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Abstrakt: 

Dermatofyta jsou skupinou fylogeneticky příbuzných mikroskopických hub z řádu 

Onygenales, čeledi Arthrodermataceae, schopných využívat keratin jako zdroj výživy. Některé 

druhy jsou významnými patogeny obratlovců, včetně člověka. Cílem mé bakalářské práce bylo 

shrnutí dosavadních poznatků týkajících se faktorů virulence dermatofyt, s přihlédnutím 

k jejich možné roli v hostitelské specificitě. V hlavní části jsem popsala faktory virulence, tedy 

molekuly zprostředkující patogenezi, a to především v kontextu jednotlivých fází infekce, jako 

jsou např. adherence, rozklad keratinu, či potlačování imunitní odpovědi. Studium těchto 

faktorů si obecně zasluhuje zvýšenou pozornost, neboť jejich poznání může vést k vývoji cílené 

léčby. Některé aspekty patogeneze, např. keratinolýza a boj s imunitním systémem jsou 

poměrně dobře prostudované. O ostatních faktorech, především o těch zprostředkujících 

vnímání hostitele a adherenci však nevíme téměř nic, právě ony by mohly poskytnout důležité 

informace o určování hostitelské specifity dermatofyt. Závěrečnou kapitolu jsem věnovala 

diskuzi o potenciální schopnosti těchto faktorů ovlivňovat výběr hostitele. Má práce přináší 

ucelený přehled patogeneze dermatofyt a upozorňuje na další možné směry výzkumu vedoucí 

k lepšímu porozumění průběhu dermatofytóz. 

Klíčová slova: dermatofytické houby, Trichophyton, Microsporum, kožní patogeny, faktory 

virulece, dermatofytózy, hostitelská specifita 
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Abstract: 

Dermatophytes are a group of phylogenetically related microscopic fungi of the order 

Onygenales, the Arthrodermateceae family, capable of using keratin as a source of nutrition. 

Some species are important pathogens of vertebrates including humans. The aim of my bachelor 

thesis was to summarize the current knowledge about virulence factors of dermatophytes, 

taking into account their possible role in the host specificity. In the main part, I describe the 

virulence factors, pathogenesis mediating molecules, in the context of the individual stages of 

infection, such as adherence, degradation of the keratin, or suppression of the immune response. 

The study of these factors in general, deserves increased attention because their knowledge can 

lead to the development of targeted treatment. Some aspects of pathogenesis, e.g. keratolysis 

and fighting the immune system, are relatively well studied. However, we know almost nothing 

about the other factors, especially about those mediating host sensing and adherence, but they 

could provide important information on identifying the host specificity of dermatophytes. The 

final chapter is dedicated to a discussion about the potential ability of these virulence factors to 

influence the selection of the host. My thesis brings a comprehensive overview of the 

pathogenesis of dermatophytes and implies possible directions of research leading to a better 

understanding of dermatophytosis mechanisms. 

 

Key words: dermatophytic fungi, Trichophyton, Microsporum, skin pathogens, virulece 

factors, dermatophytoses, host specificity 
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Seznam použitých zkratek: 

 

Zkratka Anglický název Český název 

DTH Delayed-type hypersensitivity Přecitlivělost oddáleného typu 

DPP Dipeptidyl-peptidase Dipeptidyl peptidáza 

ECM Extracellular matrix Extracelulární matrix 

IH Immediate hypersensitivity Okamžitá přecitlivělost 

Lap Leucine aminopeptidase Leucinová aminopeptidáza 

Mep Metalloprotease Metaloproteáza 

Sub Subtilisin Subtilisin 

TRM Trichophyton rubrum cell wall 

mannans 

Manany buněčné stěny Trichophyton 

rubrum 
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1. Úvod  

Dermatofyta jsou skupinou fylogeneticky příbuzných vláknitých hub z řádu 

Onygenales, jejichž společným znakem je schopnost degradace keratinu jakožto zdroje výživy 

(Weitzman & Summerbell 1995). Někteří ze zástupců této skupiny vyměnili původně 

saprotrofický způsob života, obnášející rozklad živočišných keratinizovaných tkání za 

parazitický (Aly 1994). To s sebou nese výhody, jako neustálý přístup ke zdroji potravy, ale i 

mnoho nevýhod, protože patogen musí překonat řadu obranných mechanismů hostitele. 

V překonávání obranných mechanismů jsou někteří zástupci dermatofyt úspěšní, neboť jde o 

jedny z nejčastějších původců kožních onemocnění lidí a zvířat (Vermout et al 2008). Jejich 

prevalence je v lidské populaci i více než 25 % a to i ve vyspělých zemích (Havlickova et al 

2008). Jejich léčba může nákladná, některé kmeny navíc mohou být vůči současné 

antimykotické terapii rezistentní (Kumar et al 2017). 

Molekuly a mechanismy umožňující parazitu na hostiteli úspěšně růst a prosperovat se 

nazývají faktory virulence (Casadevall & Pirofski 2009). Zprostředkují např. přilnutí k pokožce 

hostitele a persistenci, poškození hostitele a využití některých složek pokožky jakožto zdroje 

výživy. Také pomáhají bojovat s imunitním systémem, potlačovat imunitní reakce a odolávat 

stresu způsobenému různými faktory.  

Pochopení jednotlivých složek patogeneze a mechanismů které se na ní podílejí je u 

dermatofyt teprve v začátcích. Řada těchto procesů je však společná i s dalším lidským 

houbovým patogenům, jako jsou Aspergillus fumigatus, Candida albicans či Cryptococcus 

neoformans, jejichž patogeneze je pro závažnost vyvolávaných onemocnění velmi dobře 

popsána. Poznatky ze studia těchto a dalších zástupců lze uplatnit i při studování patogeneze 

dermatofyt např. hledáním homologických proteinů, některé z faktorů virulence jsou však pro 

tyto keratinolytické houby naprosto specifické.  

Porozumění faktorům virulence dermatofyt může vést nejen k poznání fyziologie těchto 

druhů hub ale také k pochopení patogeneze a případnému vývoji nových cílených 

antifungálních léčiv. 

2. Dermatofyta 

Dermatofyta jsou skupinou fylogeneticky příbuzných druhů hub z řádu Onygenales, 

čeledi Arthrodermataceae a jednoho ze sedmi rodů Microsporum, Trichophyton, 

Epidermophyton, Nannizia, Paraphyton, Lophophyton a Arthroderma (de Hoog et al 2017). 
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Společnou vlastností dermatofyt je schopnost využívat proteiny, především keratin, jakožto 

zdroj dusíku a uhlíku, díky čemuž mohou napadat pokožku a keratinizované kožní deriváty 

(vlasy, chlupy, nehty, drápy) obratlovců včetně člověka (Weitzman & Summerbell 1995).  

Dle ekologie se dermatofyta dělí na antropofilní, zoofilní a geofilní. Geofilní 

dermatofyta mají svůj rezervoár v půdě a za určitých podmínek se mohou stát patogeny, 

zoofilní dermatofyta mají rezervoár mezi zvířaty a čistě z antropocentrického hlediska 

vyčleňujeme skupinu antropofilních dermatofyt, které mají svůj rezervoár mezi lidmi (Georg 

1960). Předpokládá se, že zoofilní a antropofilní dermatofyta se vyvinula z geofilních, 

saprotrofně žijících zástupců (Aly 1994). Mezi hlavní zástupce antropofilních dermatofyt patří 

druhy T. rubrum, T. interdigitale, T. violaceum a T. tonsurans, z nichž první jmenovaný je 

nejčastějším původcem povrchovým mykóz v Evropě, Asii, Austrálii i USA, naopak v Africe 

je to M. audouinii (Havlickova et al 2008). 

Mezi hlavní zástupce zoofilních dermatofyt patří například druh T. verrucosum, který 

způsobuje infekce skotu, T. erinacei jenž napadá ježky, nebo druhy M. canis napadající 

především kočky a T. benhamiae jenž má jakožto hlavního hostitele morče. Velmi výjimečně 

lze naleznout dermatofyta napadající i jiné hostitele než savce, například hostitelem druhu L. 

gallinae je kur domácí (Cabañes 2000). Zástupci zoofilních dermatofyt se často vyskytují 

v chovech zvířat a mohou se přenášet i na člověka, který s těmito zvířaty manipuluje (Huovinen 

et al 1998, Katoh et al 1991). Třeba infekce přenášené druhem T. benhamiae z morčat 

chovaných v domácnosti na jejich chovatele je v současné době na vzestupu a jde o 

nejčastějšího původce tinea corporis u mladých žen v ČR (Hubka et al 2014). Podobně bývá u 

osob pracujících se skotem častá infekce způsobená T. verrucosum (Sabota et al 1996). 

Nejběžnějším zástupcem z řad geofilních dermatofyt je v ČR N. persicolor těsně 

následovaná N. gypsea, avšak infekce vyvolané těmito dermatofyty jsou poměrně vzácné a 

vyskytují se hlavně v méně urbanizovaných oblastech  (Hubka et al 2014). 

2.1. Infekce způsobené dermatofyty 

Infekčními agens dermatofyt jsou především extrémně odolné, kulovitě až oválně 

tvarované arthrokonidie, jako infekční agens ale mohou fungovat i mikrokonidie, či pouhé 

úlomky hyf  (Borgers et al 2005, Weitzman & Summerbell 1995).  

Klinické příznaky dermatofytóz mohou být různě vážné v závislosti na zdravotním 

stavu hostitele, věku a druhu patogena. Většinou se jedná o povrchové, zarudlé a svědící léze 

na různých částech těla (Weitzman & Summerbell 1995). Dermatofyta běžně napadají pouze 

nejsvrchnější vrstvu epidermis – stratum corneum, v případě imunokompromitace hostitele 



3 

 

však mohou diseminovat do dalších tělních orgánů např. sleziny, jater, kostní dřeně, či mozku, 

častá je v těchto případech tvorba granulomů v mízních uzlinách, přičemž následky invazivních 

dermatofytóz mohou být fatální (Rouzaud et al 2018, Zahur et al 2014).  

Mykotické léze na trupu, hlavě a ve slabinách se v anglicky psané literatuře označují 

také jako „ringworm“ pro specifický tvar lézí tvořících jeden či více koncentrických kruhů 

(Hainer 2003). Tyto infekční ložiska jsou hlavním projevem onemocnění způsobených 

keratinofilními houbami u lidí se označovaných souhrnným latinským názvem tinea a nesoucí 

přídomek dle místa výskytu (Weitzman & Summerbell 1995). T. pedis je mykotické 

onemocnění nohou, postihuje hlavně dospělé jedince, jeho nejčastějšími původci jsou T. 

rubrum a T. interdigitale (Hubka et al 2014). Jedná se o civilizační chorobu, jejímž rizikovým 

faktorem tohoto typu onemocnění je dlouhodobé nošení neprodyšné obuvi, které poskytuje 

vhodné mikroklima pro rozvoj onemocnění (odtud pravděpodobně vychází anglický název 

„athlete’s foot“) proto také v zemích kde není běžným zvykem obuv nosit se toto onemocnění 

nevyskytuje (Macura 1993). Onychomykóza či také t. unguium je mykotické onemocnění nehtů 

rukou a nohou vyznačující se ztlušťováním, změnou barvy a někdy až odloučením nehtu od 

nehtového lůžka, riziko onemocnění se zvyšuje s věkem a je jen obtížně léčitelné (Thomas et 

al 2010). Způsobeno může být T. rubrum, T. interdigitale, N. gypseum, E. floccosum a celou 

řadou dalších dermatofyt (Hubka et al 2014). T. corporis se vyznačuje lézemi na trupu, u 

dospělých jedinců bývá způsobeno druhy T. rubrum a T. tonsurans, u dětí a adolescentů jsou 

častým původcem druhy M. canis a především T. benhamiae, které jsou zodpovědné za velkou 

většinu infekcí manifestujících se jako t. capitis (Hubka et al 2014).  

K léčbě infekcí způsobených dermatofyty se využívají léčiva označovaná jako 

antimykotika, které lze podle mechanismu účinku rozdělit na polyeny, azoly, griseofulvin, 

allylaminy, morfolinové deriváty, echinokandiny. (Borgers et al 2005). 

Z polyenů můžeme jmenovat např. amfotericin B, který se váže na steroly (především 

ergosterol) buněčné stěny hub a vytváří kanály čímž narušují membránový potenciál (Borgers 

et al 2005) a nystatin, který narušuje permeabilitu a metabolické pochody buňky (Harman & 

Masterson 1957). Účinek azolových antimykotik spočívá v inhibici syntézy ergosterolu, který 

je nezbytný ke správnému fungování buněčné stěny, podobně působí i allylaminy, griseofulvin 

pravděpodobně narušuje správnou funkci mikrotubulů a echinokandiny potlačují syntézu 1,3-

D-glukanu (Borgers et al 2005, Kanafani & Perfect 2008). Mechanismus účinku těchto látek 

tedy většinou spočívá v narušování stavby a funkce buněčné stěny hub a je proto velice druhově 

nespecifický. Některé kmeny dermatofyt mohou být vůči této léčbě rezistentní  (Martinez-Rossi 

et al 2008), např. vůči griseofulvinu (Artis et al 1981), či azolům (Ghannoum 2016). 
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3. Faktory virulence  

Vymezení pojmů patogeneze, virulence a faktor virulence není snadné. V minulosti byl 

zastáván názor, že některé mikroorganismy jsou patogeny, schopnými vyvolávat onemocnění 

pomocí specifických látek, či mechanismů zvaných faktory virulence (Casadevall & Pirofski 

2009). Lidské tělo je však již v útlém věku kolonizováno mikroorganismy, včetně zástupců hub, 

z nichž většina nepůsobí žádné poškození (Mok & Silva 1984, Tlaskalová-Hogenová et al 

2004). Někdy však mohou vyvolávat i poměrně vážná onemocnění, např. C. albicans je běžnou 

součástí vaginální mikroflóry, v případě oslabení hostitele či změny podmínek hostitelského 

těla může způsobovat onemocnění zvané vulvovaginální kandidóza (Sobel et al 1998). Takové 

mikroorganismy neodpovídají původní definici patogeneze, neboť jejich kolonizace ještě 

nemusí nutně vyústit v onemocnění, děje se tak pouze za určitých podmínek a pomocí 

mechanismů, kterými mikroorganismus běžně disponuje. 

Patogeneze je proto určena nejen schopností patogenu vyvolat onemocnění, ale i 

vnímavosti hostitele k těmto útokům a schopnost jim odolávat. Mikroorganismus lze tedy 

označit za patogenní v případě, kdy je schopen poškozovat vnímavého jedince, činí tak právě 

pomocí faktorů virulence a virulence vyjadřuje míru poškození, které tento patogen dokáže 

způsobit (Casadevall & Pirofski 2009).  

Faktory virulence umožňují patogenu hostitele napadnout, přežít a růst v jeho těle, 

poškozovat ho a narušovat homeostázu organismu a potlačovat imunitní reakce namířené proti 

němu, dále pak z hostitele získávat živiny a nezbytné prvky a vycítit a reagovat na změnu 

prostředí (Casadevall & Pirofski 2009). Nutno však podotknout, že jednotlivé aspekty 

patogeneze jsou pouze vzácně způsobeny specifickými faktory, mnohem častěji se určitý faktor 

zastává mnoho různých funkcí. U houbových patogenů lze jmenovat především různé proteázy, 

jejichž produkce a aktivita je nezbytná pro patogenezi (Agbowuro et al 2017). 

3.1. Vnímání hostitele  

Houby vnímají své okolí, vnímají intenzitu světla, koncentraci plynů v okolí, teplotu 

různé chemikálie a potenciální zdroje potravy a obzvláště během rozmnožování pak vnímají 

feromony (Bahn et al 2007). Houbové patogeny rostlin často vykazují poměrně vysokou 

hostitelskou specifitu, což od patogenu vyžaduje schopnost hostitele rozpoznat (van der Does 

& Rep 2017). Tyto fytopatogeny rozpoznávají hydrofobicitu a specifické chemické složení 

kutikuly rostlin, rostlinami produkované flavonoidy u nich spouští specifické signální dráhy a 

indukci s patogenesí spojených genů (Straney et al 2002).  
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Stejně jako patogeny rostlin mohou být i patogeny obratlovců hostitelsky specifické. Při 

interakci houbového patogena se savčím epitelem dochází k rozpoznávání specifických 

sacharidů na povrchu epiteliálních buněk zřejmě pomocí lektiny, které jsou prezentovány na N-

koncích adhezinů a dalších povrchových proteinů (Dranginis et al 2007, Varrot et al 2013). 

Lektiny vážící specifické sacharidy na povrchu endoteliálních buněk jsou ostatně významným 

faktorem virulence bakteriálních patogenů (Sharon 1987). Některé práce popisují rozpoznání 

lamininu a fibronektinu v bazální lamině glykoproteiny buněčné stěny konidií jako zásadní 

krok v rozpoznání hostitele a adherenci u A. fumigatus (Bouchara et al 1997) a P. marneffei 

(Hamilton et al 1999, Hamilton et al 1998). Receptor na povrchu buněčné stěny konidií A. 

fumigatus zprostředkující vazbu lamininu a fibronektinu obsahuje právě lektinovou doménu, 

která váže zbytky kyseliny sialové v těchto proteinech (Bouchara et al 1997).  

Dobře popsaným mechanismem vnímání okolního prostředí u hub je dráha zajišťující 

rozpoznání pH, u A. nidulans je zajištěno PacC/Pal dráhou skládající se z proteinů regulujícího 

odpověď na změnu v pH (Peñalva et al 2008). 

Další podnět, který houby vnímají, je přítomnost zdroje potravy, především glukózy, 

k jejímuž rozpoznání slouží receptor Gpr1 spřažený s G proteiny popsaný u S. cerevisiae  

(Lorenz et al 2000) i C. albicans (Maidan et al 2005). 

3.2. Adherence  

Adherence je pevné přilnutí patogena k povrchu, jedná se o nesmírně složitý proces, na 

němž se podílí velké množství molekul a který zahrnuje výrazné morfologické a metabolické 

změny konidií (Kaufman et al 2007). Ačkoliv je esenciální pro patogenezi, víme jen málo o 

molekulách zprostředkujících adherenci dermatofyt (Vermout et al 2008). Jedinou molekulou, 

jejíž úloha je potvrzena je proteáza Sub3, dalšími potenciálními prostředky adherence mohou 

být i dipeptidyl peptidázy, či hydrofobiny (Baldo et al 2012, Brunke et al 2016). 

3.2.1. Molekuly zprostředkující adherenci 

Adherenci zajišťují adheziny a sekretované proteázy. Adheziny se váží na specifické 

složky epiteliálních membrán. Produkované proteázy (např. subtilisiny, lipásy, aspartylové 

proteázy), se také váží na složky epitelu jako je elastin, fibronectin, laminin a další, v některých 

případech je však místo vazby štěpí za účelem narušení integrity epitelu, nebo vytvoření 

vhodného místa pro následnou vazbu ke tkáni (Baldo et al 2012, Monod 2008). 
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3.2.3.1. Adheziny 

Nejprozkoumanějšími molekulami zprostředkujícími adherenci houbových patogenů 

jsou adheziny, tedy silně glykosilované proteiny umístěné C-koncem v buněčné stěně pomocí 

kovalentní vazby GPI (glykofosfatidylinositolové) kotvy k matrix buněčné stěny (Dranginis et 

al 2007). U kvasinek byla popsána celá řada adhezinů např. rozsáhlá skupina adhezinů Als 

(agglutinin-like sequence) vážící fibronektin, laminin, kolagen mnoho dalších látek (Hoyer & 

Cota 2016), Epa1p (epithelial adhesin) vážící specifické sacharidy (Cormack et al 1999) Hwp1 

(hyphal wall protein)(Staab et al 1999), a další. U A. fumigatus se jedná o molekuly jako GAG 

(galactoseaminogalactan) vážící se k blíže nespecifikovaným povrchovým molekulám 

epiteliálních buněk a fibronektinu (Gravelat et al 2013), FleA (flucose-specific lectin A) vážící 

fukosylované oligosacharidy (Houser et al 2013) a doména AfCAlAp proteinu thaumatinu 

vážící laminin (Upadhyay et al 2009).  

I dermatofyta vytváří adheziny. Rod Trichophyton produkuje cca 20 až 26 

hypotetických adhezinů, M. canis produkuje 17 hypotetických adhezinů a N. gypsea pět (Zhan 

et al 2018). Některé z adhezinů jsou specifické pro pouze některé druhy, např. T. rubrum má 

čtyři takové adheziny, T. violaceum pak osm, jiné jsou nespecifické a dobře konzervované 

napříč  patogenními houbami, např. ECM33 přítomný v T. equinum a M. canis byl popsán i u  

C. albicans, S. cerevisiae, S. pombe, dále adheziny GEL4 a GEL12 známé u druhu N. gypsea 

se podílejí i na adherenci druhu A. fumigatus (Free 2013, Zhan et al 2018).  

Adheziny vážící specifické sacharidy se nalézají i na povrchu mikrokonidií dermatofyt, 

ačkoli se o mikrokonidích málokdy hovoří v souvislosti s virulencí a za infekční části jsou 

považovány hlavně athrokonidie. Mikrokonidie T. mentagrophytes a T. rubrum mají na svém 

povrchu adheziny lektinového typu (Lec1 a Lec2), vážící s vysokou afinitou manózu a 

galaktózu na povrchu buněk křečíka čínského naopak překvapivě téměř vůbec se zde 

nevyskytují adheziny typu Lec8 vážící N-acetylglukosamin, který bývá cílem mnohých 

parazitů (Esquenazi et al 2004, Esquenazi et al 2003). Role těchto adhezinů v patogenezi však 

ještě nebyla prostudována. 

3.2.3.2. Sekretované proteázy 

Dalšími na adherenci se výrazně podílející molekuly jsou patogenem produkované 

proteázy. Přesný mechanismus adheze zprostředkované proteázami zatím není zcela jasný. 

Aspartylové proteázy C. albicans mohou zprostředkovávat adherenci dvěma různými 

mechanismy. Buď mohou fungovat jako ligand pro specifické povrchové proteiny hostitelských 

buněk a v tom případě nemusí být využita jejich enzymatická aktivita, nebo je jejich 

enzymatická aktivita naopak použita k vyvolání konformační změny povrchových proteinů a 
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ligandů epiteliálních buněk které potom samy adherenci patogena umožňují (Monod & Borg-

von Zepelin 2002). 

Prvními jmenovanými proteázami podílejícími se na adherenci jsou serinové proteázy 

z rodiny subtilisinů (Sub). Genom T. rubrum kóduje sedm typů blíže nespecifikovaných 

subtilisinů (Jousson et al 2004) pozdější práce ale naznačují, že jich může být až 12 (Latka et 

al 2015). T. benhamiae produkuje Sub3, Sub4 a Sub7 (Burmester et al 2011), M. canis zase 

Sub1, Sub2 a Sub3 (Descamps et al 2002). 

 Nejvíce studovaným subtilisinem dermatofyt je Sub3 (subtilisin 3) u kterého byla 

několikrát potvrzena nezbytnost pro adherenci (Băguţ et al 2012, Baldo et al 2010). První 

náznaky, že by nejen tento protein, ale další subtilisiny mohly být důležité pro patogenezi byla 

jejich zvýšená exprese u druhu T. rubrum v reakci na přítomnost keratinu, kolagenu a elastinu 

během kultivace (Leng et al 2009). Arthrokonidie s umlčeným genem SUB3 vykazovaly při 

infekci kočičí epidermis velmi nízké hodnoty adherence (Baldo et al 2010). Sub3 hraje klíčovou 

roli při kolonizaci epidermis nejen koček, ale i dalších savců, např. psů, koní, myší a 

v neposlední řadě i lidí (Băguţ et al 2012). Exprese genu, kódujícího Sub3 byla pozorována 

nejen u M. canis, ale i u zástupců rodu Trichophyton a obecně je tato proteáza u dermatofyt 

dobře konzervována (Monod 2008). 

Druhými jmenovanými proteázami jsou glykoproteiny o velikosti kolem 100 kDa 

dipeptidyl peptidázy (DPP) s enzymatickou aktivitou nalézající se na buněčném povrchu 

většiny buněčných typů eukaryot a na buněčné stěně bakterií. Jsou to enzymy inaktivující 

bioaktivní peptidy odstraňováním N-koncového dipeptidu primárně X-Pro či X-Ala, tedy 

dipeptidu s prolinem, či alaninem na druhém místě, touto aminokyselinou ale může být i serin, 

leucin, threonin, glycin a valin (Lambeir et al 2003). Existuje celá řada těchto proteáz, 

v patogenezi dermatofyt se uplatňují hlavně DPP IV a DPP IV (Monod 2008). Obě proteázy 

jsou transkribovány během adherence arthrokonidií druhu M. canis k explantátu kočičí 

pokožky (Mathy et al 2010). 

DPP IV se na buněčném povrchu vyskytuje jako homodimer s třemi oblastmi – vysoce 

glykosilovanou oblastí, oblastí bohatou na cysteiny a katalytickou oblastí, která váže substrát a 

katalyzuje reakci (Lambeir et al 2003). Díky schopnosti vázat a štěpit různé složky epiteliálních 

tkání, např. kolagenu  je ideálním kandidátem pro studium adherence patogenů (Loster et al 

1995). Během prvotních stádií infekce se u mnoha patogenů (např. Porphyromonas gingivalis, 

Streptococcus suis, Trypanozoma cruzi) uplatňuje DPP IV tím, že váže kolagen a fibronektin a 

zprostředkuje kontakt a adherenci (Mathy et al 2010).  
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Dermatofyty rodu Trichophyton produkovaný DPP V působí jako alergen a u T. rubrum 

nese označení Tri r 4 (Woodfolk et al 1998). O jeho možné roli v patogenezi může vypovídat 

fakt, že exprese genů kódujících DPP V je upregulována při kultivaci T. mentagrophytes 

v přítomnosti keratinu (Kaufman et al 2005), jeho úloha v adherenci je však nejasná. 

3.2.3.3. Hydrofobiny 

Hydrofobiny jsou malé asi 100 aminokyselin dlouhé proteiny sekretované houbami, 

připojené k buněčné stěně prostřednictvím GPI kotvy, skládají se ze dvou domén, z nichž každá 

má po čyřech cysteinových zbytcích tvořících disulfidické můstky a dělí se do dvou skupin – 

hydrofobinů I. a II. třídy (Bayry et al 2012). Hydrofobiny I. třídy se samy uspořádávají do 

vysoce nerozpustných monomerních vrstev odolných vůči ethanolu a detergentům tvořících 

fibrilární struktury – tzv. rodlets, vytvářejicí na povrchu hyf a konidií hydrofobní vrstvu, která 

jim po přilnutí propůjčuje vysoou odolnost. Hydrofobiny II. třídy lze rozpustit organickými 

rozpouštědly a detergenty a rodletovou vrstvu netvoří (Bayry et al 2012, Ebbole 1997).  

Role hydrofobinů v adherenci ještě není příliš objasněna. Hydrofobin ssgA 

entomopatogenního druhu Metarhizium anisopliae zprostředkuje adherenci k hydrofobní 

kutikule hmyzích larev (Leger et al 1992). Ačkoliv se u dermatofyt nejedná o hlavní adhezní 

molekuly, nelze vyloučit jejich roli v kolonizaci tkáně, protože některá hydrofobiny mají 

schopnost vázat proteiny, které tuto tkáň tvoří, např. rodA produkovaný A. fumigatus zajišťuje 

adherenci k elastinu (Thau et al 1994). Prozatím se nicméně zdá, že význam hydrofobinů 

v patogenezi spočívá především v usnadnění šíření konidií vzduchem, maskování houbových 

elementů a dalších interakcích s imunitním systémem a je popsán v příslušné kapitole. 
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3.2.2. Změna morfologie adherujících konidií 

Během adherence prochází konidie mnoha morfologickými změnami. Jak lze pozorovat 

na obrázku č. 1, na vznikají pučících arthrokonidií T. mentagrophytes výběžky a fibrily, které 

připevňují arthrokonidie k epidermis a zároveň mohou navzájem propojovat některé konidie, 

obzvlášť v místech s jejich vysokou hustotou, v místě kontaktu se stratum corneum fibrily mizí 

a houbové elementy se zplošťují, což by mohlo sloužit ke zvětšení kontaktní plochy (Kaufman 

et al 2007). Útvary podobné fibrilám pozorovaným u T. mentagrophytes lze pozorovat i během 

adherence C. albicans k lidským buňkám epitelu tváře. V tomto případě se jim říká fibrilární 

adheziny a vyznačují se specifickými povrchovými adhezními proteiny (Tronchin et al 1988, 

Yu et al 1994).  

 

Obrázek 1. Snímky pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem 

zachycující fibrily na arthrokonidiích T.mentagrophytes připojující konidie 

k podkladu (A a B) a k sobě samým (C). Převzato a upraveno z (Kaufman et al 

2007). 
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Mezi adherujícími sporami dermatofyt a korneocyty lze pozorovat pomocí elektronové 

mikroskopie existenci amorfní, elektronově densní hmoty (Zurita & Hay 1987) (Obrázek č. 2), 

či rozvolněný extracelulární polymerní materiál, přirovnatelná k flokulárnímu adhezinu 

C. albicans (Obrázek č. 3), neboť stejně jako je tomu i v případě tohoto adhezinu se u 

dermatofyt místo jednotvárné hmoty vytváří spíše rovnoměrně rozprostřené agregované útvary 

spojující stěnu arthrokonidie s povrchem korneocytu (Aljabre et al 1993). I v této extracelulární 

hmotě lze tedy předpokládat výskyt adhezních molekul.  

Obrázek 2. Snímek z transmisního elektronového mikroskopu. Šipkami je vyznačena densní 

elektronová hmota na těsném rozhraní mikrokonidie T. interdigitale a korneocytu, k němuž adheruje. 

Převzato a upraveno z (Zurita & Hay 1987). 

Obrázek 3. Ultratenký řez arthrokonidie T. mentagrophytes adherující ke korneocytu. Snímek 

pořízený transmisním elektronovým mikroskopem zachycuje flokulární materiál v místě kontaku. 

Převzato a upraveno z (Aljabre et al 1993). 
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3.2.3. Závislost adherence na čase 

Adherence spor dermatofyt vykazuje závislost na čase. Prvních několik hodin jsou 

hodnoty adherence v podstatě nulové, poté začnou prudce stoupat a po dosažení maximálních 

hodnot se adherence opět ustálí (Faway et al 2017). Délku těchto časových úseků udávají autoři 

různou, v závislosti na druhu dermatofyt, modelu a podmínkách provedeného experimentu. 

Obecně lze používanou metodiku rozdělit na tři postupy – kultivaci v suspenzi a využití tkání 

odebraných a rekonstruovaných. 

Při kultivaci v suspenzi nastává adherence konidií rodu Trichophyton po 2-3 hodinách 

kultivace v suspenzi, maximálních hodnot je dosaženo během 3-4 až 6 hodin od expozice. 

Kratší dobu lze pozorovat u korneocytů odebraných z kůže ošetřené 70% alkoholem, jenž 

zřejmě vymýtí konkurenční kožní mikroflóru (Aljabre et al 1993, Zurita & Hay 1987).  

Po 6 hodinách lze pozorovat adherenci T. mentagrophytes i k fragmentům nehtů z rukou 

a nohou (Rashid et al 1995). Při kultivaci ex vivo na vzorku kůže s kompletním průřezem 

epidermis adherují mikrokonidie T. mentagrophytes během 12 hodin (Duek et al 2004). 

V poslední době se ke studium adherence a invaze používá rekonstruovaná epidermis. 

Jedná se o buňky, jmenovitě keratinocyty a fibroblasty, které jsou získány z mladého embrya 

(v případě kočky), či z chirurgicky odebrané kůže zdravého jedince (v případě člověka), poté 

jsou kultivovány v suspenzi a následně z nich je postupným přidáváním jednotlivých vrstev 

ukotvených na polykarbonátovém filtru vytvořen model epidermis na nějž jsou konidie 

umístěny (Poumay et al 2004, Tabart et al 2007). Pro studium M. canis se využívá 

rekonstruovaná epidermis kočičí, na které byla pozorována adherence začínající po 2 hodinách, 

zvyšující se do 6 hodin (Vermout et al 2008). Pro studium adherence dermatofyt k lidské 

pokožce byla vyvinuta lidská rekonstruovaná epidermis, na které bylo dosaženo vysokých 

hodnot adherence teprve po 6 hodinách (Faway et al 2017).  

Maximální adherenci dermatofyt lze tedy v in vitro podmínkách pozorovat průměrně 

kolem 6 hodin od expozice, určujícím faktorem tohoto časového úseku může být složitost 

modelu pokožky ke kterému konidie adherují i přítomnost konkurenčních mikroorganismů. 

3.3. Tvorba biofilmu 

Biofilm lze definovat jako „mikrobiálně odvozenou přetrvávající komunitu 

charakterizovanou buňkami, nevratně připojeným k substrátu, rozhraní, nebo sobě samým, 

zakotvené v matrix či extracelulární polymerní substanci, kterou vyprodukovali a vykazující 

pozměněný fenotyp s ohledem k rychlosti růstu a genové transkripci“ (Donlan & Costerton 

2002). V případě hub se jedná o hydrofobní povlaky tvořené propletenými vlákny hyf a/nebo 
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kvasinkovými stádii obalenými a propojenými extracelulární matrix (ECM) asociované 

s povrchem epitelu (Fanning & Mitchell 2012) Tvorba biofilmu úzce souvisí se schopností 

adheze a tedy i adhezními molekulami zmiňovanými výše. 

Tvorba kolonií ve formě biofilmu skýtá hned několik výhod. Může zajišťovat rezistenci 

vůči léčbě, komunikaci mezi jedinci, snižuje riziko odstranění fyzikálními činiteli a do jisté 

míry chrání patogen před imunitním systémem hostitele (Donlan & Costerton 2002).  

Rezistence buněk tvořících biofilm vůči různým antimykotikům se liší druh od druhu, a 

může dojít ke vzniku tzv. persister cells, tedy subpopulaci buněk majících schopnost 

mnohočetné rezistence (multi-drug resistence) (Fanning & Mitchell 2012, LaFleur et al 2006). 

Komunikace uvnitř biofilmu probíhá skrz tzv. quorum sensing mechanismus, který je 

zprostředkován různými molekulami a podílí se na regulaci hustoty populace a celkové itě 

daného mikroorganismu (Hooshangi & Bentley 2008). Quorum sensing v biofilmech tvořených 

C. albicans zajišťuje farnesol a tyrosol, v případě S. cerevisieae se jedná o fenylethanol a 

tryptofol (Albuquerque & Casadevall 2012). Výhody biofilmu hub při obraně proti imunitnímu 

systémem hostitele jsou nesporné. Biofilm poskytuje ochranu jak před oxidativním stresem a 

defensiny, tak před fagocytózou a útoky neutrofilů (Katragkou et al 2011, Katragkou et al 2010, 

Martinez & Casadevall 2006, Xie et al 2012).  

Nejintenzivněji studovanými biofilmy u hub jsou ty tvořené C. albicans a to především 

díky schopnosti způsobovat vážné zdravotní komplikace (Weig et al 1998). C. albicans může 

ve formě biofilmů pokrývat různé zdravotní pomůcky jako jsou např. katetry a odtud se šířit 

dál do těla (Hawser & Douglas 1994). Takto vzniklé infekce se vyznačují vysokou mortalitou 

(Wey et al 1988). Biofilmy C. albicans se skládají z kvasinkových buněk, hyf, pseudohyf, a 

ECM (Hawser & Douglas 1994). Přítomnost hyf je přitom pro tvorbu a udržení biofilmu 

zásadní (Richard et al 2005). Při první fázi tvorby biofilmu dojde k adhezi buněk k povrchu či 

k dalším buňkám, kterými mohou být zástupci stejného i různého rodu, dokonce dochází i 

k adhezi k buňkám bakteriálním (El-Azizi et al 2004). Po přichycení k podkladu nastává druhá 

fáze vytvořením bazální vrstvy pučícími kvasinkami, z této vrstvy pak začnou vyrůstat hyfy a 

nakonec se celá mikrokolonie obalí ECM (Douglas 2003).  

3.3.2. Biofilmy vláknitých hub včetně dermatofyt 

Skutečnost, že i vláknité houby, nejen pouze kvasinky a prokaryota, dokáží tvořit 

biofilmy nebyla dlouhou dobu známá. Biofilmy vláknitých hub jsou totiž od biofilmů 

„klasických“ poněkud odlišné a neodpovídají původním definicím, popisujícím především 
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biofilmy bakteriální, ale hlavní podmínky, jako růst související s přichycením k podkladu, 

tvorbu ECM a vytváření prostorových struktur splňují (Fanning & Mitchell 2012). 

Pomocí transmisního elektronového mikroskopu (TEM) a skenovacího elektronového 

mikroskopu (SEM) byla u A. fumigatus pozorována in vitro tvorba biofilmu složeného 

z propletené sítě hyf pokrytých ECM skládající se hlavně z glukózy, galaktomananu, α-1,3-

glukanu, galaktosaminogalaktanu a různých proteinů jako např. DPP V, katalázy B (CatB), 

ribotoxinu ASPF1, hydrofibinů a melaninu (Beauvais et al 2007). Produkce ECM byla také 

prokázána při pozorování růstu in vitro na bronchiálním epitelu a in vivo v aspergilomu (stav, 

při kterém houba kolonizuje tělní dutiny) (Müller et al 2011).  

Poměrně nedávno bylo zjištěno, že i různá dermatofyta mohou in vitro tvořit biofilmy. 

Po 72 hodinách od inokulace se vytváří koordinované sítě propletených hyf, v některých 

místech propojených extracelulární matrix u T. rubrum a T. mentagrophytes (Costa-Orlandi et 

al 2014) (Obrázek č. 4). Tvorba biofilmu byla pozorována in vitro také u M. canis (Danielli et 

al 2017) (Obrázek č. 5). N. gypsea, T. rubrum a T. tonsurans (Brilhante et al 2017). Biofilmy 

se zdá se u různých druhů liší svou odolností, N. gypsea, T. rubrum a T. tonsurans tvoří biofilm 

robustní, v porovnání s nimi je biofilm tvořený M. canis poměrně gracilní (Brilhante et al 2017).  

Obrázek 4. Snímky z transmisního elektronového mikroskopu zachycující hyfy T. 

mentagrophytes tvořící biofilm. Šipky ukazují na extracelulární matrix. Převzato a upraveno 

z (Costa-Orlandi et al 2014). 
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Zda vůbec, případně jakou roli hraje schopnost tvorby biofilmů během infekce je 

v současnosti intenzivně studováno, zejména v souvislosti s vyšší odolností onychomykóz vůči 

léčbě, za kterou by mohla stát schopnost tvorby biofilmů  (Burkharta et al 2002, Gupta et al 

2018, Gupta et al 2016, Kravvas et al 2018). Jedním z hlavních argumentů podporujících tuto 

teorii je fakt, že biofilmy ostatních lékařsky významných hub, jako jsou C. albicans, A. 

fumigatus, Pneumocystis carinii a další vykazují zvýšenou rezistenci vůči různým 

antimykotikům (Fanning & Mitchell 2012). Biofilmy zástupců rodů Trichophyton a 

Microsporum  jsou skutečně vůči antimykotikům rezistentnější, než jejich planktonní forma 

(Brilhante et al 2018). Schopnost tvořit biofilmy také úzce souvisí mimo jiné i s užíváním orálně 

podáváných antimykotik, kdy po proběhlé léčbě mají dermatofyta vyšší tendenci k jejich tvorbě 

(Mustafa et al 2017).  

3.4. Invaze  

Po úspěšné adherenci k pokožce (či kožním derivátům) musí patogen pronikat dále do 

tkáně, aby zabránil odloučení s přirozeně se odlupující svrchní vrstvou stratum corneum. 

Konidie germinují a začnou vytvářet mycelium, prodlužující se hyfy pronikají 

v různých směrech do tkáně a větví se (Kaufman et al 2007). Jako primární zdroj uhlíku a 

Obrázek 5. Snímky pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem zachycující 

hyfy M. canis (červené šipky) tvořící biofilm a s ním spojenou produkci extracelulární matrix 

(žluté šipky). Převzato a upraveno z (Danielli et al 2017). 
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dusíku slouží skleroproteiny pokožky, především keratin, rozkládán ale může být i elastin a 

kolagen (Kunert 2000).  

Dermatofyta produkují řadu enzymů, podílejících se na rozkladu kůže a kožních 

derivátů za účelem invaze a využití keratinu a dalších látek jakožto zdroje výživy. Jedná se 

především o endoproteázy, někdy nazývané jako keratinázy, a exoproteázy (Monod 2008). 

Kromě nich dermatofyta produkují i další hydrolytické enzymy, jako jsou lipázy, elastázy, 

ceramidázy a deoxyribonukleázy sloužící k rozkladu i dalších složek kožní tkáně (Lopez-

Martinez et al 1994, Vermout et al 2008, Viani et al 2001).  

Během rozkladu keratinu je kůže také alkalizována mimo jiné vinou metabolismu 

aminokyselin (Monod 2008). Alkalizace epidermis je potenciálním faktorem virulence, neboť 

se epidermální ochranná bariéra při vystavení neutrálnímu pH obnovuje pomaleji, než v pH 

kyselém, což může usnadňovat perzistenci patogenu na pokožce (Mauro et al 1998). 

3.4.1. Degradace keratinu 

Keratiny jsou proteiny zajišťující pevnost a odolnost buněk. Dle sekundární struktury 

se dělí na α a β keratiny, přičemž α keratiny jsou bohaté na α helixy a tvoří filamentární 

struktury, obsahují cystein a jsou zpevněny disulfidickými můstky, zatímco β keratiny jsou 

tvořeny skládanými β listy a cystein ani můstky neobsahuje (Marchisio 2000). První jmenované 

se nacházejí v pokožce ve stratum corneum a keratinizovaných savčích kožních adnex jako jsou 

nehty, chlupy, kopyta a rohy, zatímco β keratiny tvoří kožní adnex ptáků a plazů, přičemž 

některé struktury, jako pokožka plazů, mohou být tvořena oběma druhy keratinů (Wang et al 

2016). Dermatofyta rozkládají právě α keratin (Marchisio 2000), proto L. gallinae způsobující 

infekce slepic, vytváří léze především na hřebínku, ušnicích, podbradních lalocích, později i na 

krku, tedy strukturách obsahujících α keratin, na zobáku ani peří (struktury tvořené β keratinem) 

známky rozkladu pozorovány nebyly, ačkoliv jsou v přímém kontaktu s napadenou pokožkou 

(Bradley et al 1993).  

Jen málo mikroorganismů dokáže rozkládat keratin (Onifade et al 1998). Za jeho 

odolnost je zodpovědný vysoký podíl cysteinu, mezi jehož dvěma molekulami se tvoří 

disulfidické můstky (dále jen SS můstky) za vzniku jedné molekuly cystinu a čím více takových 

vazeb keratin obsahuje, tím rigidnějším se stává (Parbhu et al 1999). 

Dříve byla keratinolýza připisovaná pouze endoproteázám rodiny subtilisinů a 

fungalysinů, v současné době se však ukazuje, že je celý proces keratinolýzy mnohem složitější 

a že je zprostředkován mnoha enzymy a proteiny se vzájemně se doplňující aktivitou (Baldo et 

al 2012, Sharifzadeh & Shokri 2016). 
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Prvním krokem při rozkladu keratinu je odstranění SS můstků, děje se tak sulfitolýzou 

pomocí siřičitanů získaných z volných cysteinů přítomných v keratinu, ty jsou oxidovány 

cystein dioxygenázou (Cdo1) za výsledného vzniku siřičitanu (Grumbt et al 2013). Molekula 

cystinu je siřičitanem rozštěpena na S-sulfocystein a cystein (Kunert 1972, Kunert 2000). 

Získaný cystein může být opět použit jako zdroj siřičitanu pro další sulfitolýzu, do 

extracelulárního prostoru je transportován siřičitanovou efluxní pumpou (Ssu1) (Lechenne et 

al 2007), jak lze pozorovat na obrázku č. 6. Celý proces sulfitolýzy slouží nejen k degradaci 

keratinu, ale i jako prostředek vypořádání se s vysokou koncentrací cysteinu a siřičitanu, látek 

toxických pro organismus (Grumbt et al 2013).   
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Obrázek 6. Schéma zobrazující jednotlivé meziprodukty degradace keratinu (modře), enzymy 

a efluxní pumpa, jež se tohoto procesu účastní jsou zbarveny zeleně. Vyznačen je i vznik siřičitanu, 

který je pumpován do extracelulárního prostředí, kde se opět účastní degradace disulfidických můstků 

v keratinu. Převzato a upraveno z (Mercer & Stewart 2018). 
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Odstraněním SS můstků je keratin zpřístupněn proteázám, což jsou o enzymy, které 

štěpí proteiny hydrolýzou peptidových vazeb (Grumbt et al 2013). Dle místa štěpení substrátu 

je lze rozdělit na endoproteázy a exoproteázy, přičemž endoproteázy štěpí peptidickou vazbu 

uvnitř proteinu a narušují tak jeho terciární strukturu, zatímco exoproteázy odštěpují poslední 

dipeptidy, tripeptidy i samostatné aminokyseliny z N-konce i C-konce proteinu (Mercer & 

Stewart 2018, Monod 2008)  

Endoproteázy, jmenovitě subtilisiny (serinové proteázy), fungalysiny (metaloproteázy) 

a neutrální proteázy (duterolysiny), štěpí keratin na kratší oligopeptidy (Burmester et al 2011, 

Monod 2008). Z těchto enzymů jsou nejprostudovanější subtilisiny (Sub), které štěpí substrát 

se sekvencí N-Suc-Ala-AlaPro-Phe-pNA a jež se podílí i na adherenci (Mignon et al 1998) a 

metaloproteázy (Mep) na zinku závislé enzymy (Jongeneel et al 1989). 

Oligopeptidy vzniklé aktivitou endoproteáz jsou dále hydrolyticky štěpeny 

exoproteázami na tripeptidy, dipeptidy a jednotlivé aminokyseliny, které jsou 

z extracelulárního prostředí translokovány do buněk, kde jsou zpracovány v metabolických 

drahách houby (Mercer & Stewart 2018). Zástupci těchto exopeptidáz jsou dipeptidyl peptidázy 

DPP IV a DPPV a leucinové aminopeptidázy Lap1 a Lap2 (Monod et al 2005). Všechny 

enzymy mají v procesu svůj význam a specializují se na štěpení konkrétních úseků, u druhu T. 

rubrum dipeptidyl peptidáza IV odštěpuje dipeptidy Gly-Pro a Lys-Ala, dipeptidyl peptidáza 

V pak pouze Lys-Ala. Lap1 selektivně odštěpuje hlavně Leu-AMK, Lap2 pak Ser-AMK a Pro-

AMK, Asp-AMK a Glu-AMK, přičemž druhá aminokyselina může být různá až na prolin, který 

v této pozici aktivitu obou enzymů inhibuje (Monod et al 2005). Dalšími možnými 

produkovanými endoproteázami jsou na zinku závislé metalokarboxypeptidázy (McpA a 

McpB) (Zaugg et al 2009), skrz GPI kotvu membránově vázané serinové karboxypeptidázy 

(ScpA a ScpB) a serinová karboxypeptidáza (ScpC) GPI kotvu neobsahující (Zaugg et al 2008), 

prolylpeptidáza (Pap) a prolin dipeptidáza (AmpP) (Byun et al 2001, Mercer & Stewart 2018). 

Uvolněné tripeptidy, dipeptidy a aminokyseliny jsou do intracelulárního prostoru 

dopravovány pomocí přenašečů (Mercer & Stewart 2018, Yamada et al 2006). Specifické 

produkty dermatofyt plnící tuto funkci ještě nebyly popsány, T. rubrum však obsahuje geny 

kódující celou plejádu různých kanálů a přenašečů, mezi nimi i permeázu aminokyselin, která 

má potenciál podílet se na keratinolytické aktivitě (Maranhao et al 2009), v zásaditém prostředí 

tentýž druh exprimuje gen homologický s permeázou aminokyselin (Peres et al 2010). Tyto 

permeázy by mohly být, podobně jako permeázy kódované A. nidulans a S. cerevisiae, pod 

kontrolou transkripčního faktoru areA/nit-2 který se podílí na regulaci příjmu dusíku a jehož 
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homolog je v M. canis kódovaný genem dnr1 (Yamada et al 2006). Podrobný průběh degradace 

keratinu je zachycen na obrázcích č. 6 a 7. 

 

3.4.2. Vnímání pH  

Aktivita enzymů bývá závislá na pH prostředí, řada enzymů figurujících při keratinolýze 

může být při nevhodném pH neúčinná (Martinez‐Rossi et al 2012). Pokožka většiny savců má 

pH mírně kyselé, až neutrální, lidská pokožka má nejčastěji pH 4,0-4,9 (Matousek & Campbell 

2002). Z toho důvodu je mechanismus vnímání, reakce a úpravy pH esenciální pro schopnost 

dermatofyt degradovat keratin (Martinez‐Rossi et al 2012). 

Enzymy produkované dermatofyty také vykazují ideální účinnost v různých hodnotách 

pH, T. benhamiae, M. canis i T. rubrum vykazují in vitro v kyselém pH odlišnou proteolytickou 

aktivitu než pH neutrálním, např. DppV je produkována hlavně při kyselém pH, DppIV pak 

v zásaditém prostředí (Silveira et al 2010, Sriranganadane et al 2011). Během rozkladu keratinu 
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Obrázek 7. Schéma detailně popisující rozklad keratinu enzymatickou aktivitou na výsledný 

produkt (tj. aminokyseliny, dipeptidy a tripeptidy) a možný přenašeč účastnící se transportu do 

intracelulárního prostoru buněk dermatofyt. Převzato a upraveno z (Mercer & Stewart 2018). 
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se pH pokožky zvyšuje a dosahuje až pH 8,4, tedy mírně zásaditých hodnot a v gradientu 

měnícího se pH se mění i produkce jednotlivých složek keratinolytické dráhy (Maranhão et al 

2007). Celý proces je dobře prostudován a je, stejně jako u A. nidulans zprostředkován signální 

transdukcí PacC/Pal dráhy, zahrnující šest Pal proteinů a transkripční faktor typu zinkového 

prstu PacC (Martinez‐Rossi et al 2012, Peñalva et al 2008). Alkalizace pH aktivuje 

transmembránové proteiny PalH a PalI (Calcagno-Pizarelli et al 2007) a signál je dále přenášen 

ubiquitinací arestinu PalF přenesen do endozomálního komplexu (Herranz et al 2005, Hervás-

Aguilar et al 2010), kde interaguje s PalC, interaktorem Vps 32, PalA a proteázou PalB což má 

za následek aktivaci PacC (Hervás-Aguilar et al 2010, Martinez‐Rossi et al 2012). Poté PacC 

prochází dvěma procesy proteolytického štěpení, z původního PacC72 na PacC53 a poté na 

PacC27, jak je naznačeno na obrázku č. 8. V jádře pomocí tří svých zinkových prstů 

interagujících s DNA spouští PacC27 expresi genů produkovaných při zásaditém pH a zároveň 

potlačuje expresi genů produkovaných při pH kyselém (Hervás-Aguilar et al 2010, Martinez-

Rossi et al 2017, Peñalva et al 2008).  

Obrázek 8. Schéma naznačující možný průběh a regulaci dráhy zprostředkující reakci 

na alkalizaci pH. Převzato a upraveno z (Peñalva et al 2008). 
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3.4.3. Degradace ostatních složek pokožky 

Dermatofyta disponují enzymatickou výbavou sloužící k úspěšné degradaci i dalších 

složek tkáně, např.  lipázami, elastázami, kolagenázami a deoxyribonukleázami, jejichž funkce 

je také závislá na pH (Muhsin et al 1997, Viani et al 2001).  

Stratum corneum savců je bohatá na lipidy, které regulují její permeabilitu, jedná se o 

různé sfingolipidy, fosfolipidy, volné steroly a mastné kyseliny, triglyceridy, skvalen a další 

(Lampe et al 1983). Některé z těchto lipidů mohou svou lipolytickou aktivitou štěpit i proteázy 

dermatofyt, přičemž se lipolytická aktivita druh od druhu liší, nejvyšší lypolitickou aktivitu při 

využítí olivového a burákového oleje a polysorbátů Tween 60 a Tween 80 vykazují M. canis a 

T. mentagrophytes nejvyšší lipolytickou aktivitu, střední vykazuje E. floccosum a T. rubrum 

nevykazuje žádnou (Hellgren & Vincent 1980). Lipolytická aktivita se možná uplatňuje při 

počátečních fázích infekce, neboť lipidy tvoří ochrannou vrstvu stratum corneum, navíc by ještě 

před začátkem degradace keratinu mohly lipidy sloužit jako zdroj uhlíku (Hellgren & Vincent 

1980, Hellgren & Vincent 1981). Tuto hypotézu podporuje fakt, že lipázy a fosfolipázy, 

podobně jako keratinázy, pracují ideálně v kyselém pH (Muhsin et al 1997). 

Elastázy produkované dermatofyty oproti tomu pracují ideálně v zásaditém pH, což 

naznačuje účast v pozdější fázi infekce (Muhsin et al 1997). Elastin spolu s kolagenem tvoří 

hlavní složku dermis (Moss 1972). Ačkoliv se tak běžně neděje, díky působení imunitního 

systému hostitele, produkce elastáz a kolagenáz propůjčuje dermatofytům schopnost 

kolonizovat dermis, která je z velké části tvořena právě kolagenem a elastinem (Muhsin et al 

1997, Rippon 1968) 

Posledními zde jmenovanými enzymy jsou deoxyribonukleázy (zkráceně DNázy). 

DNázy jsou hydrolytické enzymy schopné štěpit deoxyribonukleovou kyselinu. Dříve se 

předpokládalo, že produkce DNáz souvisí a chronickým, či akutním průběhem infekce (Lopez-

Martinez et al 1994). Pozdější práce však tuto spojitost nepozorovaly (Sharifzadeh & Shokri 

2016, Viani et al 2001). Role těchto enzymů ve virulenci zůstává v současné době nejasná. 

3.4.4. Získávání železa 

Železo ve formě železitých a železnatých iontů je významný mikrobiogenní prvek, 

využívaný jako prostetická skupina mnoha enzymů, tudíž je nezbytný ke správnému růstu a 

fungování organismů (Dunn et al 2007). Jeho zdroj je však při parazitickém způsobu života 

mikroorganismů značně limitovaný, protože se v tělech živočichů železo téměř nenachází, 

většinou je vázáno na feritin, hemosiderin, hem, transferin či laktoferin a patogenní 
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mikroorganismy proto musí disponovat různými mechanismy, kterými železo získají (Guerinot 

1994, Mor et al 1992).  

Pokožka však představuje výjimku, neboť je jejím prostřednictvím z těla železo 

vylučováno, a to jak prostřednictvím potu, tak odlupovaných svrchních buněk pokožky 

(Weintraub et al 1965) 

Houby získávají železo pomocí sideroforů, dále různých reduktáz, ferroxidáz a permeáz 

(Kosman 2003). U dermatofyt je zatím známo především získávání a vazba železa pomocí 

sideroforů (Bentley et al 1986, Mor et al 1992). Jedná se o skupinu proteinů fungujících jako 

chalatační činidla, specificky vážící železité ionty (Neilands 1995). Dermatofyta produkují 

především hydroxamátové siderofory jako je fericrocin, ferichrom a ferichrom C (Mor et al 

1992). Siderofory slouží nejen k získávání železa, ale i jako ochrana před jeho toxickými 

vlastnostmi, neboť se v nevázané formě podílí na vzniku reaktivních kyslíkových radikálů 

(Halliwell & Gutteridge 1984). 

Odpověď na nedostatek železa je u patogenních hub zprostředkována transkripčním 

faktorem HapX, který byl popsán např. u A. nidulans (Hortschansky et al 2007), A. fumigatus 

(Schrettl et al 2010), C. neoformans (Jung et al 2010) i u T. benhamiae (Kröber et al 2016). Při 

nedostatku železa HapX potlačuje funkce závislé na železe a zároveň vyvolává zvýšenou 

expresi genů kódujících siderofory (Hortschansky et al 2007, Schrettl et al 2010). Delece hapX 

u T. benhamiae sice nesnižuje schopnost způsobit infekci tkáně in vitro, to však nevylučuje 

jeho roli faktoru virulence např. během perzistence na hostiteli (Kröber et al 2016). 

Dermatofyta vykazují i hemolytickou aktivitu, tedy schopnost narušovat 

cytoplazmatickou membránu erytrocytů (Döğen et al 2015, Schaufuss & Steller 2003), která by 

mohla souviset se získáváním železa, obzvláště při těžkých, hlubokých či dokonce 

diseminovaných dermatomykózách (Aktas & Yıgıt 2015). 

3.5. Odolávání stresu 

Prostředí těla hostitele, obranné mechanismy imunitního systému a antimykotická léčba 

jsou pro dermatofyta významnými zdroji stresu, k jehož překonávání slouží dobře 

konzervované mechanismy společné organismům napříč říšemi. 

Velkým zdrojem stresu jsou reaktivní formy kyslíku (ROS), zahrnující superoxid, 

hydroxylový radikál a perhydroxylový radikál, oškozující DNA proteiny a lipidy (Bayr 2005). 

Právě ROS jsou jedním z obranných mechanismů fagocytujících buněk proti 

mikroorganismům, zajišťují tzv. oxidativní vzplanutí (Forman & Torres 2002). 
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Před destruktivními účinky ROS chrání houbové patogeny thioredoxinový systém 

zahrnující thioredoxin a thioredoxin reduktázu, jak bylo popsáno u C. neoformans (Missall & 

Lodge 2005) i A. nidulans (Thön et al 2007) a gen pro thioredoxin má i T. mentagrophytes 

(Kaufman et al 2005). Dalšími enzymy chránícími před ROS jsou katalázy, redukují peroxid 

vodíku a chránící tak před oxidativním stresem (Paris et al 2003). Během invazivní aspergillózy 

produkuje A. fumigatus katalázy CatB a CatC (Takasuka et al 1999) a CatB se vyskytuje i 

v biofilmu, který tato houba tvoří (Beauvais et al 2007). T. rubrum a T. quinckeanum vykazují 

odolnost vůči peroxidu vodíku, což naznačuje že i oni katalázy produkují (Calderon & Shennan 

1987).   

Odpověď na stres různého původu zajišťují heat shock proteiny (Hsp), které jsou 

dermatofyty produkovány při rozkladu keratinu a invazi (Martinez-Rossi et al 2017). 

Léčba antimykotiky může být zdlouhavá a v některých případech se dokonce může 

vyskytnout rezistence dermatofyta vůči podávané látce (Kumar et al 2017).  V rezistenci vůči 

terbinafinu se uplatňují ABC transportéry TruMDR1 a TruMDR2 ( (Cervelatti et al 2006, 

Fachin et al 2006). Na podávání ketokonazolu a amfotericinu B druh T. rubrum reaguje změnou 

genové transkripce, indukuje se exprese heat shock proteinů, mění se regulace buněčného 

transportu a dochází k celkovému obejití antifungálního účinku (Yu et al 2007).  

Konečně reakcí na a ochranu proti stresu by mohla u dermatofyt alespoň v některých 

případech zajišťovat již zmíněná tvorba biofilmů (Harding et al 2009) 

3.6. Interakce s imunitním systémem 

Odpověď imunitního systému na infekci dermatofyty je založena na mechanismech 

vrozené imunity, na humorálních i buněčných složkách, i na imunitě adaptivní (Almeida 2008, 

Zurita & Hay 1987). Prvotní obrana je nespecifická, založená na přirozeně obranných 

vlastnostech kůže zahrnující např. sekreci antimikrobiálních peptidů keratinocyty, běžnou 

kožní mikroflóru, přirozeně kyselé pH pokožky a mechanické odlučování stratum corneum 

(Mack & Kim 2016, Nakatsuji et al 2016, Zurita & Hay 1987).  

Jako první přichází do kontaktu s patogenem keratinocyty, jež poté produkují celou 

plejádu prozánětlivých cytokinů, chemokinů a imunomodulačních cytokinů, přičemž různé 

druhy dermatofyt vyvolávají produkci odlišných množství těchto látek (Shiraki et al 2006, Tani 

et al 2007). Při infekci dochází také k aktivaci komplementu, což je systém sérových a 

membránových proteinů, který je součástí humorální složky vrozené imunity, kterou funkčně 

propojuje s imunitou adaptivní (Walport 2001). Přítomnost T. rubrum může aktivovat 
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alternativní dráhu komplementu, dochází k opsonizaci patogena a chemotaxi fagocytů (Swan 

et al 1983).  

Infekcím pronikajícím hlouběji do pokožky v normálních případech brání rezidentní 

tkáňové makrofágy (Davies et al 2013). Tyto makrofágy se tedy nejspíš při obraně proti 

dermatofytům neuplatňují, protože myší peritoneální makrofágy po pozření konidií T. rubrum 

sice produkují prozánětlivý cytokin TNF-α, zároveň však také produkují protizánětlivý cytokin 

IL-10 a navíc se snižuje exprese MHC glykoproteinů II. třídy a kostimulačních molekul. 

Konidie, které byly pozřeny makrofágy navíc nejsou zničeny, naopak tvoří hyfy a po osmi 

hodinách penetrují cytoplazmatickou membránu makrofágů a usmrtí je (Campos et al 2006).  

V boji proti dermatofytům se proto uplatňují především profesionální fagocyty, tedy 

makrofágy, dendritické buňky a neutrofilní granulocyty, dále NK buňky a T-lymfocyty 

(Almeida 2008). K rozpoznání houbového patogena těmito buňkami slouží membránové 

lektinové receptory dectiny, vážící specifické látky typické pro infekce houbovými patogeny. 

V buněčné stěně houbových patogenů přítomné β-glukany rozpoznává receptor dectin 1 

(Brown et al 2003), mannany zase dectin 2 (Saijo et al 2010). Vazba na tyto receptory aktivuje 

expresi adaptorového proteinu, CARD9, který společně s dalšími proteiny aktivuje tvorbu 

prozánětlivých cytokinů (Roth & Ruland 2013). Protein CARD9 je stěžejní pro regulaci 

dermatofytóz, neboť při jeho defektu dochází ke vzniku hlubokých infekcí T. rubrum u i jinak 

imunokompetentních jedinců v důsledku nedostatečné schopnosti fagocytů tuto infekci potlačit 

(Roth & Ruland 2013, Sousa et al 2015). 

Ačkoliv známe některé z molekul přímo, či nepřímo se účastnící patogeneze a vzájemně 

na sebe působící s určitými segmenty imunitního systému, molekulární mechanismy prolomení 

obrany hostitele zatím nejsou dostatečně objasněny (Zahur et al 2014). S imunitním systémem 

interagují různé molekuly, může jít o manany, uvolňované během růstu (Dahl 1993), 

hydrofobiny zajišťující hydrofobicitu (Heddergott et al 2012), či různé sekretované proteázy 

(Monod 2008). 

3.6.1. Suprese imunitní odpovědi 

Manany jsou polysacharidy, tvořící jednu ze složek buněčné stěny hub (Bowman & Free 

2006). Při růstu jsou uvolňovány do prostředí a jednou z jejich vlastností je schopnost oslabit 

imunitní reakci hostitele zprostředkovanou buněčnou imunitou, čímž významně přispívají ke 

vzniku chronického onemocnění (Dahl 1993). Podobné vlastnosti byly ostatně popsány i u 

mananů buněčné stěny C. albicans (Nelson et al 1991).  
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Manany produkované různými druhy dermatofyt se od sebe liší natolik, že i jejich 

imunosupresivní vlastnosti jsou různě intenzivní např. manany produkované T. rubrum (TRM) 

které jsou významným modelem pro studium těchto genů potlačují (lidskou) imunitní reakci 

lépe, než manany produkované M. canis (Blake et al 1991a cit. dle Dahl 1993). Pomocí 

fluorescenční mikroskopie bylo pozorováno, že se molekuly TRM váží na povrch monocytů 

(pravděpodobně na polysacharidový receptor), poté se shluknou do granul, jsou pomocí 

endocytózy transportovány do cytoplazmy a následně do jádra (Grando et al 1992b). Je 

pravděpodobné, že zde interferují s RNA, či RNA syntézou, což má za následek neschopnost 

prezentace antigenů T-lymfocytům (Dahl 1993). Taktéž bylo pozorováno, že TRM inhibuje 

lymfoproliferaci lymfocytů při kontaktu s antigeny z T. rubrum i C. albicans (Blake et al 

1991b). 

Podobný pokus jako s monocyty byl proveden i s keratinocyty, kdy se fluorescenčně 

značené manany také vázaly na povrch těchto buněk, shlukovaly se do klastrů a následně byly 

přeneseny do jádra a po šesti dnech od expozice vymizely, což naznačuje, že byly buď 

metabolizovány, nebo exkretovány (Grando et al 1992a). Bylo také zjištěno, že TRM snižují 

schopnost keratinocytů proliferovat, což může mít za následek pomalejší obnovu stratum 

corneum, tím pádem může případný dermatofyt tkáň rychleji napadnout a předejít tak odloučení 

spolu s odlučovanou vrstvou staré kůže (Cabrera et al 1991, Dahl 1994).  

Dipeptidyl peptidázy jsou serinové proteázy vyskytující se napříč říšemi a pro svou 

univerzální funkci jsou využity v různých drahách a mechanismech (viz kapitoly o adherenci a 

invazi). V tělech savců se DPP IV (také označována jako CD26) mimo jiné uplatňuje i 

v reakcích imunitního systému, kde štěpí cytokiny (především chemokiny), čímž ovlivňuje 

vývoj různých populací T-lymfocytů (Boonacker et al 2002, Sterkel et al 2016). Kvasinkou 

Blastomyces dermatitidis produkovaná DPP IV při nakažení myšího modelu oslabuje 

antifungální reakce imunitního systému štěpením chemokinů a dalších cytokinů, například 

cytokinu GM-CSF zodpovědného za aktivaci monocytů a mnoha dalších buněk imunitního 

systému. K rekrutování monocytů tedy dochází pouze ve snížené míře a je narušena i normální 

migrace leukocytů (Sterkel et al 2016). Vzhledem k tomuto zjištění se nabízí možnost, že by se 

DPP IV mohl uplatňovat jako faktor virulence potlačující imunitní reakce hostitele i u 

dermatofyt.  

Hydrofobiny jsou významným faktorem virulence uplatňujícím se při interakcích s 

imunitním systémem hostitele. Pokrývají konidie, čímž maskují PAMPs (pathogen-asociated 

molecular pattern), jako např. β-glukan, a zabraňují tak rozpoznání těchto molekul složkami 

imunitního systému a následnému nástupu imunitní odpovědi (Aimanianda et al 2009). Pokrytí 
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hydrofobinovou vrstvou závisí i na stádiu konidií, neboť jím disponují pouze dormantní konidie 

(Bayry et al 2012, Hohl et al 2005). 

Jedním z takovýchto hydrofobinů je protein RodA tvořící hydrofobní vrstvu pokrývající 

dormantní konidie A. fumigatus (Thau et al 1994). Chrání je tak před navázáním dectinu 1 a 

dectinu 2 a následným přivoláním neutrofilů (de Jesus Carrion et al 2013), dále před 

dendritickými buňkami, jejich aktivací a následnou produkcí kostimulačních molekul T-

lymfocytům, produkcí antimikrobiálních mechanismů, např. NET (neutrophil extracellular 

traps) sítě produkované neutrofily, jako se tomu děje u konidií, kterým byla tato vrstva 

odstraněna chemicky (použitím kyseliny hydrofluorové), geneticky (mutantní linie 

neprodukující RodA), či biologicky (germinací spor) (Aimanianda et al 2009, Bruns et al 2010). 

Navíc ani při opakovaném injekčním podání RodA myším neproběhla aktivace antigenně 

specifické odpovědi, což může znamenta, že RodA konidie chrání před reakcemi vrozené i 

získané imunity (Aimanianda et al 2009). Nicméně odstranění RODA a RODB patogenitu 

A. fumigatus nesnižuje (Bayry et al 2012). 

Hydrofobiny se vyskytují i na povrchu konidií dermatofyt a jejich účinek na imunitní 

systém hostitele je nejspíš totožný s účinkem hydrofobinů ostatních patogenních vláknitých 

hub, tzn. že potlačují rozpoznání imunitním systémem, a to obzvlášť v počátečních fázích 

infekce. Hydrofobní vrstva konidií T. benhamiae je tvořena proteinem HypA, který je chrání 

před rozpoznáním neutrofily a dendritickými buňkami, neboť jsou HypA mutanti mnohem 

rychleji obaleni neutrofilními granulocyty a také efektivněji zabíjeni pomocí netózy 

(Heddergott et al 2012), což je proces, kdy neutrofily vyvrhnou svou cytoplazmu včetně DNA, 

která vytvoří síť zachytávající a ničící mikroorganismy (Brinkmann et al 2004). Absence HypA 

také zlepšuje schopnost dendritických buněk tyto mutanty rozpoznávat, načež dochází k 

zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů. (Heddergott et al 2012). 

Dalším možným faktorem virulence účastnící se suprese imunitní odpovědi jsou 

proteiny s LysM (lysin motif) doménou (Kombrink & Thomma 2013). Tyto proteiny jsou 

produkovány eukaryoty, bakteriemi i archea a zajišťují u nich různé funkce, váží především 

peptidoglykany bakterií, chitin eukoryot a glykoproteiny virů pravděpodobně skrz N-

acetylglukosamin, u bakterií se tyto proteiny podílejí na patogenezi např. vazbou 

peptidoglykanů či adhezí k tkáni hostitele (Buist et al 2008). Oproti ostatním houbovým 

patogenům produkují dermatofyta (především M. canis) značné množství proteinů 

obohacených o LysM doménu (Martinez et al 2012). Předpokládá se, že tyto proteiny váží chitin 

a jemu podobné sacharidy odlučované během růstu, čímž je maskují před rozpoznáním 
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imunitním systémem, především před makrofágy, které chitinové fragmenty stimulují 

k produkci prozánětlivého cytokinu IL-17 (Da Silva et al 2008, De Jonge & Thomma 2009). 

Dermatofyta mohou in vitro i během infekce produkovat také melaniny (Youngchim et 

al 2011). Jedná se o tmavý hydrofobní pigment uplatňující se jako faktor virulence i u dalších 

patogenních hub jako je např. Paracoccidioides brasiliensis (Taborda et al 2008), Exophiala 

dermatitidis (Taylor et al 1987) a C. neoformans (Casadevall et al 2000). Melanin slouží jako 

antioxidant chránící reaktivními kyslíkovými radikály produkovanými fagocyty (Jacobson et al 

1995). Synteticky vytvořený melanin navíc inhibuje produkci prozánětlivých cytokinů jako 

jsou TNF-α, IL-1β a IL-6 (Mohagheghpour et al 2000). Melaniny tedy mohou dermatofyta 

chránit před oxidativním stresem a možná je i jejich role v potlačení prozánětlivé odpovědi. 

Další molekulou podezřelou z potlačování imunitní odpovědi je cytotoxický mutagenní 

mykotoxin xanthomegnin, který může fungovat podobně jako sekundární metabolity dalších 

houbových patogenů, např. gliotoxin z A. fumigatus (Pahl et al 1996) či ochratoxin A jehož 

imunomodulační vlastnosti zahrnují navození programované buněčné smrti lymfocytů (Lioi et 

al 2004) a potlačování funkce monocytů a makrofágů (Müller et al 2003). 

Produkce xanthomegninu byla zjištěna u T. megnini (Blank et al 1963), T. violacceum 

(Fujii et al 1966) i T. rubrum (Wirth et al 1965), přičemž byla přítomnost xanthomegninu 

detekován i v kůži a nehtech zasažených tímto druhem (Gupta et al 2000). 

3.6.2. Aktivace imunitní odpovědi 

Některé z proteáz produkovaných dermatofyty působí jako alergeny a reakce na kontakt 

s nimi může být okamžitá, tedy IH (immediate hypersensitivity), či zpožděná, tedy DTH 

(delayed type hypersensitivity) (Woodfolk 2005).  

Navzdory svým imunosupresivním vlastnostem může DPP IV působit v určitých 

situacích i antigenně, děje se tak u pacientů s aspergillomem, kdy je DPP IV rozpoznávám 

lidskými polyklonálními sérovými látkami (Beauvais et al 1997).  Obdobně antigenně působí i 

DPP V (Woodfolk 2005), také Mep3 a Sub3 produkované M. canis při experimentálním 

nakažení morčat působí jako exoantigeny na něž imunitní systém nakaženého zvířete odpovídá 

humorální i buněčnou složkou obrany (Brouta et al 2003, Mignon 2005). 

4. Hostitelská specifita dermatofyt 

Vymezit hostitelskou specifitu dermatofyt je nesnadné. Ačkoliv mají dermatofyta své 

specifické primární hostitele, mohou napadat i jiné druhy obratlovců, které se dostanou do 

úzkého kontaktu s nakaženým jedincem (Georg 1960). Častý je přenos na člověka, např. 
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chovatelé skotu se mohou nakazit T. verrucosum, chovatelé koček a psů zase M. canis (Hubka 

et al 2014). V těchto případech patogen vyvolává zánětlivější odpověď, než vídáme u 

primárního hostitele a často je imunitním systémem rychle potlačena bez vnějšího zásahu. 

Infekce u primárního hostitele naproti tomu probíhá zcela opačně, má poměrně mírný průběh, 

dokonce může probíhat i asymptomaticky zato však může být chronická (Aly 1994, Vermout 

et al 2008). Dermatofyta tedy zřejmě disponují mechanismy, které jim umožňují adaptaci na 

konkrétní hostitele. 

Hostitelskou specifitu by mohly určovat mechanismy podílející se na rozpoznání 

hostitele a adherenci k jeho pokožce. Ty jsou bohužel zatím jen málo prozkoumány, tudíž se 

jedná pouze o spekulace. Podobně by se na specifitě hostitele mohla podílet i produkce 

sekundárních metabolitů, jejichž identifikace a určení úlohy v patogenezi je z velké míry zatím 

v počátcích. 

Dalším faktorem by mohla být lipolytická aktivita dermatofyt. Složení povrchových 

lipidů pokožky savců se významně liší druh od druhu, dokonce může být odlišné i na různých 

částech těla stejného jedince (Lampe et al 1983). Různá dermatofyta produkují různé lipázy 

v odlišných poměrech (Hellgren & Vincent 1980). Lipidy tvoří ochrannou vrstvu kůže, některá 

dermatofyta by tedy touto vrstvou nemusela úspěšně proniknout ke zdroji keratinu. Produkci 

látek v různých poměrech by ostatně mohla vykazovat i produkce elastáz, kolagenáz, a DNáz. 

Odlišnou proteolytickou aktivitu se projevují dokonce i velmi blízké druhy jako jsou T. 

tonsurans a T. equinum, což by mohl být důvod jejich lišících se preferencí hostitele (první 

z nich je antropofilním patogenem, druhý napadá koně) (Preuett et al 2010, Sharifzadeh & 

Shokri 2016). 

I složení keratinu, tedy poměr pro dermatofyta dobře přístupného α keratinu a hůře 

rozložitelného β keratinu a poměr disulfidických můstků mohou ovlivnit schopnost různých 

druhů dermatofyt infikovat různé hostitele. 

Významným faktorem určujícím hostitelskou specifitu bude zřejmě rozpoznání pH 

hostitelské pokožky a na něm závislá proteolytická aktivita. Hodnota pH se u různých zvířat 

významně liší, zatímco lidská pokožka je velmi kyselá s hodnotou pH 4,8, pokožka morčat 

nabývá hodnot pH 5,5 a pokožka koček dokonce až pH kolem 6,4 (Matousek & Campbell 

2002). Připočteme-li tedy fakta, že dermatofyta pomocí Pal/PacC dráhy vnímají pH, tato dráha 

že aktivuje produkci různých proteáz v různých poměrech (Martinez‐Rossi et al 2012), že navíc 

různé druhy dermatofyt produkují různé kombinace keratinolytických proteáz a v různých 

poměrech (Giddey et al 2007), a konečně že některé tyto proteázy mají schopnost potlačovat 

imunitní reakce, většina z nichž že však působí jako alergeny a tedy jako spouštěče imunitní 
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reakce (Woodfolk 2005), musíme nutně dojít k závěru, že mašinerie produkce proteolytických 

enzymů ovlivněná hodnotou pH tkáně hostitele je jedním z nejvýznamnějších mechanismů 

ovlivňujících hostitelskou specifitu dermatofyt. Proto kmeny M. canis s vysokou 

keratinolytickou aktivitou in vitro vykazují při experimentálním nakažení morčat vyšší 

virulenci a způsobují akutní infekci s progresivnějším průběhem než kmeny s aktivitou nízkou 

a stejně tak kmeny s vysokou keratinolytickou vykazují symptomatický průběh infekce, 

zatímco kmeny s nízkou keratinolytickou aktivitou vyvolávají infekci asymptomatickou (Viani 

et al 2001). Symptomy, tedy zánětlivé svědivé léze jsou totiž imunitní reakcí organismu 

vybuzeného dostatečným množstvím antigenních látek, která navíc nebyla dostatečně efektivně 

potlačena produkty dermatofyt s imunosupresivním účinkem. 

Z antropocentrického pohledu tato hypotéza vysvětluje i empirický poznatek, že 

zoofilní dermatofyta často vyvolávají u lidí infekce akutní vyznačující se intenzivní zánětlivou 

reakcí (Aly 1994), neboť dermatofyt se systémem produkce proteáz nastaveným na určitý 

živočišný druh je imunitním systémem jiného druhu bezpečně rozpoznán a potlačen. 

5. Závěr 

Tato práce zachycuje aktuální poznatky o faktorech virulence dermatofyt. Shrnuje 

informace o molekulách i celých mechanismech na kterých se podílí a určuje jejich úlohu 

v patogenezi. Zároveň diskutuje o jejich možné roli v hostitelské specifitě.  

Prvními kroky v infekci jsou rozpoznání hostitele a následná adherence. Bohužel je 

známo jen velmi málo molekul, které se této fáze účastní. U ostatních houbových patogenů se 

jedná především o různé adheziny, z nichž některé mají své homology i u dermatofyt (Zhan et 

al 2018). Po zdařilém přilnutí k povrchu dermatofyta pronikají dále do tkáně, a přitom degradují 

keratin i další složky pokožky, např. lipidy (Hellgren & Vincent 1980). V této fázi jsou 

dermatofyta rozpoznána imunitním systémem hostitele, přičemž odpověď imunitního systému 

umí tyto patogeny potlačovat, díky čemuž mohou způsobovat chronické infekce. 

Významnými faktory virulence jsou extracelulární proteázy produkované dermatofyty, 

z nichž nejprozkoumanější jsou subtilisin Sub3 a dipeptidyl peptidázy DPP IV a DPP V 

(Monod 2008). Jejich hlavním úkolem je degradace keratinu, účastní se však i adherenčních 

procesů, a dokonce i modulace reakcí imunitního systému (Vermout et al 2008). Průkopnickým 

objevem na poli mechanismů virulence je objev dráhy Pal/PacC reagující na alkalizaci okolního 

pH produkcí různých proteáz, zatímco u ostatních patogenů však jde pouze o přizpůsobení se 

zásaditým podmínkám, u dermatofyt se tento mechanismus uplatňuje i při rozpoznání pokožky, 

která má kyselé pH (Martinez‐Rossi et al 2012). 
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Některé z těchto faktorů virulence se mohou podílet na hostitelské specifitě dermatofyt. 

Nejvíce asi právě jmenovaná schopnost reagovat na pH pokožky a na ni navazující 

proteolytická aktivita a její regulace, protože tyto mechanismy vliv na většinu zmíněných fází 

patogeneze, podílí se na adherenci, invazi i interakcích s imunitním systémem hostitele. Druhy 

dermatofyt tedy nevykazují vysokou hostitelskou specifitu v tom smyslu, že by se 

specializovaly např. jen na jeden živočišný druh, protože v případě kontaktu s jiným, než 

s původním hostitelem mohou infekci vyvolat také. Tato infekce ale může být rychle potlačena 

imunitním systémem náhodného hostitele a schopnost dermatofyta infikovat i další jedince je 

tedy oproti chronickému průběhu onemocnění značně omezena. 

Studium faktorů virulence dermatofyt zažívá v současnosti svůj rozmach. V nedávné 

době byly objeveny významné mechanismy jako třeba vnímání pH, nebo tvorba biofilmů, které 

nám umožňují nahlédnout do složitých procesů, kterými infekce vyvolané keratinofilními 

houbami bezpochyby jsou.  

Rozpoznání specifických činitelů virulence dermatofyt, jejichž omezení vede ke snížené 

virulenci má potenciální význam pro vývoj nových antifungálních léčiv. Horkými kandidáty 

jsou pro tento účel sekretované proteázy, především Sub3 pro svou jedinečnost v patogenezi, 

dále enzym Cdo1 a pumpa Ssu1 které jsou nezbytné pro proces degradace keratinu, hydrofobiny 

a různé adhezivní molekuly a siderofory. Naopak k tomuto účelu se nehodí proteáza DPP IV, 

která je univerzálním enzymem napříč živočišnou říší, či různé sekundární metabolity, které se 

ve virulenci sice uplatňují, jejich ztráta by však neměla patogena nijak výrazně oslabit.  
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