má parazit na hostitele za normálních 

okolností, tzn. když je v něm sám. V závislosti na druhu hostitele, druhu parazitů a na 

vnějších podmínkách může dojít k tomu, že přítomnost dvou parazitů může vést ke zvýšení či 

snížení fitness hostitele nebo ji může nechat víceméně nepozměněnou (Fellous a Koella, 

2010). Parazité také interagují mezi sebou, zvýšená infekční dávka jednoho parazita může 

poškodit jeho kompetitora (Fellous a Koella, 2009). 

Mourya a kol. (2003) zjišťovali, zda má As. culicis a As. taiwanensis vliv na vertikální 

přenos Chikungunya viru a dengue viru u Ae. aegypti a Ae. albopictus. Autoři prokázali, že u 

komárů nenakažených gregarinami se virus dengue vertikálně nepřenáší ani u jednoho druhu 

a virus Chikungunya pouze u Ae. aegypti. Dále zkoumali možnost přenosu Chikungunya viru 

u Ae. aegypti pomocí oocysty As. culicis, protože sporozoiti i virus se vyvíjejí ve střevě 

hostitele. Vysušený homogenát samic infikovaných pouze virem podaný prvním larválním 

stádiím komárů nákazu nezpůsobil, protože virus nedokáže přežít vysušení. Pokud však byl 

larvám podán vysušený homogenát samic koinfikovaných As. culicis, nákaza virem proběhla. 

Oocysty As. culicis mají schopnost přežít dlouhodobě ve vnějším prostředí a jsou poměrně 
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odolné, proto mohou sloužit jako zdroj infekce Chikungunya viru pro larvy Ae. aegypti; toto 

zjistění je velmi významné z epidemiologického hlediska (Mourya a kol., 2003). 

Fellous a Koella (2010) prokázali, že vliv koinfekce mikrosporidie Vavraia culicis a 

gregariny As. culicis na Ae. aegypti závisí na kombinaci infekční dávky parazitů a přísunu 

potravy. Čím větší byla infekční dávka a čím bylo méně dostupné potravy, tím více se 

oddalovalo kuklení larev Ae. aegypti. Přežívání bylo redukováno při infekci mikrosporidií či 

gregarinou, ale kupodivu nikoliv při jejich koinfekci. Vliv V. culicis na jedince 

s redukovaným příjmem potravy byl silně závislý na infekční dávce parazita (vysoká infekční 

dávka způsobila vyšší mortalitu), zatímco u As. culicis byla mortalita závislá především na 

přítomnosti parazita, méně pak na jeho infekční dávce (Fellous a Koella, 2010). Vavraia 

culicis a As. culicis také interagují mezi sebou během koinfekce. Pokud byla infekční dávka 

Vavraia vysoká, dokázala vysoká dávka Ascogregarina zpomalit produkci spor Vavraia: při 

nízké infekční dávce Vavraia došlo ke zpomalení vývoje jejich spor i malou dávkou 

Ascogregarina. Při koinfekci se spory Vavraia objevily u hostitele o něco dříve než při infekci 

pouze mikrosporidií. V přítomnosti Vavraia byla nejvíce snížena produkce oocyst 

Ascogregarina při hladovění hostitele (Fellous a Koella, 2009). 

Gregariny mohou ovlivňovat nejen hostitele samotného, ale i vývoj jiných parazitů. 

Přítomnost As. barreti v Ae. triseriatus neměla vliv na vývoj a počet infekčních larev 

Dirofilaria immitis, nicméně signifikantně více larev ve stadiu L2 a L3 zůstávalo 

v Malpighických trubicích samic 26. den po infekci. Přežívání samic Ae. triseriatus nebylo 

ovlivněno nákazou gregariny, D. immitis ani jejich kombinací (Beier, 1983). 

Sneller (1979) prokázal, že komáři Ae. aegypti infikovaní As. culicis vykazovali vyšší 

mortalitu při infekci D. immitis a zároveň došlo k omezení vývoje filárie. Procento samic 

s infekčními larvami L3 i průměrný počet L3 na jednu samici byl nižší u Ae. aegypti 

infikovaných i gregarinou As. culicis. Autor tento jev vysvětluje tím, že As. culicis vyvíjející 

se intracelulárně v Malpighických trubicích způsobuje destrukci buněk stěny Malpighických 

trubic a tak nepřímo snižuje i počet filárií, které se v těchto buňkách vyvíjí. Rozporné 

výsledky Snellera a Beiera si druhý jmenovaný autor vysvětluje tím, že se jedná o rozdílné 

druhy hostitele, přičemž Ae. aegypti není přirozeným hostitelem D. immitis (Sneller, 1979; 

Beier, 1983). 

Comiskey a kol. (1999) prováděli experimenty s As. taiwanensis a D. immitis u Ae. 

albopictus a také hodnotili vliv přísunu potravy na vývoj infekcí.  U koinfikovaných jedinců 

s dostatečným přísunem potravy bylo procento samic, u kterých jsou v hlavové části přítomny 

infekční L3 larvy D. immitis signifikantně vyšší a tito jedinci vykazovali nižší mortalitu oproti 
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jedincům napadeným jenom D. immitis. Při nedostatečném přísunu potravy nebyl prokázán 

žádný signifikantní rozdíl mezi skupinami. U jedinců koinfikovaných  As. taiwanensis a D. 

immitis se signifikantně častěji vyskytovala melanizace oproti jedincům nakaženým jen D. 

immitis, a to za jakéhokoliv typu přísunu potravy. Zdá se, že při dostatečném přísunu potravy 

ascogregariny zvyšují schopnost Ae. albopictus přenášet D. immitis. Zřejmě se tak děje díky 

zvýšené stimulaci imunitní odpovědi, která redukuje počet vyvíjejících se larev, což vede 

k nižší mortalitě komárů. (Comiskey a kol., 1999).  

Z výše zmíněného vyplývá, že parazité mohou mezi sebou interagovat v 

hmyzím hostiteli a vzájemně ovlivňovat svůj vývoj či přenos. Proto jsme se rozhodli studovat 

vliv gregarin na imunitní systém flebotomů a koinfekci gregarin a leishmanií.  

 
2. 3. Leishmanie 

Rod Leishmania můžeme rozdělit podle vývoje ve vektorovi na tři skupiny: 

Suprapylaria, Peripylaria a Hypopylaria. Suprapylaria se vyvíjejí v mesenteronu a stomodeu, 

Peripylaria prodělávají svůj vývoj v rámci celého trávicího traktu a Hypopylaria se vyvíjejí 

pouze v proktodeu. Následně byl rod Leishmania rozdělen na tři podrody: Leishmania se 

suprapylárním vývojem, Viannia s peripylárním vývojem a Sauroleishmania, jejichž vývoj je 

hypopylární (shrnuto v Lainson a Shaw, 1987). Pokud není uvedeno jinak, tak následující text 

se zabývá podrodem Leishmania. 

Flebotomus se nakazí při sání infikované krve, která obsahuje makrofágy s amastigoty 

o velikosti 3 – 5 μm. Kolem nasáté krve se ihned začnou sekretovat elektronlucentní vlákna, 

jedná se pravděpodobně o chitin, a peritrofická matrix dozrává do 12 hodin po sání (Sadlova a 

Volf, 2009). Amastigoti se po nasátí flebotomem morfologicky mění díky změně podmínek, 

jako je snížení teploty a zvýšení pH, a transformují se nejprve na procyklické promastigoty 

s krátkým bičíkem v přední části těla, kteří se začnou dělit. Asi 48 až 72 hodin po sání se 

procykličtí promastigoti přeměňují v dlouhé nektomonády. Jedná se o dlouhé štíhle formy, 

které slouží k úniku z peritrofické matrix. Ty se mění v krátké nektomonády, někdy 

označované jako leptomonády, které se 5. až 7. den po nákaze intenzivně dělí, což vede 

obvykle k masivní infekci. U plně rozvinutých infekcí můžeme v prostoru stomodeální valvy 

pozorovat dvě stádia, haptomonády a metacyklické promastigoty. Původ haptomonád není 

úplně jednoznačný, odvozují se buď od nektomonád nebo leptomonád. Jedná se o polymorfní 

stádia, většinou hruškovitého tvaru, které mají velmi krátký bičík, pomocí kterého se 

přichytávají stomodeální valvy. Metacykličtí promastigoti se pravděpodobně diferencují 

z leptomonád a představují infekční stádia pro savce. Mají relativně malé tělo, dlouhý bičík, 
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jsou pohybliví a odolní vůči lýzi komplementem. Celý vývojový cyklus v přenašeči trvá 

zhruba 6 až 9 dní,  v závislosti na druhu flebotoma i leishmanie (Obr. 5) (shrnuto dle Rogers a 

kol., 2002; Kamhawi, 2006; Dostalova a Volf, 2012).  

 

 
Obr. 5: Vývoj podrodu Leishmania v přenašeči (Kamhawi, 2006). 

 

Aby mohly být leishmanie úspěšně přeneseny, musí přežít působení proteolytických 

enzymů flebotoma a překonat dvě fyzikální bariéry: peritrofickou matrix (PM) a stomodeální 

valvu a zároveň odolat imunitnímu systému flebotoma.  

Po úniku z endoperitrofického prostoru se leishmanie musí navázat na stěnu střeva, 

aby nedošlo k jejich vydefekovány spolu s krví (Pimenta a kol., 1994). Flebotomy 

rozdělujeme na permisivní a specifické vektory leishmanií. Specifičtí vektoři umožňují vývoj 

pouze tomu druhu leishmanie, který přenášejí v přírodě a přichycení probíhá prostřednictvím 

lipofosfoglykanu (LPG). LPG představuje lineární řetězec opakujících se fosforylovaných 

oligosacharidů, který je přichycen k membráně leishmanií prostřednictvím 

glycosylphosphatidylinositolové kotvy. Typickým specifickým vektorem je P. papatasi 

(Pimenta a kol., 1994; Kamhawi, 2006; Volf a Myskova, 2007). Opakující se jednotky LPG L. 

major jsou modifikovány bočními řetězci galaktosylových zbytků, které se navazují na 

galektinový receptor PpGalec ve střevě P. papatasi (Kamhawi a kol., 2004). Dalším 

specifickým vektorem je P. sergenti přenášející L. tropica (Kamhawi a kol., 2000), který jsme 

si zvolili jako model pro experimentální infekce.  
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Naproti tomu permisivní vektoři umožňují vývoj více druhů leishmanií a jejich 

přichycení ve střevě není zprostředkováno prostřednictvím LPG, ale jiným mechanismem 

(Volf a Myskova, 2007) Jedná se například o P. argentipes (Pimenta a kol., 1994), 

Phlebotomus halepensis (Sadlova a kol., 2003), P. arabicus (Svobodová a kol., 2006) a další. 

U permisivních vektorů se leishmanie přichytávají pravděpodobně prostřednictvím lectin – 

like receptoru na glykoproteiny nesoucích N – acetyl – galactosamine (GalNAc) ve střevě 

tohoto vektora. Mutanti L. major lpg-1, kteří postrádají LPG, se nedokázali vyvíjet ve svém 

specifickém vektoru P. papatasi, ale v permisivních vektorech jako je P. arabicus a L. 

longipalpis ano (Myskova a kol., 2007).  

Po několika dnech od defekace zbytků krve dochází ke kolonizaci stomodeální valvy, 

která má u neinfikovaných flebotomů charakteristický tvar a na apikálním konci 

cylindrických buněk se nachází chitinozní vrstva. Promastigoti se přichytí prostřednictvím 

bičíků této chitinozní vrstvy a vytvoří tzv. hemidesmozomy. Při infekci leishmaniemi dochází 

ke změně tvaru cylindrických buněk a ke zmenšení jejich velikosti. U těžce infikovaných 

jedinců je valva otevřená permanentně, dochází k degenerativním změnám těchto buněk a 

chitinozní vrstva se odděluje od jejich apikální části (Volf a kol., 2004). Schlein a kol. (1992) 

popsali i poškození svalu zodpovídajícího za uzavírání valvy, sval vykazuje hypertrofii a 

může dojít ke ztrátě svalových vláken. Buňky tohoto svalu se mohou jevit jako degenerované, 

dochází ke změně jejich jádra a dalších cytoplazmatických struktur. Stomodeální valva je 

neustále otevřená u infikovaných jedinců a je blokována PSG s parazity. Díky tomu dochází 

ke kolonizaci farynxu a proboscis a k usnadnění přenosu leishmanií díky regurgitaci.  

Degradace stomodeální valvy je způsobena chitinázou, kterou produkují leishmanie. 

Při infekci L. mexicana, u níž byla vyvolána overexprese chitinázy, došlo k signifikantně 

většímu poškození stomodeální valvy L. longipalpis. Je možné, že jsou do procesu poškození 

stomodeální valvy jsou zapojeny i jiné molekuly leishmanií, například proteáza 

leishmanolysin gp63 (Volf a kol., 2004; Rogers a kol., 2008).  

Dlouho se věřilo, že leishmanie se mohou množit pouze klonálně, ale nedávno bylo 

prokázáno, že jsou také schopné výměny genetické informace. Hybridní potomstvo získává 

úplnou genetickou výbavu od obou rodičů, ale kDNA maxikroužky pouze od jednoho rodiče. 

Po infekci P. duboscqi dvěma rodičovskými liniemi L. major bylo následně získáno 18 

hybridů, přičemž sedm z nich bylo triploidních. Ukázalo se, že se někteří hybridi se liší od 

rodičů ve virulenci, pět hybridních linií vykazuje rychlejší růst léze v BALB/c  myších a pět 

stejně pomalý či pomalejší růst léze. Všechny triploidní linie vykazovali nižší virulenci oproti 

parentální (Akopyants a kol., 2009).  
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Leishmanie mohou navíc vytvářet i interspecifické hybridy. Sadlova a kol. (2011) 

našli při koinfekci kmeny LEM 4265 a Gebre-1 Leishmania donovani hybridy jak u 

Phlebotomus perniciosus tak u L. longipalpis, byť vždy jen u jednoho jedince. Jejich zjištění 

nasvědčuje tomu, že k hybridizaci dochází již druhý den po sání, kdy jsou všechny leishmanie 

v krvi obklopené PM.   

Genetická hybridizace byla prokázána i mezi velmi odlišnými druhy L. major a L. 

infantum. Tito hybridi byli vyizolovaní v Portugalsku ze dvou HIV pozitivních pacientů 

(Ravel a kol., 2006). Mají kompletní genetickou informaci od L. major a L. infantum a jsou 

heterozygotní v devatenácti různých lokusech napříč genomem. Autoři berou v potaz i 

možnost, že k hybridizaci došlo až u pacienta jako adaptace na svého hostitele, jako obrana 

proti působení léku či imunitního systému, případně kombinace všech těchto faktorů 

dohromady (Ravel a kol., 2006). Volf a kol. (2007) zkoumali vývoj těchto hybridů ve dvou 

druzích přenašečů, P. papatasi a L. longipalpis. Za normálních okolností se L. infantum 

nevyvíjí ve P. papatasi, ovšem hybridi vyvolávali silné infekce s vysokým počtem 

metacyklických stádií. Hybridi se vyvíjeli signifikantně lépe než L. infantum, která byla 

vydefekována spolu s krví, ale méně úspěšně oproti L. major ve P. papatasi. Hybridi totiž na 

svém povrchu exprimují LPG L. major (byť v menší míře oproti L. major), který má 

charakteristické galaktosylové zbytky, jež se ve střevě P. papatasi navazují na galektinový 

receptor PpGalec, popsaný Kamhawi a kol. (2004). Tyto poznatky mohou mít velký 

epidemiologický význam, protože P. papatasi je široce rozšířen v Evropě, Africe i Asii, 

přičemž hybridi jsou schopní vyvolat viscerální leishmaniozu u HIV pozitivních jedinců (Volf  

a kol., 2007). 
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3 Materiál a metodika 
3. 1. Použité kolonie flebotomů 

K experimentům byly použity tři kolonie druhu P. sergenti. Dvě kolonie P. sergenti 

pochází z Izraele (Amnun, severní Izrael) a máme je v našich chovech od roku 2001. Jedna 

z těchto kolonií byla v minulosti experimentálně infikovaná gregarinou Ps. sergenti zatímco 

druhá nikoliv. Třetí kolonie P. sergenti pochází z Turecka (Urfa, jihovýchodní Turecko), 

máme ji v našich chovech od roku 1998 a je již od počátku infikována gregarinou Ps. 

sergenti.  

 

3. 2. Experimentální infekce 
Cílem experimentálních infekcí bylo zjistit, zda infekce gregarinou Ps. sergenti 

ovlivňuje vývoj infekce L. tropica ve flebotomech druhu P. sergenti.  

 

3. 2. 1. Příprava kuřecích membrán a leishmanií pro experimentální infekce 
Mrtvá cca třídenní kuřátka byla zbavena peří a ze zad jim byla za sterilních podmínek 

stažena kůže. Stažená kůžička byla zbavena nadbytečného tuku, dvakrát propláchnuta po 

deseti minutách v ethanolu a jednou na deset minut uložena do sterilního fyziologického 

roztoku. Takto připravené kůžičky byly následně skladovány v −20 °C. 

Pro experimentální infekce byla použita L. tropica, kmen SU23. Leishmanie byly 

kultivovány v tekutém mediu (Tab. 2), v plochých kultivačních zkumavkách při teplotě 23 °C.  

 

Tab. 2: Složení tekutého media pro kultivaci L. tropica, kmen SU23.  

Složky Množství 

20% Fetal bovine serum (Sigma, Gibco) 10 ml 

2% sterilní moč 1 ml 

1% BME vitamíny (Sigma) 0,5 ml 

Gentamicin 80 μg/ml 100 μl 

Amikin 250 μg/ml 50 μl 

M199 (Aldrich, Sigma) Doplnit do 50 ml 
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3. 2. 2. Infekční sání flebotomů přes membránu 
Tři až šest dní stará kultura promastigotů leishmanií byla dvakrát promyta sterilním 

fyziologickým roztokem. Poté bylo z promyté kultury odebráno 10 μl, ke kterým bylo přidáno 

990 μl ředícího roztoku (0,85% NaCl a 1% formaldehyd) a pomocí Bürkerovi komůrky (P –

lab) byla zjištěna koncentrace leishmanií. Na základě zjištěné koncentrace byla kultura 

naředěna na desetkrát vyšší hodnotu, než je požadována výsledná koncentrace leishmanií 

v krvi. V našem případě tedy 1·107 leishmanií na 1 ml krve. 300 μl takto připravené kultury 

bylo smícháno s 2700 μl defibrinované a inaktivované králičí krve (poměr 1 : 9). Krev 

(Bioveta) byla inaktivována 35 minut v 56 °C. Výsledná infekční dávka ve všech pokusech 

byla 1·106 leishmanií na 1 ml krve. 

Na sterilní skleněné krmítko byla pomocí parafilmu přichycena připravená sterilní 

kuřecí kůžička a krmítko bylo naplněno roztokem krve a leishmanií. Následně bylo krmítko 

napojeno na vodní lázeň s vnější cirkulací a zahříváno na 37 °C. Ke krmítku přichycena síťka 

se samicemi P. sergenti, které měly možnost sát dvě hodiny ve tmě. Poté byla síťka sundána, 

nenasáté samice vytříděny a zamraženy a nasáté samice byly uloženy do termostatu do 26 °C 

s neomezeným přístupem k roztoku cukru.  

 

3. 2. 3. Pitvy střev samic 
Pitvy samic P. sergenti byly prováděny druhý, sedmý a devátý až desátý den po 

infekci dle potřeby. Samice byly uspány na ledu, zbaveny končetin a přeneseny do kapky 

fyziologického roztoku na podložní sklíčko pod binokulární lupu. Pomocí „pitvátek“ 

(entomologické minucie upevněné do špejle) jim byla nejdříve oddělena hlava a pak bylo 

vytaženo střevo za poslední zadečkové články. Střevo bylo přeneseno do nové kapky 

fyziologického roztoku, překlopeno krycím sklíčkem a pak prohlíženo pod světelným 

mikroskopem. Byla sledována lokalizace promastigotů v rámci střeva a také intenzita infekce, 

která byla rozdělena do tří kategorií: slabá (1 – 100 promastigotů na střevo), střední (100 –

1000 promastigotů na střevo), silná (více než 1000 promastigotů na střevo).   

 

3. 3. Příprava materiálu pro měření exprese imunitních molekul 
Za účelem měření exprese imunitních molekul u P. sergenti infikovaných a 

neinfikovaných gregarinou Ps. sergenti bylo z každé kolonie odebráno cca 100 samic, 80 

samců a 50 kukel. Všechny kukly byly odebrány vždy z téhož kelímku pomocí sterilní 

pinzety, rozděleny do dvou vzorků po 25 kuklách do sterilních zkumavek a neprodleně 
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zamraženy v tekutém dusíku a následně uloženy do −20 °C. Samci a samice byli přefoukáni 

do sítí a drženi za stejných podmínek v termostatu při 26 °C s neomezeným přístupem 

k roztoku cukru. Pátý den bylo 50 samic z každé kolonie nasáto na uspané myši. Čtyři dny po 

sání (den sání byl označen jako den 0) bylo z každé kolonie odebráno 50 nasátých samic, 50 

nenasátých samic a 50 samců. Jedinci byli uspáni na ledu a  rozděleni do dvou vzorků po 25. 

Stejně jako kukly, byly vzorky rychle zamraženy v tekutém dusíku a pak uloženy do −20 °C.  

Ihned po vyjmutí z −20 °C bylo ke každému vzorku (25 jedinců daného stádia) 

přidáno 400 μl lyzačního pufru a vzorek byl důkladně zhomogenizován sterilní tyčinkou. 

Následně byla provedena izolace RNA dle návodu v kitu High Pure RNA Tissue Kit (Roche). 

Získaná celková RNA byla ihned přepisována do cDNA prostřednictvím Trancriptor First 

Strand cDNA Synthesis Kit (Roche), rovněž dle návodu přiloženého výrobcem. Koncentrace 

DNA byla změřena na spektrofotometru Nanodrop ND 1000 a poté byla DNA uložena do −20 

°C. Průměrná koncentrace DNA ve vzorku se pohybovala kolem 3000 ng/μl a přesné hodnoty 

pro jednotlivé vzorky nejsou dále uváděny.  

 

3. 4. Amplifikace vybraných imunitních genů pomocí PCR   
Pro amplifikaci vybraných genů u P. sergenti jsme navrhli degenerované primery na 

základě známých sekvencí imunitních molekul u L. longipalpis a P. papatasi (Tab. 3), 

abychom zachytili tyto geny i u P. sergenti. Jako templát pro PCR s navrženými 

degenerovanými primery byla použita získaná cDNA z Ph. sergenti (kap. 3. 3.). Reakce 

proběhla v 200 μl zkumavkách v přístroji Bioer XP cycler, eventuelně Biorad T100 Thermal 

cycler. Výsledky byla následně vyhodnoceny elektroforézou (30 − 45 minut na 96 − 115 V) 

na 1% či 2% agarózovém gelu, v závislosti na velikosti produktu, obsahujícím Sybr green 

v 1x TAE pufru (Invitrogen). Jako standard byl použit GeneRuler Low Range DNA Ladder 

(ThermoScientific). Vzniklé PCR produkty o odpovídající velikosti byly pod modrým 

světlem vyříznuty (Tab. 4) a podle návodu kitu High Pure PCR Product Purification Kit 

(Roche) byla provedena izolace DNA do 50 μl sterilní H2O a koncentrace byla změřena na 

spektrometru Nanodrop ND 1000.  
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Tab. 3: Degenerované primery navržené pro čtyři imunitní molekuly flebotomů 

Imunitní 

molekula 
Degenerovaný Forward primer Degenerovaný Reverse primer 

Cekropin CNANNGGAGCTGAAGCTGG TTTCCNAGNGCYTTAGCTGNTCC 

PGRP-LB TTGTNAGCCGNTGTGANTGGG  TGACGATGTCCNAGNAGTGTGTA 

Serpin ATGGCCGATCCAGTNCCAGT AGCNGCYTCAGCACCYTCCTC 

TEP AAYAGYGARGGNGGNTTYCA GTRCANACNGANAGRTGYAA 

 

Tab. 4: Velikost amplikonů získaných pomocí degenerovaných primerů jednotlivých 

imunitních molekul. 

Imunitní molekula Velikost 

Cekropin 164 bp 

PGRP-LB 416 bp 

Serpin 984 bp 

TEP 365 bp 

 

3. 4. 1. PGRP – LB a serpin 
Jako templát byla použita cDNA přepsána z mRNA z P. sergenti a byla namíchána 

reakční směs na PCR s degenerovanými primery, jak je uvedeno v tabulce 5. Po té byla 

provedena PCR reakce, jejíž program je uveden v tabulce 6. 

 

Tab. 5: Složení reakční směsi na PCR PGRPL – LB a serpinu.  

cDNA 1 μl 

Master Mix (Top Bio Combi PPP) 23,5 μl 

Degenerovaný primer forward 1 μl 

Degenerovaný primer reverse 1 μl 

PCR H2O (Top Bio) 23,5 μl 
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Tab. 6: Program PCR reakce PGRP – LB a serpinu. Kroky vyznačeny modře a tučně byly 40x 

zopakovány  

94°C 5 min. 
94°C 30 s. 
55°C 60 s. 
72°C 30 s. 
72°C 7 min. 
4°C ~ 

 

 

3. 4. 2. TEP 
Jako templát byla použita stejná cDNA, jako v případě PGRP – LB a byla namíchána 

reakční směs na PCR s degenerovanými primery pro TEP, jak je uvedeno v tabulce 7. Po té 

byla provedena PCR reakce, jejíž program je uveden v tabulce 8. 

 

Tab. 7: Složení reakční směsi na PCR TEPu  

cDNA 3 μl 

Master Mix (Top Bio Combi PPP) 22,5 μl 

Degenerovaný primer forward 1 μl 

Degenerovaný primer reverse 1 μl 

PCR H2O (Top Bio) 22,5 μl 

 

Tab. 8: Program PCR reakce TEPu. 

94°C 5 min. 
94°C 30 s. 
47°C 60 s. 
72°C 30 s. 
72°C 7 min. 
4°C ~ 

 

 

Získaný produkt byl vyhodnocen na 1% gelu a proužek o odpovídající velikosti vyříznut pod 

modrým světlem. Z důvodu nízkého signálu, byla provedena izolace PCR produktu z gelu, jak 

je popsáno v kapitole 3. 4. a izolát byl použit jako templát na další PCR (tabulka 9 a 10). 

 

 

 

 

 

35 x 

40 x 
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Tab. 9: Složení reakční směsi na druhou PCR TEPu.  

Izolát z gelu 3 μl 

Master Mix (Top Bio Combi PPP) 22,5 μl 

Degenerovaný primer forward 1 μl 

Degenerovaný primer reverse 1 μl 

PCR H2O (Top Bio) 22,5 μl 

 

Tab. 10: Program druhé PCR reakce TEPu. 

94°C 5 min. 
94°C 30 s. 
47°C 60 s. 
72°C 30 s. 
72°C 7 min. 
4°C ~ 

 

 

3. 4. 3. Cekropin 
Jako templát byla použita cDNA získaná z P. sergenti a byla namíchána reakční směs 

na PCR s degenerovanými primery pro cekropin, jak je uvedeno v tabulce 11. Po té byla 

provedena PCR reakce, jejíž program je uveden v tabulce 12. 

 

Tabulka 11: Složení reakční směsi na PCR cekropinu. 

cDNA 1 μl 

Master Mix (Top Bio Combi PPP) 23,5 μl 

Degenerovaný primer forward 1 μl 

Degenerovaný primer reverse 1 μl 

PCR H2O (Top Bio) 23,5 μl 

 

Tabulka 12: Program PCR reakce cekropinu. 

94°C 5 min. 
94°C 30 s. 
56°C 60 s. 
72°C 30 s. 
72°C 7 min. 
4°C ~ 

 

 
 

35 x 

35 x 
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3. 5. Klonování pomocí pGEM®-T Easy Vector Systems 
Pro získání sekvencí příslušných imunitních molekul P. sergenti byly PCR produkty 

zaklonovány.  
 

3. 5. 1. Příprava LB agarových ploten 
Na přípravu LB agarových ploten bylo použito 10 g LB (Luria – Bertani broth „LB“ 

(Sigma)) a 7,5 g agaru (Bacto™ Agar (Chemos)). Těsně před klávováním (25 min., 120 °C) 

byla směs doplněna 0,5 l destilované H2O. Po částečném zchlazení byl  roztok rozlit ve flow – 

boxu do Petriho misek. Po ztuhnutí byly misky uzavřeny, zalepeny parafilmem a uloženy do 

lednice do 4 °C, kde byly skladovány maximálně měsíc.  

 

3. 5. 2. Příprava kompetentních buněk 
Komerčně dodávané buňky E. coli TOP 10 byly sterilně rozetřeny skleněnou 

„hokejkou“ na LB agarovou plotnu, která se nechala inkubovat přes noc v termostatu v 37 °C. 

Druhý den byla vybrána 1 kolonie, která byla přemístěna do 5 ml LB média, které se nechalo 

třepat přes noc při 37 °C a 220 rpm. Ráno bylo 1,5 ml buněčné suspenze přeneseno do 150 ml 

LB media a 3,5 ml buněčné suspenze do 350 ml LB media. Oba roztoky byly umístěny na 

třepačku do 37 °C a 220 rpm na čtyři až pět hodin a na spektrofotometru byla sledována jejich 

optická denzita. Jakmile bylo dosaženo hodnot OD600 0,4 – 0,6 inkubace byla zastavena a 

buněčné suspenze se centrifugovaly 10 minut na 5000 rpm a 4 °C. Veškerá následující práce 

s materiálem probíhala ve sterilním boxu. Všechen získaný pelet byl umístěn do jedné 50ml 

centrifugační zkumavky a na ledu byl k němu přidán sterilní 0,1 M roztok MgCl2 až do 

objemu 50 ml. Směs byla stočena na 10 minut při 2000 rpm a 4 °C. Následně byl odstraněn 

supernatant a na ledu bylo k peletu přidáno 0,1 M CaCl2 opět do objemu 50 ml. Roztok byl na 

20 minut ponechán na ledu a poté stočen na 10 minut, 2000 rpm za 4 °C. Roztok byl opět 

uložen na led, supernatant byl odsát a pelet se smíchal s 20 ml 0,1 M CaCl ve 14% glycerolu. 

Buňky byly rozpipetovány do předchlazených sterilních zkumavek po 200 μl, zamraženy 

v tekutém dusíku a uloženy do −80 °C.  

 
3. 5. 3. Ligace 

Proces byl modifikován na základě protokolu ke kitu pGEM®-T Easy Vector Systems 

(Promega). Nejdříve byla s PCR produktem namíchána ligační reakce, která se nechala 

ligovat přes noc při 4 °C v lednici. Množství jednotlivých složek se odvíjelo od koncentrace 
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získaného PCR produktu, protože je nutné provést optimalizaci. Za tímto účelem byl použit 

vzorec:  

 
 Přičemž optimální požadovaný molární poměr insertu a vektoru je 1: 3 až 1: 5.  

 

3. 5. 4. Transformace buněk 
Ke 100 μl kompetentních buněk (E. coli TOP 10) bylo přidáno 8 μl ligační směsi a 

směs buněk a plazmidů byla uložena na 15 minut na led, následně na 45 sekund vystavena 42 

°C a pak opět přenesena na 2 minuty na led. Ke každému vzorku bylo přidáno 900 μl 

sterilního LB media, vzorky byly na 90 minut umístěny na třepačku při 37 °C na 220 rpm a 

následně rozetřeny pomocí skleněné hokejky po celém povrchu LB agarové plotny s 25 μl 

ampicilinu (100 mg na ml) (Labmark), 100 μl IPTG (Isopropyl β – D – 1 – 

thiogalaktopyranosid (Fermentas life science)) a 20 μl XGALu (Bromo – chloro – indolyl – 

galaktopyranosid (Fermenas life science)). Z důvodů rozdílné koncentrace a úspěšnosti 

transformace bylo vždy na jednu takto připravenou plotnu naneseno 50 μl, na druhou 150 μl 

narostlých bakterií. Následně byly plotny uloženy do termostatu do 37 °C přes noc. 

 

3. 5. 5. Colony PCR 
 Z každé plotny bylo pomocí sterilní špičky vypíchnuto osm bílých kolonií a každá 

zvlášť byla rozmíchána v 10 μl vody na PCR. Následně byly z každého vzorku odebrány 2 μl 

a smíchány s 1 ml roztoku LB s ampicilinem (na 1 ml LB, 1 μl ampicilinu (100 mg na ml)) a 

kultivační zkumavky byly umístěny na třepačku (37 °C, 220 rpm). Zbývajících 8 μl buněk 

resuspendovaných v PCR vodě bylo zlyzováno pomocí Liqv programu v cycleru Bioer XP 

cycler (Tab. 13). 
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Tab. 13: Program Liqv sloužící k lýzi buněk. 

96 °C 5 min. 

50 °C 1:30 

96 °C 1:30 

45 °C 1 min. 

96 °C 1 min. 

40 °C 1 min. 

 

Směs s lyzovanými buňkami byla použita pro  PCR reakci, v níž byly použity primery SP6 a 

T7, komplemetární k sekvencím, které jsou součástí vektoru (Tab. 14 a 15).  

 

Tab. 14: Složení reakční směsi na Colony PCR reakci: 

Inaktivovaná kolonie 2 μl 

SP6 primer 0,5 μl 

T7 primer 0,5 μl 

PCR H2O (Top Bio) 7 μl 

Master Mix (Top Bio 

Combi PPP) 
10 μl 

 

Tab. 15: Program Colony PCR reakce: 

95°C 3 min. 
95°C 30 s. 
55°C 30 s. 
72°C 30 s. 
72°C 5 min 

 

 

Klonování bylo vyhodnoceno elektroforézou na 1% či 2% agarózovém gelu, v závislosti na 

velikosti produktu, obsahujícím Sybr green v 1x TAE pufru (Invitrogen). Při vyhodnocení je 

třeba brát v potaz, že byly použity primery vektoru a velikost produktu je cca o 200 párů bází 

větší než velikost původního PCR produktu. Na základě elektroforézy vybrané vzorky vhodné 

pro izolaci plazmidu byly přeočkovány do 4 ml LB media s ampicilinem a třepány přes noc 

při 37 °C, 220 rpm.  

 

 

35 x 
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3. 5. 6. Izolace plasmidu 
K izolaci plasmidu byl použit kit PureYield™ Plasmid Miniprep System (Promega) a 

získané plasmidy byly vyeluovány do 30 μl PCR vody. Koncentrace byla změřena na 

spektrometru Nanodrop ND 1000 a vzorky na sekvenování byly namíchány dle návodu 

sekvenační laboratoře Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také byly 

osekvenovány. Na základě získaných sekvencí byly navrženy specifické primery pro všechny 

čtyři sledované imunitní molekuly P. sergenti (tabulka 16), které pak byly použity při qPCR 

(kap. 3. 6.). 

 

Tab. 16: Tabulka shrnuje specifické primery použité pro qPCR, které byly navrženy na 

základě sekvencí získaných pomocí degenerovaných primerů. 

Imunitní 

molekula 
Forward primer Reverse primer 

cekropin GGAGCTGAAGCTGGAGTCTTGAA AAACACCAACAACGCCTTGAGCAG 
PGRP-LB TTGGCGTTGGTGGAGATGGAAATG TCAAGCATCTTCTCAGGCGGAAGT 

serpin ATCCAGTCAGCTCTCAGTTTGGCT TAGGTAGAGAGCAGGGTGGCAAAT 

TEP TGGTCAGGTATCCAATCTCCGAGT ATAGGACAGCTGGACCACAGCAAA 
 

3. 6. Kvantitativní PCR 
Sekvence získané pomocí degenerovaných primerů (Tab. 3) byly použity pro navržení 

specifických primerů (Tab. 16), které pak byly využity při měření exprese jednotlivých 

imunitních molekul P. sergenti. Míra exprese u jednotlivých vzorků byla stanovena 

s využitím kvantitativní PCR (qPCR) prostřednictvím metody SYBR Green (iQSYBR Green 

Supermix, Bio − Rad, Hercules, CA) na přístroji Bio − Rad iQ5 Multicolor Real − Time PCR 

Detection System (Tab. 17 a 18). 

 

Tab. 17: Složení reakční směsi na qPCR:  

cDNA 1 μl 

Sybr Green supermix 6,25 μl 

Specifický primer forward 0,25 μl 

Specifický primer reverse 0,25 μl 

PCR H2O (Top Bio) 6,25 μl 
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Tab. 18: Program qPCR            

 Čas Teplota °C Počet cyklů 
1. 3 min. 95 °C 1x 

2. 15 s. 95 °C 

 15 s. 56 °C 

 15 s. 72 °C 
           50x 

3. 1 min. 72 °C 1x 

4. 10 s. 60 °C 71x 
 
 

Veškerá cDNA použita při qPCR byla předem čtyřikrát naředěna, protože jsme v předběžných 

pokusech zjistili, že příliš vysoká koncentrace cDNA inhibuje qPCR. Každý vzorek byl 

pipetován po dvojicích. Pro vysvětlení výpočtu je nutné rámcově vysvětlit princip této 

metody, který spočívá v přidání fluorescenční molekuly ukazující zvyšující se množství DNA 

pomocí narůstající fluorescence. Zpočátku je množství DNA nízké a fluorescence není 

zachytitelná, ovšem amplikony se postupně exponenciálně akumulují až dojde k vytvoření 

detekovatelného fluorescenčního signálu. Cyklus v němž k tomuto jevu dojde se označuje 

jako tzv. „treshold“ neboli CT. Vyhodnocení probíhalo v programu Microsoft Office Excel 

2003, prostřednictvím metody 2- ∆ ∆Ct neboli tzv. Livakovy metody. 

 

            ∆CT(test) = CT(test) – CT(ref,) 

            ∆CT(calibrator) = CT(calibrator) – CT(ref) 

                                ∆∆CT = ∆CT(test) – ∆CT(calibrator) 

2–∆∆CT 

 

Jako „housekeeping“, někdy také označovaný jako referenční gen či vnitřní kontrolní 

gen (ref), byl zvolen gen pro ribozomální protein S7 (použité primery: S7F 5´→3´: 

AAACACAAACGACCACGCTCCCG  a S7R 5´→3 :́ ACACGCTTTCCCACAATCTCAGCC). 

Pro výpočty určující změnu exprese sledovaného genu se jako tzv. „calibrator“ volí nejčastěji 

nepozměněná skupina, v našem případě jedinci z izraelské kolonie neinfikovaní gregarinou 

Ps. sergenti. Jako tzv. „test“ se volí pozměněná skupina, v našem případě jedinci z izraelské 

kolonie infikováni gregarinou Ps. sergenti. Referenční gen slouží při výpočtech ke 

kompenzaci rozdílů v množství přidaného vzorku. Hodnota 2–∆∆CT nám říká kolikrát je 

vyšší/nižší exprese příslušného genu u jedinců infikovaných gregarinou (test) oproti jedincům 
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neinfikovaným (calibrator). My jsme si pro vyjádření dat stanovili, že za signifikantní rozdíl 

budeme považovat pětkrát vyšší/nižší exprese příslušného genu mezi jedinci infikovanými a 

neinfikovanými gregarinou (blíže např. Applications Guide Real Time PCR, Bio – Rad).  

Dále jsme srovnávali tureckou kolonii P. sergenti, která je přirozeně napadena 

gregarinou Ps. sergenti se zdravými jedinci P. sergenti původem z Izraele. V rámci tohoto 

srovnání však přistupuje další veličina  (jedná se o odlišné kolonie: Izrael vs. Turecko) a tomu 

bylo také třeba uzpůsobit výpočty. Bylo nutné zvolit referenční stádium, v našem případě 

kukly. Jako referenční gen opět posloužil ribozomální protein S7. Od CT příslušného stadia a 

genu (např. CT nasátých samic u cekropinu) se odečetlo CT genu S7 příslušného stadia (např. 

nasátých samic), čímž jsme získali  ∆CT. Hodnotu ∆∆CT jsme získali, když od ∆CT daného 

stadia a genu (např.  ∆CT cekropinu nasátých samic) jsme odečetli ∆CT kukel daného genu 

(např. ∆CT kukel u cekropinu), čímž jsme získali ∆∆CT a po té spočítali 2–∆∆CT. Totožný 

výpočet byl proveden i pro kolonii P. sergenti z Izraele a to jedince neinfikované gregarinami. 

Jako signifikantní rozdíly hodnot 2–∆∆CT mezi jednotlivými koloniemi byly považovány 

rozdíly větší než pětinásobné  
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4 Výsledky 
4. 1. Experimentální infekce 

4. 1. 1. Vliv infekce gregarinou Ps. sergenti na vývoj L. tropica u samic 

kolonie P. sergenti pocházející z Izraele 
Výsledky pokusů jsou shrnuty v tabulkách 19 a 20 a grafech 1 a 2. Pitvy byly 

prováděny 2., 7. a 10. den, intenzita a lokalizace nákaz byla stanovena mikroskopicky. Pokus 

byl dvakrát opakován, data sloučena a vyhodnocena hromadně. Data byla vyhodnocena 

pomocí χ2  testu.  

Nebyl prokázán signifikantní rozdíl v intenzitě infekce L. tropica mezi gregarinami 

infikovanou a neinfikovanou kolonií, a to v žádném ze sledovaných dnů po sání: 2. den (Chi – 

square: 2,48366, df = 1, p = 0,115037), 7. den (Chi – square: 0,325000, df = 2, p = 0,850016) 

ani 10. den (Chi – square: 1,75425, df = 2, p = 0,415981). Ani při testování celkové intenzity 

nákazy bez ohledu na den po sání nebyl prokázán žádný signifikantní rozdíl (Chi – square: 

2,57598, df = 2, p = 0,275829). Zároveň se kolonie signifikantně nelišila v počtu 

infikovaných samic L. tropica (Chi – square: 2,79772, df = 1, p = 0,094402). 

 

Tab. 19: Shrnutí intenzity infekce L. tropica u izraelských P. sergenti infikovaných (Izrael G) 

a neinfikovaných (Izrael) gregarinou Ps. sergenti , a to 2., 7. a 10. den po infekci. 

 Den 2  Den 7  Den 10  
Intenzita infekce Izrael Izrael G Izrael Izrael G Izrael Izrael G 
Silná 7 10 6 3 7 2 
Střední 2 0 1 1 4 0 
Slabá 0 0 1 1 6 3 
Neinfikované 0 0 3 1 6 0 
Celkem 9 10 11 6 23 5 
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Graf 1: Graf znázorňuje intenzitu infekce L. tropica u jedinců P. sergenti původem z Izraele 

infikovaných gregarinou Ps. sergenti (Izrael G) a u jedinců P. sergenti původem z Izraele 

gregarinou neinfikovaných (Izrael) 2., 7. a 10. den po sání. Čísla nad jednotlivými sloupci 

znázorňují počet vypitvaných samic. 

 

Dále jsme hodnotili lokalizaci promastigotů L. tropica sedmý a desátý den po sání, jak 

ukazuje tabulka 20 a graf 2. Mezi kolonií P. sergenti infikovanou gregarinou (Izrael G) a 

kolonií P. sergenti gregarinou neinfikovanou (Izrael) nebyl prokázán signifikantní rozdíl (Chi 

– square: 2,58462, df = 2, p = 0,274641). 

 

Tab. 20: Lokalizace promastigotů L. tropica sedmý a desátý den po sání u P. sergenti 

infikovaných (Izrael G) a neinfikovaných gregarinou Ps. sergenti (Izrael). AMG = 

abdominální mesenteron, TMG = thorakální mesenteron, SV = stomodeální valva 

 Den 7  Den 10  
Lokalizace promastigotů Izrael Izrael G Izrael  Izrael G 
AMG 1 0 2 0 
AMG + TMG 0 0 0 2 
AMG + TMG + SV 7 5 11 2 
TMG + SV 0 0 1 1 
Žádná infekce 2 1 3 0 
Celkem 10 6 17 5 
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Graf 2: Lokalizace promastigotů L. tropica sedmý a desátý den po sání u P. sergenti 

infikovaných (Izrael G) a neinfikovaných gregarinou Ps. sergenti (Izrael). AMG = 

abdominální mesenteron, TMG = thorakální mesenteron, SV = stomodeální valva 

 

4. 1. 2. Porovnání vývoje L. tropica u P. sergenti původem z Turecka 

(infikováni gregarinou) a u P. sergenti původem z Izraele (neinfikováni 

gregarinou) 
Výsledky tohoto experimentu jsou shrnuty v tabulkách 21 a 22 a grafech 3 a 4. Samice 

byly pitvány 2., 7. a 9. – 10. den. Pokus byl jednou zopakován, výsledky byly sloučeny a 

vyhodnoceny hromadně. Statistické vyhodnocení bylo provedeno prostřednictvím χ2 testu.  

Druhý den po sání byl mezi skupinami prokázán signifikantní rozdíl v intenzitě 

infekce, turecká kolonie P. sergenti infikovaná gregarinou vykazuje vyšší intenzitu infekce L. 

tropica (Chi – square: 6,00000, df = 2, p = 0,049792). Sedmý den nebyl nalezen žádný rozdíl 

v intenzitě infekce leishmaniemi mezi koloniemi (Chi – square: 0,843426, df = 2, p = 

0,655924), desátý den vykazovala turecká kolonie P. sergenti opět vyšší intenzitu infekce L. 

tropica oproti kolonii izraelské (Chi – square: 6,04875, df = 2, p = 0,048593). Pokud jsme ale 

otestovali rozdíl v intenzitě infekce mezi oběma koloniemi bez ohledu na den, nebyl prokázán 

žádný signifikantní rozdíl (Chi – square: 6,21683, df = 3, p = 0,101532). Zároveň nebyl 

prokázán signifikantní rozdíl ani v počtu samic infikovaných L. tropica (Chi – square: 

0,307605, df = 1, p = 0,579155). 
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Tab. 21: Intenzita infekce L. tropica u P. sergenti původem z Izraele infikovaných gregarinou 

Ps. sergenti a P. sergenti původem z Turecka infikovaných gregarinou Ps. sergenti 2., 7. a 9. 

– 10. den po sání.  

 Den 2  Den 7  Den 9 – 10  
Intenzita infekce Izrael Turecko Izrael Turecko Izrael Turecko 
Silná 10 15 6 11 15 24 
Střední 4 0 9 9 5 12 
Slabá 1 0 2 2 7 2 
Neinfikovaní 0 0 8 8 11 13 
Celkem 15 15 25 30 38 51 
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Graf 3: Intenzita infekce L. tropica u P. sergenti původem z Izraele neinfikovaných 

gregarinou Ps. sergenti a u P. sergenti původem z Turecka infikovaných gregarinou 2., 7. a 9. 

– 10. den po infekci. Hodnoty nad sloupci ukazují počty vypitvaných samic.  

 

Také jsme hodnotili lokalizaci promastigotů L. tropica u turecké kolonie P. sergenti 

infikované gregarinou Ps. sergenti a u izraelské kolonie P. sergenti gregarinou neinfikovanou 

jak ukazuje tabulka 22 a graf 4. Byl prokázán signifikantní rozdíl v lokalizaci promastigotů 

v trávícím traktu flebotoma, u turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti 

je signifikantně rychleji kolonizována stomodeální valva oproti izraelské kolonii bez gregarin. 

(Chi – square: 9,67865, df = 3, p = 0,021509).   
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Tab. 22: Tabulka ukazuje lokalizaci promastigotů L. tropica sedmý a devátý – desátý den po 

sání u turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti a izraelské kolonie P. 

sergenti gregarinou neinfikovanou. AMG = abdominální mesenteron, TMG = thorakální 

mesenteron, SV = stomodeální valva 

 Den 7  Den 9–10  
Lokalizace promastigotů Izrael Turecko Izrael Turecko 
AMG 6 6 6 2 
AMG + TMG 3 1 4 1 
TMG  + SV 0 1 1 1 
AMG + TMG + SV 8 14 16 34 
Žádná infekce 8 8 11 13 
Celkem 25 30 38 51 
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Graf 4: Lokalizace promastigotů L. tropica sedmý a devátý – desátý den po sání u turecké 

kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti a izraelské kolonie P. sergenti 

gregarinou neinfikovanou. AMG = abdominální mesenteron, TMG = thorakální mesenteron, 

SV = stomodeální valva 

 

4. 2. Získané sekvence imunitních molekul u P. sergenti 
Veškeré sekvence imunitních molekul (cekropin, serpin, TEP, PGRP – LB)  P. 

sergenti získaných pomocí specifických primerů byly ověřeny pomocí Blastx 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/).  
 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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4. 2. 1. Cekropin 
Sekvence: 

CAAAGGGAGCTGAAGCTGGAGTCTTGAAGAAATGGGGAAAGAAACTCGAAA

AAATTGGCAGAAATGTTCATCGTTCTGTGGAGAAAGCTCTTCCAGCTGCTCA

AGGCGTTGTTGGTGTTTTGGGACCAGCTAAAGCCCTTGGAAA 

 

Jedná se o sekvenci cekropinu získanou pomocí degenerovaných primerů, přičemž 

zvýrazněná část byla amplifikována pomocí specifických primerů při qPCR. Velikost 

produktu získaného pomocí námi navržených specifických primerů (Tab. 16) P. sergenti je 

115 bp (Obr. 6) 

                                                       
Obr. 6: Amplifikace cekropinu (115 bp) P. sergenti, jako standard byl použit GeneRuler Low   

            Range DNA Ladder 

 

4. 2. 2. Serpin 
Sekvence: 

ATGGCCGATCCAGTRCCAGTGTCCAATAGCTTCTCTAAGTTTGCTATYCAACTTTA

TCAGCAATGCGTGGCTGAGAAAGGTGGAAATGTCATCATTTCCCCATTCTCAATC

CAGTCAGCTCTCAGTTTGGCTCTWATGGGRGCCACTGGAGAGACTGCCAAA

GGAATGTCCAGCACCATGGGCTACGAAAATCCTGATAGGAATGCCATTGCAG

ATAGATTTGCCACCCTGCTCTCTACCTACAAAGATAGTCCACTTCTGAAGATTG

CCAATAAGATTTATGTGCAAGACAAGTACCATGTTAAGGCGCAATTCAGTGAGAT

TGCCACAAAAAAATTCAATTCTGAGGCTCAGCCTCTGAATTTTGCCGACAATGTC

AATTCGGCCAAGACTATTAACACCTGGGTTGAGGACAGAACCAACAATAAGATC

AAGGATCTTATCCCAGCTGATGCTCTCGATGAATATACCCGAATGGTTTTGGTCA

ATGCAATTTACTTCAAGGGATTGTGGGAGAATAAGTTCAAGGTCGAGAAYACCA
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AAAAGATGCCTTTCTGGACTACYAAGGATAATTCTGTGGAYGTTGATATGATGCA

CACRAAAGCGGACTTCAAATATGGCGTATTTGACGATTTGAAAGCTACGGCCCTG

GAGATGCCCTACAAAGACTCCGATTTGTCCATGCTGATYATTTTRCCCAATGAGC

GCGATGGTTTGGCTGATCTGGAGAAGGCTCTGGGCAACCGAGATCTCTCTGACAT

CACTAAGAATATGTACAAGACCGAAGTCATTGTGGATATTCCCAAATTCAAAATT

GAATACGAAATCGAATTGAAAACCGTTCTGTCGAAGATGGGAATGTCCAGAATG

TTCAGCGATGATGCTGAATTTGGGGATTTGCTTGAGGAGAATGAGCCCCTTAAAG

TGTCCAAGGTGATCCATAAAGCTTTTATTGATGTCAATGAGGAAGGTGCTGAGGC

YGCT 

 

Jedná se o sekvenci serpinu získanou pomocí degenerovaných primerů, přičemž zvýrazněná 

část byla amplifikována pomocí specifických primerů při qPCR. Velikost produktu získaného 

pomocí námi navržených specifických primerů (Tab. 16) P. sergenti je 134 bp (Obr. 7). 

 

                                                      
Obr. 7: Amplifikace serpinu (134 bp) P. sergenti, jako standard byl použit GeneRuler Low  

            Range DNA Ladder 

 

4. 2. 3. PGRPL – LB 
Sekvence: 

GAGCTGCACCACCAAAATTAGTGGAGACATTCAATGGACCAGCACCATTCGTTAT

CATCCATCATTCCTACATTCCTGGAGAAYGCCACAGTAGCAACGAGTGTATCAAA

GCTATGCAGAACATGCAAAAATTTCATCAAAATGACCGAGGCTGGAATGATATC

GGATACAGCTTTGGCGTTGGTGGAGATGGAAATGTCTACATGGGACGTGGCT

TTTCTGTGATTGGTGCACATGCTCCACGTTACAATGACAAAAGTGTGGGAAT
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ATGTTTAATCGGCGACTGGAGAGAAARACTTCCGCCTGAGAAGATGCTTGAG

GCTGTACACAAACTTATTCAATCCGGAGTTGAGGAGGGTTATATAGMGAAAAAT 

 
Jedná se o sekvenci PGRP – LB získanou pomocí degenerovaných primerů, přičemž 

zvýrazněná část byla amplifikována pomocí specifických primerů při qPCR. Velikost 

produktu získaného pomocí námi navržených specifických primerů (Tab. 16) P. sergenti je 

145 bp (Obr. 8). 

 

                                                                 
Obr. 8: Amplifikace PGRP – LB (145 bp)  P. sergenti, jako standard byl použit GeneRuler  

            Low Range DNA Ladder, přislušný proužek je orámovaný. 

               

4. 2. 4. TEP 
Sekvence: 

AACAGTGAAGGAGGATTTCAATCCACTCAAGATACAGTTATTGGTATCACAGCTC

TGGCAAAATTCGCTGAAAAAATCTCTTCCGGAGGTGGTCCACCTGACCTCACAAT

GACCATAACATCAGATTCTGGTCAGGTATCCAATCTCCGAGTCAATCAGGATA

ATTCTCTTGTGCTCCAGAGTGTAAAACTTGCACCAAATGTGAGAAATGTTAC

AGTTTCTGGCAGAGGCAAAGGATTTGCTGTGGTCCAGCTGTCCTATCGCTAC

AATCTCAATGTCACTGGAGCCTGGCCCCGGTTCACTGTTGATCCACAAGTGAATA

GAAACAGCAATCAGGATTTCTTGCATCTGTCTGTCTGCAC 

 

Jedná se o sekvenci TEPu získanou pomocí degenerovaných primerů, přičemž zvýrazněná 

část byla amplifikována pomocí specifických primerů při qPCR. Velikost produktu získaného 

pomocí námi navržených specifických primerů (Tab. 16) P. sergenti je 133 bp (Obr. 9). 
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Obr. 9: Amplifikace TEPu (133 bp) P. sergenti, jako standard byl použit GeneRuler Low  

            Range DNA Ladder, přislušný proužek je orámovaný. 

                                           

4. 3. Exprese imunitních molekul u P. sergenti původem z Izraele: 

porovnání jedinců infikovaných  a neinfikovaných gregarinami 
Při prvním experimentu byla signifikantně vyšší exprese některých imunitních 

molekul (tzn. minimálně 5x vyšší 2- ∆ ∆Ct) u samců, případně i nasátých samic, P. sergenti 

infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům gregarinou neinfikovaným, proto byly 

další dva pokusy opakovány pouze pro tato stádia.  
 

4. 3. 1. Cekropin 
Během pokusu z 8. 8. 2012 byla zaznamenána signifikantně zvýšená exprese 

cekropinu u nasátých samic a samců infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům 

gregarinou nenakaženým. Pro tato dvě stádia byl pokus opakován ve dvou dalších nezávislých 

experimentech. Jak je patrné z hodnot 2- ∆ ∆Ct v tabulce 23 a grafu 5, při opakování pokusu se 

tento výsledek nepotvrdil. 
 

Tab. 23: Hodnoty 2- ∆ ∆Ct získané pro cekropin u P. sergenti, to znamená kolikrát je vyšší 

exprese cekropinu u P. sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti neinfikovaným 

jedincům.  

 Cekropin 8.8.12 cekropin 18.9.12 cekropin 16.10.12 
Kukly 0,888843   
Nenasáté samice 1,156688   

Nasáté samice 5,133704 1,189207 0,52 
Samci 10,89051 0,466516 0,8 
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Graf 5: Hodnoty 2- ∆ ∆Ct, tzn. míra exprese, získané pro cekropin během tří měření u P. sergenti 

infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům neinfikovaným. Zvýrazněná linka u 

hodnoty pět ukazuje hranici signifikace (tj. 5x vyšší). 

 

4. 3. 2. Serpin 
Během prvního pokusu jsme zaznamenali signifikantně zvýšenou expresi serpinu u 

samců P. sergenti napadených gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům gregarinou 

nenakaženým. Pokus opakován ve dvou dalších nezávislých experimentech pro samce a 

nasáté samice. Jak je zřejmé z tabulky 24 či grafu 6, při opětovném provedení pokusu nebyly 

tyto výsledky potvrzeny. 

 

Tab 24: Hodnoty 2- ∆ ∆Ct získané pro serpin u P. sergenti, to znamená kolikrát je vyšší exprese 

serpinu u P. sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti neinfikovaným jedincům.  

 serpin 8.8.12 serpin 18.9.12 serpin 16.10.12 
Kukly 1,979313   
Nenasáté samice 1,866066   
Nasáté samice 2,799172 0,697372 0,65 
Samci 6,083915 0,530957 3,49 
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Graf 6: Hodnoty 2- ∆ ∆Ct, tzn. míra exprese, získané pro serpin během tří měření u P. sergenti 

infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům neinfikovaným. Zvýrazněná linka u 

hodnoty pět ukazuje hranici signifikace (tj. 5x vyšší) 

 

4. 3. 3. PGRP – LB 

U PGRP – LB jsme během prvního pokusu zaznamenali u nasátých samic a samců P. 

sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti signifikantně zvýšenou expresi této molekuly. 

Pro tato dvě stádia byl pokus opakován ve dvou dalších nezávislých experimentech, ale žádný 

signifikantní rozdíl v expresi této molekuly již nebyl zaznamenán (Tab. 25, Graf 7).  

 

Tab. 25: Hodnoty 2- ∆ ∆Ct získané pro PGRP – LB u P. sergenti, to znamená kolikrát je vyšší 

exprese PGRP – LB u P. sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti neinfikovaným 

jedincům.  

 PGRPLB 8.8.12 PGRPLB 18.9.12 PGRPLB 16.10.12 
Kukly 0,501736   
Nenasáté samice 0,584389   
Nasáté samice 6,498019 0,679871 0,36 
Samci 5,483131 1,04006 2,23 
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Graf 7: Hodnoty 2- ∆ ∆Ct, tzn. míra exprese, získané pro PGRP – LB během tří měření u P. 

sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům neinfikovaným. Zvýrazněná 

linka u hodnoty pět ukazuje hranici signifikace (tj. 5x vyšší) 

 

4. 3. 4. TEP 
V případě imunitní molekuly TEP byla zaznamenána signifikantně vyšší exprese u 

samců P. sergenti napadených gregarinou Ps. sergenti oproti samcům zdravým. Pokus byl 

opakován ve dvou dalších nezávislých experimentech, ale tento jev se nepotvrdil jak je zřejmé 

z tabulky 26 či grafu 8. 

 

Tab. 26: Ukazuje hodnoty 2- ∆ ∆Ct získané pro TEP u P. sergenti, to znamená kolikrát je vyšší 

exprese TEPu u P. sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti neinfikovaným 

jedincům.  

 TEP 8.8.12 TEP 18.9.12 Tep 16.10.12 
Kukly 2,211461   
Nenasáté samice 1,201636   
Nasáté samice 0,726986 0,455861 3,08 
Samci 13,04116 1,011619 2,68 
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Graf 8: Hodnoty 2- ∆ ∆Ct, tzn. míra exprese, získané pro TEP během tří měření u P. sergenti 

infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům neifikovaným. Zvýrazněná linka u 

hodnoty pět ukazuje hranici signifikace (tj. 5x vyšší) 

 

4. 4. Porovnání exprese imunitních molekul u P. sergenti původem 

z Turecka (infikováni gregarinou) a P. sergenti původem z Izraele 

(neinfikováni) 
Srovnávali jsme expresi imunitních molekul mezi kolonií P. sergenti původem 

z Turecka, která je infikována gregarinou Ps. sergenti, s kolonií P. sergenti původem 

z Izraele, která není gregarinou Ps. sergenti infikována. Protože se jedná o dvě odlišné 

kolonie lišící se svým původem, bylo nutné zvolit jiný způsob výpočtu, jak je detailněji 

popsáno v metodice v kap. 3. 6., a následně bylo nutné zvolit i jiný způsob grafického 

vyjádření. Pro každý gen byla vytvořena tabulka s hodnotami 2- ∆ ∆Ct u obou kolonií a následně 

byly vytvořeny grafy. Pro grafické vyjádření byl zvolen poměrný graf, v němž hodnota  2- ∆ ∆Ct 

izraelské kolonie P. sergenti neinfikované gregarinami má hodnotu jedna a sloupec turecké 

kolonie P. sergenti napadené gregarinou ukazuje kolikrát je hodnota 2- ∆ ∆Ct vyšší. Za 

signifikantní rozdíl mezi koloniemi v expresi příslušné molekuly je považováno 2- ∆ ∆Ct pětkrát 

vyšší.  

 

4. 4. 1. Cekropin 
Během prvého pokusu byla prokázána výrazně zvýšená exprese cekropinu u nasátých 

samic a u samců tureckých P. sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti, hladiny 

cekropinu byly 16x vyšší u nasátých samic a 7,6 x vyšší u samců oproti neinfikovaným 

izraelským P. sergenti. Při opakování pokusu však nebyl tento jev potvrzen (graf 9 a graf 10).  
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Graf 9: Znázorňuje poměr mezi mírou exprese cekropinu u turecké kolonie P. sergenti 

infikované gregarinou Ps. sergenti oproti neinfikované izraelské kolonii P. sergenti ze dne 15. 

8. 2012. Izraelská kolonie P. sergenti bez gregarin má kvůli grafickému vyjádření hodnotu 1. 

Sloupec u turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti ukazuje, kolikrát 

mají infikovaní turečtí zástupci vyšší expresi cekropinu. Zvýrazněná linka ukazuje hranici 

signifikance, tedy pětkrát vyšší expresi. 
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Graf 10: Znázorňuje poměr mezi mírou exprese cekropinu u turecké kolonie P. sergenti 

infikované gregarinou Ps. sergenti oproti izraelské kolonii P. sergenti neinfikované 

gregarinami ze dne 23. 8. 2012. Izraelská kolonie P. sergenti bez gregarin má kvůli 

grafickému vyjádření hodnotu 1. Sloupec u turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou 

Ps. sergenti ukazuje, kolikrát mají infikovaní turečtí zástupci vyšší expresi cekropinu. 

Zvýrazněná linka u hodnoty pět ukazuje hranici signifikantního rozdílu v expresi cekropinu 

mezi koloniemi.  
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4. 4. 2. Serpin 

Během prvního experimentu nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl v expresi 

serpinu mezi izraelskou kolonií P. sergenti bez gregarin a tureckou kolonií P. sergenti 

nakaženou gregarinou Ps. sergenti. Naproti tomu ve druhém pokusu byla zaznamenána 

signifikantně vyšší exprese serpinu u tureckých samců a podobný trend se jevil i u samic, byť 

hodnota 2- ∆ ∆Ct byla o něco nižší, nežli signifikantní hodnota 5 (graf 11 a 12) 

.  
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Graf 11: Znázorňuje poměr exprese serpinu z experimentu ze dne 15. 8. 2012. Izraelská 

kolonie P. sergenti bez gregarin má kvůli grafickému vyjádření hodnotu 1. Sloupec u turecké 

kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti, ukazuje kolikrát mají turečtí 

infikovaní zástupci vyšší/nižší expresi serpinu. Zvýrazněná linka ukazuje hranici signifikance, 

tedy pětkrát vyšší expresi.  
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Graf 12: Vyjadřuje poměr exprese u turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. 

sergenti a u izraelské kolonie P. sergenti bez gregarin ze dne 23. 8. 2012. Stejně jako 

v předešlých případech má sloupec u izraelské kolonie bez P. sergenti bez gregarin hodnotu 

1, sloupec u turecké kolonie P. sergenti napadené Ps. sergenti znázorňuje, kolikrát je exprese 

serpinu vyšší. Světlá linka označuje hranici signifikance, tudíž pětkrát vyšší expresi.  

 

4. 4. 3. PGRP – LB 
V případě PGRP – LB byla během obou experimentů zachycena výrazně vyšší exprese 

u samců a nasátých samic z turecké kolonie P. sergenti, která je infikována gregarinou Ps. 

sergenti, oproti nenakažené izraelské kolonii P. sergenti (graf 13 a graf 14).  
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Graf 13: Vyjadřuje poměr exprese PGRP – LB u turecké kolonie P. sergenti infikované 

gregarinou Ps. sergenti a u izraelské kolonie P. sergenti bez gregarin ze dne 15. 8. 2012. 

Stejně jako v předešlých případech má sloupec u izraelské kolonie bez P. sergenti bez 

gregarin hodnotu 1, sloupec u turecké kolonie P. sergenti napadené Ps. sergenti znázorňuje, 

kolikrát je exprese PGRP – LB vyšší. Světlá linka označuje hranici signifikance, tudíž pětkrát 

vyšší expresi.  
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Graf 14: Vyjadřuje poměr exprese PGRP – LB u turecké kolonie P. sergenti infikované 

gregarinou Ps. sergenti a u izraelské kolonie P. sergenti bez gregarin ze dne 23. 8. 2012. 

Stejně jako v předešlých případech má sloupec u izraelské kolonie bez P. sergenti bez 

gregarin hodnotu 1, sloupec u turecké kolonie P. sergenti napadené Ps. sergenti znázorňuje, 

kolikrát je exprese PGRP – LB vyšší. Světlá linka označuje hranici signifikance, tudíž pětkrát 

vyšší expresi.  
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4. 4. 4. TEP 

V případě TEPu byla v obou pokusech zaznamenána vyšší exprese u samců turecké 

kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti oproti samcům z izraelské kolonie P. 

sergenti, která infikována není (graf 15 a graf 16).  
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Graf 15: Vyjadřuje poměr exprese TEPu u turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou 

Ps. sergenti a u izraelské kolonie P. sergenti bez gregarin ze dne 15. 8. 2012. Stejně jako 

v předešlých případech má sloupec u izraelské kolonie bez P. sergenti bez gregarin hodnotu 

1, sloupec u turecké kolonie P. sergenti napadené Ps. sergenti znázorňuje, kolikrát je exprese 

TEPu vyšší. Světlá linka označuje hranici signifikance, tudíž pětkrát vyšší expresi.  
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Graf 16: Vyjadřuje poměr exprese TEPu u turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou 

Ps. sergenti a u izraelské kolonie P. sergenti bez gregarin ze dne 23. 8. 2012. Stejně jako 

v předešlých případech má sloupec u izraelské kolonie bez P. sergenti bez gregarin hodnotu 

1, sloupec u turecké kolonie P. sergenti napadené Ps. sergenti znázorňuje, kolikrát je exprese 

TEPu vyšší. Světlá linka označuje hranici signifikance, tudíž pětkrát vyšší expresi.  
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5 Diskuze 

5. 1. Experimentální infekce 
U izraelské kolonie flebotomů P. sergenti jsme nezaznamenali, že by přítomnost 

gregarin měla vliv na náchylnost vůči L. tropica. Nezjistili jsme žádný signifikantní rozdíl 

v intenzitě infekce L. tropica mezi kolonií infikovanou gregarinou Ps. sergenti a kolonií 

neinfikovanou, a to ani při testování celkové intenzity nákazy, ani při testování po dnech (2., 

7. nebo 10. den po infekci). Zároveň nebyl detekován signifikantní rozdíl ani v počtu 

infikovaných samic či lokalizaci promastigotů L. tropica v rámci trávícího traktu flebotomů 

mezi oběma koloniemi.    

Při plánování experimentů jsme vycházeli z toho, že přítomnost většího počtu 

parazitárních druhů u jednoho hostitele může modifikovat vliv, který má parazit na hostitele 

v případě, že je v něm sám (Fellous a Koella, 2010). Gregariny navíc nemusí mít vliv pouze 

na samotného hostitele, ale jejich přítomnost může ovlivňovat i vývoj a přenos jiných parazitů 

(Sneller, 1979; Beier, 1983; Mourya a kol., 2003; Fellous a Koella, 2009). U komárů byly 

prováděny koinfekce gregarinou As. barreti nebo As. culicis a filárií D. immitis. Zatímco As. 

barreti neměla vliv na vývoj a počet infekčních larev D. immitis, při infekci As. culicis byl 

zaznamenán nižší počet L3 larev D. immitis na jedince a také nižší procento nakažených samic 

oproti Ae. culicis gregarinami neinfikovanými (Sneller, 1979; Beier, 1983). Rozdílné 

výsledky těchto studií mohou být dány jejich rozdílným provedením a využitím odlišných 

hostitelů i druhů gregarin.   

Při koinfekcích často hraje roli i přísun potravy, například gregarina As. taiwanensis 

při dostatečném přísunu potravy zvyšují schopnost komára Ae. albopictus přenášet filárii D. 

immitis. Počet L3 larev D. immitis byl u koinfikovaných jedinců Ae. albopictus čtyřikrát vyšší 

za dostatečného přísunu potravy, zatímco při redukovaném přísunu potravy nebyl 

zaznamenán žádný signifikantní rozdíl. U koinfikovaných jedinců se signifikantně častěji 

objevovala melanizace oproti jedincům infikovaným jen D. immitis bez ohledu na typ přísunu 

potravy. Na základě těchto informací se zdá, že As. taiwanensis stimuluje imunitní systém 

hostitele, což vede ke snížení počtu larev D. immitis a k redukci kompetice larev o živiny a 

prostor v Malphighických trubicích a to zvyšuje za dostatečného přísunu potravy schopnost 

Ae. albopictus přenášet D. immitis (Comiskey a kol., 1999).  

Ascogregarina culicis (Roychoudhury a Kobayashi, 2006),  As. taiwanensis (Chen a 

kol., 1997), As. barreti (Vavra, 1969) a D. immitis prodělávají část svého vývojového cyklu 

v Malpighických trubicích, byť načasování invaze a míra penetrace jsou odlišné, takže je 
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logické, že se vzájemně ovlivňují (Comiskey a kol., 1999). Naproti tomu u dospělců P. 

sergenti se Ps. sergenti vyskytuje v tělní dutině (Lantova a Volf, 2012) a leishmanie ve střevě, 

proto spolu do kontaktu vůbec nepřichází. Prokázali jsme, že gregarina neovlivňuje migraci 

promastigotů L. tropica trávícím traktem flebotoma, takže nijak neovlivňuje rychlost vývoje 

infekce. Navíc Ps. sergenti nevyvolala zvýšenou expresi námi zvolených čtyř imunitních 

molekul. To by nasvědčovalo hypotéze, že tato gregarina vůbec nestimuluje imunitní systém 

flebotoma a zároveň vysvětlovalo, proč nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl v intenzitě 

leishmaniové infekce. Pro potvrzení této hypotézy je však nutné experiment ještě zopakovat a 

zároveň stanovit přesněji počet leishmanií, nejlépe pomocí qPCR (Myskova a kol., 2008). 

Mikroskopická detekce intenzity leishmaniové infekce totiž nemusí být dostatečně přesná pro 

potřeby tohoto experimentu. Navíc nelze vyloučit, že gregarina stimuluje expresi jiných 

imunitních molekul než těch, které jsme si zvolili v diplomové práci.  

 

U flebotomů P. sergenti jsme též testovali intenzitu infekce L. tropica u turecké 

kolonie infikované gregarinou Ps. sergenti a u gregarinou neinfikované izraelské kolonie. 

Druhý a desátý den po infekci vykazovala turecká (gregarinou infikovaná) kolonie mírně 

signifikantně vyšší intenzitu infekce L. tropica oproti neinfikované izraelské kolonii, zatímco 

sedmý den nikoliv. Pokud jsme otestovali intenzitu infekce mezi oběma koloniemi bez ohledu 

na den infekce, nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl v intenzitě infekce, rovněž není mezi 

koloniemi rozdíl v procentu infikovaných samic. Naopak byl zjištěn signifikantní rozdíl 

v lokalizaci promastigotů: u turecké kolonie dosahují promastigoti L. tropica signifikantně 

rychleji stomodeální valvy. 

U flebotomů dochází k defekaci krve třetí až pátý den po sání, v závislosti na druhu. 

Leishmanie, které nejsou v této době přichyceny ke střevnímu epitelu, jsou vyloučeny spolu 

s krví. Nektomonády se následně transformují v leptomonády, které se pátý až sedmý den po 

sání intenzivně množí, což obvykle umožní masivní infekci (Kamhawi, 2006; Volf a 

Myskova, 2007). Je možné, že leptomonády se dělí rychleji u turecké kolonie infikované Ps. 

sergenti oproti gregarinou neinfikované izraelské kolonii a tento trend není ještě zřejmý 

sedmý den, ale projeví se až desátý den. Každopádně v celkové intenzitě infekce se kolonie 

neliší. Na základě výsledků infekcí izraelské kolonie P. sergenti infikované a neinfikované 

gregarinami a měření exprese námi zvolených čtyř imunitních molekul se domníváme, že 

s největší pravděpodobností nejsou rozdíly ve vývoji leishmaniové infekce mezi koloniemi 

způsobeny gregarinou, ale nějakým jiným faktorem. 
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Depaquit a kol. (2002) ukázali, že existuje značná vnitrodruhová variabilita v ITS2 

(Internal Transcribed Spacer) u P. sergenti, a zástupci tohoto druhu pocházející z Turecka a 

Izraele se vzájemně značně liší. Zdá se, že jednotlivě populace P. sergenti vykazují určité 

molekulární a morfologické odlišnosti (Svobodova a kol., 2006) a mohou tak existovat 

rozdíly ve vývoji infekce L. tropica v trávícím traktu flebotomů dle země původu. Populace 

flebotomů se mohou lišit i ve schopnosti přenášet leishmanie, a to bez ohledu na přítomnost 

gregarin. 

Důležitou roli při rozvoji infekce ve vektorovi hraje i střevní mikroflora. Přítomnost či 

absence střevní mikroflory a  její složení má vliv na vývoj infekce Plasmodium v komáru 

rodu  Anopheles. Absence střevní mikroflory zvyšuje náchylnost hostitele vůči infekci 

Plasmodium (Dong a kol., 2009). Cirimotich a kol. (2011) vyizolovali střevní mikrofloru 

z Anopheles arabiensis, vyhodnotili její druhové složení a zjistili, že některé přítomné Gram 

negativní bakterie snižují prevalenci a intenzitu nákazy P. falciparum u A. gambaie. 

Například bakterie rodu Enterobacter sp. dokáží produkovat ROS, čímž zajišťují ochranu 

komárů před Plasmodium (Cirimotich a kol., 2011). Je proto možné, rozdíl ve složení či 

množství střevní mikroflory mezi tureckou a izraelskou kolonií může mít vliv na vývoj a 

intenzitu infekce L. tropica. Tato hypoteza by však nevysvětlovala, proč nebyl detekován 

signifikantní rozdíl v intenzitě infekce i sedmý den po sání.  

Pro potvrzení těchto předběžných závěrů by bylo třeba opět pokus zopakovat a využít 

i qPCR pro přesnější detekci počtu leishmanií ve střevě flebotoma. Navíc hodnoty p – value 

druhý a desátý den dosahují téměř hodnoty 0,05, jsou tedy na hranici signifikance. Při 

přetrvávajícím signifikantním rozdílu v intenzitě infekce mezi izraelskou a tureckou kolonií 

by bylo třeba zjistit druhové zastoupení a množství střevní mikroflory u obou kolonií či se 

zaměřit na vnitrodruhovou genetickou varabilitu P. sergenti.  

 

5. 2. Exprese imunitních molekul 
Porovnali jsme expresi čtyř imunitních molekul (cekropin, serpin, TEP a PGRP – LB) 

u dvou skupin P. sergenti původem z Izraele z nichž jedna byla infikovaná gregarinou Ps. 

sergenti a druhá nikoliv. Exprese byla měřena u kukel, samců, nenasátých i nasátých samic, a 

to 4. den po sání (den sání = den 0). Během prvního experimentu jsme zjistili signifikantně 

vyšší expresi všech čtyř imunitních molekul u samců infikovaných gregarinami a v případě 

cekropinu a PGRP – LB i u nasátých samic. U kukel ani u nenasátých samic nebyl pozorován 

žádný signifikantní rozdíl v expresi imunitních molekul. Proto byl pokus pokus dvakrát 
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opakován pouze pro samce a nasáté samice, avšak v těchto opakovaných pokusech jsme již 

žádný signifikantní rozdíl v produkci těchto imunitních molekul mezi jedinci nakaženými a 

nenakaženými Ps. sergenti nezjistili. 

Je známo, že existují rozdíly nejen mezi imunitním systémem Drosophila a 

Anopheles, ale i mezi jednotlivými druhy rodu Anopheles, a lze proto jen těžko na základě 

publikovaných výsledků u jiných skupin hmyzu odvozovat jakékoliv závěry ohledně 

imunitního systému a jeho fungování u flebotomů. Bylo publikováno již několik studií 

ohledně transkriptomu flebotomů (Dillon a kol., 2006; Jochim a kol., 2008; Dostalova a kol., 

2011; Abrudan a kol., 2013), ale zatím se jedná o soubor neúplných informací bez hloubkové 

analýzy. 

Jednou ze sledovaných imunitních molekul byl cekropin, což je antimikrobiální peptid 

účinný proti Gram pozitivním i Gram negativním bakteriím a také proti některým 

mykotickým organismům a kvasinkám (Ekengren a Hultmark, 1999). Námi získaná částečná 

sekvence cekropinu vykazuje 65 % podobnost s genem AGAP006722-PA A. gambiae, 59 % 

s cekropinem 2 Ae. albopictus a Culex quinqefasciatus. Během prvního experimentu byla 

detekována signifikantně vyšší exprese cekropinu u nasátých samic a samců izraelské kolonie 

P. sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti oproti jedincům gregarinou nenapadeným. 

Následně byl pokus dvakrát opakován pro samce i nasáté samice, ale už nebyl zachycen 

žádný signifikantní rozdíl v produkci cekropinu.  

Je možné, že rozdíl pozorovaný mezi pokusy byl způsoben přítomností různých 

mikroorganismů na povrchu či v trávicím traktu flebotomů. Larvy flebotomů jsou chovány 

v kelímcích a krmeny fermentovanou a rozemletou směsí králičích výkalů a peletů, v níž se 

mohou vyskytovat různé mikroorganismy, mycelia mykotických organismů a jejich produkty 

(shrnutí Volf a Volfova, 2011). Jakmile se dospělci vylíhnou z kukly, nejdříve se pohybují po 

tomto substrátu. Dospělci určeni k experimentu byli vypouštěni z co nejmenšího počtu 

kelímků, aby bylo zajištěno, že se vyskytovali v co nejpodobnějších podmínkách. Je možné, 

že během prvního experimentu obsahoval substrát v těchto kelímcích entomopatogenní 

mikroorganismy stimulující imunitní odpověď flebotoma. Ekengren a Hultmark (1999) 

prokázali u Drosophila zvýšenou expresi cekropinu již 12 hodin po infekci různými 

mykotickými organismy a v případě infekce Metarhizium anisopliae, Dipodascopsis 

uninucleata a G. candidum byl cekropin u Drosophila detekován ještě devět dnů po infekci. 

To by odpovídalo i časovému rozpětí v našem experimentu, kdy exprese byla u dospělců 

měřena devět dní po vypuštění z kelímku (den vypouštění = den 0). Ovšem v takovém případě 

bychom předpokládali zvýšenou expresi i u nenasátých samic.  
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Také je možné, že došlo ke kontaktu s mikroorganismy během pobytu v sítích nebo při 

sání cukru, ale opět to nevysvětluje nezvýšenou expresi cekropinu u nenasátých samic P. 

sergenti infikovaných Ps. sergenti. Navíc třeba při injekci E. cloacae do abdomenu 

Drosophila je nejvyšší exprese cekropinu asi 2 – 6 hodin po infekci a následně klesá. I když 

při perorální infekci Serratia marcescens byla detekovaná silná exprese cekropinu i 24 hodin 

po infekci, a to i v případě nákazy jeho nepatogením derivátem (Kylsten a kol., 1990). 

Nicméně se domníváme, že pravděpodobnější příčinou je kontakt s plísněmi v substrátu.  

Vizioli a kol. (2000) provedli experiment kdy jednu skupinu A. gambiae nasáli na 

myši infikované P. berghei a druhá skupina A. gambiae se nasála na myši infikované P. 

berghei neschopným tvořit gametocyty a tudíž pro anofela neinfekčním. Signifikantně vyšší 

exprese cekropinu byla zachycena 24 hodin po nákaze infekčním P. berghei. Design 

experimentu vylučuje zvýšení exprese cekropinu v důsledku příjmu krve a 24 hodin po sání 

obvykle dochází k napadení buněk střevního epitelu ookinety Plasmodium (Vizioli a kol., 

2000). To znamená, že k jeho expresi došlo v důsledku napadení tkání nikoliv díky sání krve 

nebo přítomnosti neinvadujících stádií Plasmodium. Podobné výsledky získal i Richman a 

kol. (1997) s defensinem u A. gambiae napadeného P. berghei. Psychodiella sergenti u samců 

neinvaduje tkáně a gamonti se vyskytují pouze v tělní dutině (Lantova a kol., 2011), což 

podporuje naši teorii, že zvýšená exprese během prvního experimentu nebyla spojena 

s výskytem Ps. sergenti. U nasátých samic sice dojde k přichycení gametocyst k přídatným 

žlázám a k vypuzení oocyst do jejich lumenu, ale nedochází k žádnému zjevnému poškození 

orgánů (Lantova a Volf, 2012)  

Lantova a Volf (2012) popsali zvýšenou mortalitu samců i nenasátých samic P. 

sergenti napadených Ps. sergenti oproti jedincům neinfikovaným (Lantova a kol., 2011; 

Lantova a Volf, 2012). Jak už bylo prokázáno in vitro i in vivo, cekropin dokáže zabít určitá 

vývojová stádia prvoků a u transgenních vektorů u nichž je zvýšená exprese cekropinu dojde 

až k zastavení přenosu prvoků (Gwadz a kol., 1989; Durvasula a kol., 1997; Kokoza a kol., 

2010). Pokud vezmeme v úvahu teorii o přítomnosti dalších patogenů během prvního 

experimentu, tak exprese cekropinu ani dalších tří imunitních molekul nebyla signifikantně 

vyšší u jedinců napadených gregarinami. Možná právě proto, že z nějakého důvodu není 

zahájena imunitní odpověď, dochází ke zvýšené mortalitě samců a nenasátých samic, byť to 

nevysvětluje, proč není zvýšená mortalita i u nasátých samic. U samců byla zvýšená mortalita 

zaznamenána už druhý den po vylíhnutí, u samic až 11. den, což je pro gregarinu výhodné: 

zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se samice nasaje krve (Lantova a Volf, 2012). Je možné, 

že gregarina sama manipuluje imunitním systémem hostitele, zabraňuje jeho aktivaci a 
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regulaci její populace, protože v samcích či nenasátých samicích nedokáže dokončit svůj 

vývojový cyklus, takže je jedno kdy zahynou. A u nasátých samic může nutričně bohatá krev 

zmírňovat dopad infekce Ps. sergenti.  

Během prvního experimentu jsme zjistili signifikantně vyšší expresi i serpinu, PGRP – 

LB a TEPu u samců infikovaných gregarinami a v případě PGRP – LB i u nasátých samic. 

Jelikož jsme tyto výsledky nepotvrdili během opakování pokusu, je zřejmé, že příčinou není 

Ps. sergenti, ale některý z výše uvedených důvodů.  

Další z molekul, jejíž expresi jsme měřili, je serpin. Serpiny u Drosophila fungují 

především jako inhibitory serinových proteáz, které aktivují profenoloxidázu, vzniká a spouští 

tak profenoloxidázovou kaskádu, která je často úzce spojena s enkapsulací (Söderhäll a 

Cerenius, 1998). Genom Drosophila obsahuje 29 genů pro serpin, ale o jejich dalších 

funkcích je toho známo velmi málo (De Gregorio a kol., 2001). Dillon a kol. (2006) našli u L. 

longipalpis řadu sekvencí odpovídajících zřejmě serpinu. Spn43Ac a pět dalších nepopsaných 

molekul serpinu u Drosophila vykazují zvýšenou expresi při vpichu bakterií a u tří serpinů 

došlo naopak ke snížení jejich exprese. Při mykotické infekci B. bassiana se zvýší exprese 

šesti serpinů (De Gregorio a kol., 2001). Serpin Spn28D se neexprimuje v důsledku infekce, 

ale i při poranění a reguluje melanizaci v tomto místě (Scherfer a kol., 2008). Spn43Ac u 

Drosophila funguje jako negativní regulátor Toll dráhy a reguluje expresi antifungálního 

peptidu drosomycinu. Při jeho potlačení došlo ke konstitutivní expresi drosomycinu bez 

jakéhokoliv podnětu a také metchnikowinu byť v menší míře (Levashina a kol., 1999). Pokud 

serpin získaný z P. sergenti slouží jako regulátor Toll dráhy při mykotické infekci, podpořilo 

by to naši hypotézu o přítomnosti entomopatopenních mykotických organismů během prvního 

experimentu, ale opět by to nevysvětluje, proč nebyla detekována zvýšená exprese u všech 

stádií během prvního experimentu. 

U Anopheles serpiny regulují melanizaci (Michel a kol., 2005) a exprese AgSRPN 6 a 

AgSRPN 10 je silně zvýšena při infekci Anopheles parazitickým prvokem rodu Plasmodium 

(Danielli a kol., 2005; Abraham a kol., 2005). Exprese SRPN 6 je spuštěna při invazi ookinet 

P. berghei do buněk střevního epitelu u A. gambiae i Anopheles stephensi, ale v každém 

z nich má odlišnou úlohu. RNAi SRPN 6 u A. stephensi vedla k signifikantnímu zvýšení 

počtu vyvíjejících se oocyst v hostiteli, tudíž se podílí spolu s dalšími molekulami na 

potlačení infekce Plasmodium v hostiteli. Ovšem RNAi SRPN 6 u A. gambiae nijak 

neovlivnila počet vyvíjejících se oocyst, ale zvýšila počet melanizovaných oocyst a zpozdila 

lýzi parazita. Tento rozdílný fenotyp je zřejmě dán rozdílnými funkcemi cílových serinových 

proteáz na něž se SRPN 6 váže u A. gambiae a A. stephensi (Abraham a kol., 2005). Na 
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uvedených případech je zřetelně vidět vysokou variabilitu ve funkcích serpinů a nelze 

jednoznačně říct, z jakého důvodu byla v rámci jednoho experimentu signifikantně zvýšená 

exprese serpinu u samců P. sergenti infikovaných gregarinou Ps. sergenti, zvlášť pokud se 

objevuje variabilita i mezi velmi příbuznými druhy. Částečná sekvence serpinu získaná z P. 

sergenti vykazuje 84 % podobnost ze Srpn 4 L. longipalpis a 55 % ze Srpn 4 Ae. aegypti, ale 

o funkci tohoto serpinu neexistují žádné informace. 

Další imunitní molekulou již jsme se zabývali je PGRP – LB. Námi získaná sekvence 

vykazuje 94 % podobnost s PGRP z P. papatasi, 87 % z L. longipalpis a 67 % s PGRP – LB 

vrtule Ceratitis capitata. Tato molekula je u Dorosophila exprimována při podání Gram 

negativních bakterií a slouží k degradaci DAP – PGN na neimunostimulační složky, díky 

čemuž reguluje Imd dráhu. PGRP – LB je exprimován i ve střevě a uplatňuje se při lokální 

imunitní odpovědi (Zaidmann-Remy a kol., 2006), jako je popsáno v kap. 2. 1. 13. Jelikož 

jsme izolovali RNA z celého flebotoma, nelze stanovit, zda se zvýšená hladina PGRP – LB u 

nasátých samic a samců infikovaných gregarinou během prvního experimentu objevila 

v důsledku lokální či systémové odpovědi, a nelze tedy stanovit ani původce zvýšené exprese. 

Ale s největší pravděpodobností ani zvýšená exprese PGRP – LB během prvního experimentu 

nesouvisí s přítomností gregarin, ale teoreticky nelze vyloučit, že přítomnost gregarin oslabuje 

hostitele, což umožní rozvoj střevní mikroflory a následně i zvýšení exprese AMPs. Opět 

otázkou zůstává proč pouze při prvním experimentu a proč pouze u některých stádií. 

Střevní mikroflora komárů rodu Anopheles má výrazný vliv na vývoj infekce 

Plasmodium. Pokud je Anopheles zbaven pomocí antibiotik střevní mikroflory, stává se 

mnohem náchylnější vůči infekci P. falciparum a vykazuje mnohem vyšší počet oocyst oproti 

jedincům se zachovalou střevní mikroflorou. U komárů infikovaných Plasmodium se 

zachovalou střevní mikroflorou byla také zaznamenána signifikantně zvýšená mortalita, která 

je zřejmě dána společným výskytem bakterií a Plasmodium. Bakterie ve střevě vyvolávají anti 

– Plasmodium imunitní odpověď nebo s Plasmodium přímo interagují. Přítomnost bakterií ve 

střevě vyvolává mimo jiné zvýšenou expresi PGRP – LB, cekropinu, TEP 4, TEP 5 a SRPN 5 

oproti aseptickým jedincům. Potlačení PGRP – LB, cekropinu 3 a TEP 1 vedlo 

k signifikantně vyššímu rozvoji střevní mikroflory (Dong a kol., 2009). To naznačuje, že 

zvýšená exprese PGRP – LB, TEP, serpinu a cekropinu během prvního experimentu mohla 

být spojena s rozvojem střevní mikroflory a molekuly byly exprimovány ve střevě kvůli 

regulaci bakterií. Otázkou stále zůstává proč pouze u některých stádií. 

Částečná sekvence TEPu z P. sergenti, kterou jsme získali, vykazuje 55 % podobnost 

s TEP 3 Culex quinqefasciatus a 53 % podobnost s TEP 2 a TEP 3 Ae. aegypti. Abrudan a 



 89

kol. (2013) identifikovali v transkriptomu P. paptasi tři sekvence pro TEPs. U L. longipalpis 

byla nalezena jedna sekvence pro TEP, odpovídající sekvenci TEP 15 u A. gambiae (Dillon a 

kol., 2006). TEPs hmyzu sdílejí podobné sekvence s C3/C4/C5 faktory komplementu 

obratlovců a jsou považovány za primitivní obdobu komplementu obratlovců a fungují hlavně 

jako opsoniny (Lagueux a kol., 2000; Bou Aoun a kol., 2010).   

TEP 1, TEP 2, TEP 3 a TEP 4 jsou v malé míře exprimovány během celého vývoje 

Drosophila a exprese TEP 2 a TEP 4 se výrazně zvýší při podání bakterií dospělcům 

Drosophila, zatímco exprese TEP 3 zůstává nezměněna (Lageux a kol., 2000). K obdobným 

výsledkům dospěli i De Gregorio a kol. (2001), kteří navíc zaznamenali zvýšenou expresi 

TEP 2 a TEP 4 při mykotické infekci. Ale například Bou Aoun a kol. (2010) detekovali u 

Drosophila zvýšenou expresi i TEP 1 a TEP 4 při bakteriální infekci, což může být dáno 

řadou faktorů od provedení pokusu až po infekční dávku. TEP 2 je důležitý pro účinnou 

fagocytozu E. coli, TEP 3 pro pohlcení S. aureus, takže zprostředkovávají specifickou 

fagocytozu mikroorganismů. Každopádně potlačení jednotlivých TEPs nemá vliv na 

náchylnost vůči infekci bakteriemi či mykotickými organismy (Stroschein-Stevenson a kol., 

2006; Bou Aoun a kol., 2010). O funkci TEPs u komárů rodu Aedes a Culex nemáme 

v podstatě žádné informace, ale pokud budeme předpokládat obdobnou funkci jako u 

Drosophila, opět to naznačuje, že exprese imunitních molekul během prvního experimentu 

nebyla spojena s přítomností gregarin, ale jiných mikroorganismů.  

U komárů rodu Anopheles se TEP 1 uplatňuje i v obraně proti Plasmodium, navazuje 

se na povrch oocyst Plasmodium, což vede k jejich následné melanizaci (Blandin a kol., 

2004). Když ookinety prochází skrz střevní epitel, dojde k nitraci jejich povrchu. Nitrace 

slouží jako DAMP (danger – or damage – associated molecular pattern), který pak stimuluje 

imunitní odpověď, ookinety se stávají „viditelné“ pro TEP 1, který se naváže na jejich povrch, 

čímž zprostředkuje melanizaci ookinet (Mitri a Vernick, 2012; Oliveira a kol., 2012). I kdyby 

námi získaná částečná sekvence TEPu z P. sergenti byla nakonec TEP 1, tak jelikož gregariny 

neničí tkáně svého hostitele, ale vyskytují se pouze v tělní dutině, exprese během prvního 

experimentu by pravděpodobně nebyla spojena s přítomnosti Ps. sergenti.  

Výsledky pokusů jsou tedy rozporuplné. Na základě uvedených informací 

předpokládáme, že zvýšená exprese imunitních molekul u jedinců infikovaných Ps. sergenti 

během prvního experimentu byla zřejmě spojena s přítomností jiných entomopatogenních 

mikroorganismů v substrátů, i když nemáme vysvětlení, proč nebyla zvýšená exprese u všech 

vývojových stádií P. sergenti infikovaných gregarinou. Jelikož jsme již v dalších pokusech 

nepotvrdili zvýšenou expresi imunitních molekul u jedinců infikovaných Ps. sergenti, 
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předpokládáme, že gregarina nevyvolává zvýšenou expresi cekropinu, serpinu, TEPu nebo 

PGRP – LB. Zvýšená mortalita P. sergenti při nákaze Ps. sergenti (Lantova a Volf, 2012) ale 

potvrzuje předpoklad, že gregariny mají negativní vliv na svého hostitele. Je možné, že 

gregariny z nějakého důvodu nestimulují imunitní systém hostitele a to vede ke zvýšení 

mortality, protože se hostitel infekci nebrání. Dále není vyloučenou, že gregariny mohou 

zvyšovat expresi jiných imunitních molekul, což bychom rádi otestovali během dalších 

experimentů.  

 

Obdobně jako při experimentálních infekcí P. sergenti parazitem L. tropica i  

v případě exprese imunitních molekul jsme srovnali tureckou kolonii P. sergenti infikovanou 

gregarinou Ps. sergenti a izraelskou gregarinami neinfikovanou kolonii. U turecké kolonie P. 

sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti byla v jednom experimentu zaznamenána zvýšená 

exprese cekropinu u nasátých samic a samců a serpinu u samců oproti izraelské gregarinami 

neinfikované kolonii, ale tento jev nebyl potvrzen při opakování experimentu. Možné důvody 

jsou uvedeny výše.   

V případě PGRP – LB byla zaznamenána signifikantně zvýšená exprese u tureckých 

nasátých samic a samců P. sergenti infikovaných Ps. sergenti oproti neinfikované izraelské 

kolonii, a to v obou experimentech. Opakování experimentu probíhalo relativně brzy po sobě, 

flebotomové pocházeli ze stejných kelímků a je možné, že jejich imunitní systém byl 

stimulován stejnými entomopatogenními mikroorganismy pocházejícími ze substrátu těchto 

kelímků. V případě PGRP – LB může jít i o zvýšenou expresi v důsledku regulace rozvoje 

střevní mikroflory, jak je popsáno výše, protože jak už bylo řečeno, zvýšená exprese PGRP – 

LB byla vždy popsána v souvislosti s bakteriemi, nikoliv prvoky. V rozdílné expresi 

imunitních molekul může však hrát roli i fakt, že jsme srovnávali kolonie různého původu. 

Také je možné, že na tureckou kolonii mohou mít gregariny z nějakého důvodu větší vliv a 

mohou intenzivněji stimulovat jejich imunitní systém. 

U turecké kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti jsme detekovali 

v obou experimentech signifikantně zvýšenou expresi TEPu u samců na rozdíl od izraelské 

neinfikované kolonie. TEP 1 – TEP 4 se u Drosophila v malé míře exprimují během celého 

vývoje (Lageux a kol., 2000), a je možné že tato konstitutivní exprese TEPs je u samců z 

turecké kolonie přirozeně vyšší oproti kolonii izraelské.  

Pro budoucí pokusy s tureckou kolonií by bylo zapotřebí mít i tureckou kolonii P. 

sergenti neinfikovanou gregarinami, protože, jak už bylo popsáno výše, u P. sergenti dochází 

zřejmě i k vnitrodruhové genetické variabilitě a ta může výsledná data zkreslovat. 
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6 Shrnutí 
Při srovnání izraelské kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti a izraelské 

gregarinou neinfikované kolonie nebyl prokázán signifikantní rozdíl v intenzitě infekce L. 

tropica a to ani při testování po dnech (2., 7., 10. den po infekci) ani při testování celkové 

intenzity nákazy. Také nebyl prokázán signifikantní rozdíl v počtu infikovaných samic či 

lokalizaci promastigotů L. tropica v rámci trávícího traktu flebotomů. 

 

Turecká, gregarinou infikovaná kolonie P. sergenti vykazuje druhý a desátý den po infekci 

signifikantně vyšší intenzitu infekce L. tropica oproti gregarinou neinfikované izraelské 

kolonii P. sergenti, sedmý den po infekci ale žádný rozdíl detekován nebyl. Též při srovnání 

celkové intenzity infekce L. tropica nebo procentu infikovaných samic nebyl prokázán  

signifikantní rozdíl mezi koloniemi. Studiem lokalizace pomastigotů byl zjištěn signifikantní 

rozdíl: u turecké kolonie infikované gregarinou Ps. sergenti dosahují promastigoti L. tropica 

rychleji stomodeální valvy.  

 

Při srovnání izraelské kolonie P. sergenti infikované gregarinou Ps. sergenti se zdravou 

izraelskou kolonií P. sergenti bylo zjištěno, že exprese cekropinu, serpinu, PGRP – LB a 

TEPu zřejmě není ovlivněna přítomností gregariny Ps. sergenti.   

 

Při srovnání turecké kolonie infikované gregarinou Ps. sergenti a izraelské kolonie 

neinfikované gregarinou nebyly nalezeny signifikantní rozdíly v expresi cekropinu a serpinu. 

Exprese PGRP – LB a TEPu byla signifikantně vyšší u samců z turecké kolonie P. sergenti 

infikované gregarinou, v případě PGRP PGRP – LB byla signifikantně vyšší exprese i u 

nasátých samic z turecké kolonie.  
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