
Abstrakt:  
Volně žijící améby  Acanthamoeba spp. a Balamuthia mandrillaris jsou původci závažných 

onemocnění člověka: vzácné, většinou fatální granulomatózní amébové encefalitidy (obě) 

nebo keratitidy (akantaméby). Jedním z důvodů neúspěšné terapie je schopnost trofozoitů 

obou organizmů vytvářet rezistentní stádia - cysty, které lze najít také v postižených tkáních. 

V naší práci jsme zjistili, že encystace u akantaméb vyžaduje kromě jiného přítomnost 

fungujícího Golgiho aparátu, který se podílí na trasportu materiálu pro stavbu cystové stěny 

na povrch buňky; glykogenfosforylázy, enzymu, který degraduje glykogen na podjednotky 

glukózy využívané  encystující buňkou pro syntézu celulózy a dvě nově exprimované 

celulóza syntázy. Syntéza celulózy u akantaméb není inhibovaná známými herbicidy. Kromě 

celulózy jsme v cystové stěně akantaméb detekovali -mannan a -1,3-1,4-glukan (lichenin).  

Zatímco celulóza je přítomna ve vnitřní (endocystě) a zevní stěně (exocystě) cysty, -mannan 

a lichenin se nacházejí pouze v endocystě. Lichenin, který byl u protozoí v naší studii 

detekován vůbec poprvé, má podobnou stavbu jako lichenin  ječmene. Je tvořen především 

celobiózou a celotriózou s menším podílem  celotetrózy. Použitím stejných metod jako u 

akantaméb se nám nepodařilo detekovat žádný cukerný zbytek v cystové stěně balamutií. 

Naopak, pomocí specifických proteáz jsme zjistili, že B. mandrillaris má cystovou stěnu 

složenou zejména z proteinů s vysokým podílem cysteinu. V cystové stěně obou améb jsme 

také detekovali buněčný odpad, zejména lipidová granula. Popsali jsme dosud nepopsaný 

způsob diferenciace akantaméb za vzniku  dormantního stádia, které jsme nazvali 

pseudocysta. Tvorba pseudocyst je rychlou odpovědí na expozici akantaméb vůči organickým 

rozpouštědlům: metanolu, dimetylsulfoxidu nebo acetonu. Pseudocysty se liší od zralých cyst 

rychlostí tvorby (2 hodiny), architekturou povrchové struktury (plášť připomínající 

glykokalyx) a složením pláště (glukózové/manózové podjednotky).  Pseudocystový plášť 

chrání buňku před alkalickým pH a vyšší teplotou. Dále jsme zjistili, že propylenglykol (PG) 

a roztoky na čištění kontaktních čoček, které PG obsahují, také indukují tvorbu pseudocyst. 

Z našich výsledků plyne, že chronické nepříznivé podmínky vnějšího prostředí jako hladovění 

indukují encystaci, zatímco akutní změny prostřední, zejména přítomnost látek, které mohou 

poškodit plasmatickou membránu (nebo propylenglykol), vedou k tvorbě pseudocyst. 

 

 


