Abstrakt
Leishmanióza je opomíjená tropická nemoc způsobená prvočím parazitem rodu Leishmania,
který je přenášen samičkami flebotomů. Rozdílné projevy infekce leishmániemi závisí na
vlastnostech hostitele i patogenu. Podobně jako L. major i L. tropica často způsobuje u člověka
kožní leishmaniózu, ale ve výjimečných případech může také visceralizovat a vést k
systémovému onemocnění. Kvůli propuknutí nemoci v několika městských oblastech a jejímu
proniknutí do nových regionů se leishmanióza působená parazitem L. tropica stala jedním z
hlavních problémů veřejného zdraví v těchto různých endemických ohniscích. Komplikace
spojené s nemocí a chybějící bezpečný a efektivní lék a vakcína proti infekci L. tropica vyžadují,
aby byla studiu interakcí hostitele a patogenu věnována zvýšená pozornost. Donedávna byl
výzkum leishmaniózy působené parazitem L. tropica limitován neexistencí vhodného zvířecího
inbredního modelu a problémy při vyvolání infekce u zvířat. Cíle předkládaného projektu
zahrnovaly vyvinutí vhodného myšího modelu infekce působené L. tropica, studium
mechanismů nemoci a mapování kontrolních genů/lokusů.
Analyzovali jsme vnímavost k infekci L. tropica s použitím rekombinantních kongenních (RC)
myších kmenů série CcS/Dem. Tyto kmeny se díky náhodné distribuci 12,5% genomu kmene
STS na pozadí 87,5% genomu kmene BALB/c velmi liší ve vnímavosti k L. major. Naše data
ukázala, že CcS/Dem kmeny vykazují různou vnímavost i k infekci L. tropica. Prokázali jsme silný
vliv druhu parazita a genotypu a pohlaví hostitele na vývoj patologie u infekcí působených L.
major a L. tropica. Kmen CcS-16 byl nejen nejvnímavější k L. tropica, ale také se vyznačoval
unikátní zvýšenou hladinou CCL3 a CCL5 v raných fázích infekce.
Další analýza vnímavosti k L. tropica s použitím CcS/Dem série odhalila, že CcS-9 byl jediný
CcS/Dem kmen, který k velkým kožním lezím vykazoval i viscerální patologii. K porozumění
důvodů unikátních symptomů kmenu CcS-9 jsme vyhodnotili infiltraci různých typů imunitních
buněk do tkání a také provedli analýzu genové exprese. Ukázali jsme unikátní roli mediátorů
zánětu, které řídily imunitní odpovědi skrze modulaci infiltrace různých buněčných typů do
orgánů a tkání a to reflektovalo úroveň vnímavosti k L. tropica.
Kmen CcS-16 jsme použili k analýze genetické vnímavosti a funkční charakterizaci genů/lokusů
regulujících imunitní odpovědi a patologii při infekci L. tropica. Předkládaný projekt popisuje
první identifikaci genetických lokusů kontrolujících vnímavost k L. tropica zmapováním 8 Ltr
(Leishmania tropica response) lokusů. Každý z Ltr lokusů ovlivňuje různou podmnožinu projevů
infekce, má různé orgánově specifické efekty a různě kontroluje počet parazitů a orgánovou
patologii. Pozorovali jsme několik interakcí mezi geny kontrolující symptomy během infekce L.
tropica. Ltr2, Ltr3, Ltr6 a Ltr8 vykazovaly efekt jednoho genu, zatímco Ltr1, Ltr4, Ltr5 a Ltr7 byly

detekovány jen v gen-gen interakci z jinými Ltr lukusy. Zajímavostí je, že Ltr3 vykazoval
fenomén transgeneračního rodičovského efektu na počet parazitů ve slezině. Ltr1, který
kontroluje počet parazitů v lymfatických uzlinách, byl nejpřesněji zmapovaný lokus (4.07 Mb).
Srovnávací analýza ukázala, že pět Ltr lokusů kolokalizovalo s dříve identifikovanými lokusy
kontrolujícími vnímavost k L. major, zatímco tři byly pravděpodobně specifické pro L. tropica.
Příbuzný projekt s lidskými vzorky popsaný v poslední části práce identifikoval CD8 T buňky
jako hlavní producenty IFN-γ. Tyto buňky tedy mohou být odpovědny za udržování protektivní
imunitní reakce proti lidské leishmanióze.
Práce prezentuje nový pohled na výzkum leishmaniózy působené L. tropica. Popisované studie
poskytly experimentální důkazy, že genotyp hostitele a interakce mezi hostitelem a L. tropica
významně ovlivňovaly riziko a rozvoj onemocnění. Předkládaný projekt jako první popsal roli
genů/lokusů, které určují vnímavost k infekci L. tropica. Dále zdůraznil důležitost těchto lokusů
pro mechanismus choroby. Tyto výsledky také ukazují vliv zánětu a infiltrace různých buněk na
výsledek infekce L. tropica. Tyto znalosti mohou naznačit nové strategie kontroly choroby. Další
podrobná charakterizace infekce L. tropica u kmenů CCS-9 a CCS-16 může pomoci pochopit
detailní mechanismy onemocnění a otevřít nové perspektivy výzkumu, léčení a vývoji vakcíny
proti leishmanióze způsobené tímto parazitem.
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