UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
P írodov decká fakulta
Katedra parazitologie

Bakalá ská práce

Vliv slin krevsajícího dvouk ídlého hmyzu na
imunitní systém hostitele se zam ením na bun nou
a cytokinovou odpov
Effect of blood-feeding Diptera saliva on host
immune system with emphasis on cellular and
cytokine response

Jan Drahota

Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Iva Rohoušová, PhD.

2007

1

OBSAH
Pod kování

3

Seznam použitých zkratek

4

Abstrakt

5

Klí ová slova

6

1. Úvod

7

2. Literární p ehled

8

2.1 Stru ná charakterizace krevsajícího hmyzu z ádu Diptera
2.2 Rozd lení cytokin a imunitní odpov

na patogeny p enášené krevsajícím

hmyzemmm

9

2.2.1 Rozd lení cytokin
2.2.2 Odpov

8

9

imunitního systému na patogeny p enášené krevsajícím

hmyzemmmm

10

2.3 Flebotomové

12

3.3.1 Vliv slin flebotom na imunitní systém neinfikovaného hostitele

12

3.3.2 Vliv slin flebotom na p enos leishmaniové infekce

17

3.3.3 Vliv slin flebotom na imunitní systém hostitele infikovaného
leishmaniemimm

18

2.4 Komá i

21

3.4.1 Vliv slin komár na imunitní systém hostitele

21

3.4.2 Vliv slin komár na p enos infek ních chorob

23

2.5 Muchni ky

25

2.5.1 Vliv slin muchni ek na imunitní systém hostitele

25

2.6 Imunomodula ní vlastnosti vybraných komponent slin krevsajících dvouk ídlých 27
3. Záv r

29

4. P ehled citované literatury

31

2

POD KOVÁNÍ
Cht l bych pod kovat všem, kte í mi pomohli s prací na bakalá ské práci, p edevším své
školitelce Dr. Iv Rohoušové za cenné rady, ochotu a p edevším trp livost, kterou se mnou
m la. Dále bych cht l pod kovat své rodin za zázemí a psychickou podporu, jež mi p i této
innosti poskytla.

3

SEZNAM ZKRATEK
Ia
Ae.
BALB/c
CBA
CD80, CD86

podtyp myších MHC II molekul
Aedes
myší imbrední kmen citlivý na leishmaniózu
myší imbrední kmen rezistentní na leishmaniózu
kostimula ní povrchové molekuly na povrchu antigen prezentujících bun k
(váží se na molekulu CD28 na povrchu lymfocyt )
Cu.
Culex
DTH
(delayed type hypersensitivity) bun ná oddálená p ecitliv lost – jde
p edevším o infiltraci monononukleárních bun k
GM-CSF
(granulocyte monocyte colony stimulating factor) faktor stimulující kolonie
granulocyt a monocyt
HLA-DR
(human leukocyte antigen) jde o jeden ze t í izotyp lidských MHC II.
t ídy
IFN
interferon
IL
interleukin
IL-1Ra
(receptor antagonist) antagonista receptoru pro IL-1
L.
Lutzomyia
Le.
Leishmania
LPS
lipopolysacharid, komponent bun né st ny Gram negativních bakterií
MHC II. t ídy
(major histocompatibility complex) = povrchové glykoproteiny, na kterých
prezentuje fagocyt našt pené pohlcené ástice
OVA
ovalbumin, protein vaje ného bílku stimulující T-lymfocyty
OVA-TCR DO11 myší imbrední kmen, jehož T-lymfocyty reagují na stimulaci ovalbuminem
P.
Phlebotomus
PBMC
(peripheral blood mononuclear cell) – krevní forma leukocyt s jedním
jádrem – pat í sem monocyty a lymfocyty
PGE2
prostaglandin E2 (pat í mezi metabolity kyseliny arachidonové, má mimo
jiné i prozán tlivý ú inek)
Th lymfocyty
(Thymus helper) regula ní lymfocyty vyvíjející se v thymu
TGF
(transforming growth factor) transformující r stový faktor
TNF
tumor nekrotizující faktor
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ABSTRAKT
Sliny krevsající lenovc mají schopnost p sobit na hemostázi hostitele. Pom rn
nedávno byla objevena schopnost slin krevsajících lenovc p sobit také na imunitní systém
hostitele a bylo prokázáno, že tato modulace má vliv na p enos a rozvoj infek ních chorob,
které tito lenovci p enášejí. Tato práce má za cíl shrnout poznatky týkající se cytokinové a
bun né imunitní odpov di hostitele na sliny krevsajících lenovc , a to jak u hostitele
zdravého, tak nakaženého n kterými z p enášených chorob. Vzhledem k budoucímu zam ení
diplomové práce je tato práce orientována na dvouk ídlý hmyz.
ABSTRACT
Saliva of blood-feeding arthropod species have an ability to affect host´s haemostatic
system. Recently saliva of many blood-feeding arthropod species was found to have also
immunomodulatory properties and it was shown that saliva affects transmission and
development of blood-feeding arthropod-borne diseases. This work aims to sum up current
knowledge on host cytokine and cellular immune response to saliva of blood-feeding
arthropods. Modulation of the immune responses is reviewed in both infected and uninfected
hosts. With regard to the goals of the future diploma thesis, this work focuses on Diptera.
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KLÍ OVÁ SLOVA
Bun ná imunitní odpov

, cytokiny, Diptera, imunomodulace, krevsající lenovci, p enos

infek ních onemocn ní, vakcíny
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1. ÚVOD
Krevsající hmyz pat í mezi velice významné p enaše e infek ních onemocn ní. Podle
Sv tové zdravotnické organizace (WHO) pat í nákazy p enášené krevsajícím hmyzem mezi 7
z 10 nejzávažn jších infek ních onemocn ní na sv t , p i emž 6 z t chto onemocn ní je
p enášeno dvouk ídlým hmyzem. Proti žádnému z t chto onemocn ní zatím neexistuje ú inná
vakcína (http://www.who.int/tdr/diseases/).
Již delší dobu je známo, že sliny krevsajících

lenovc

mají antihemostatické a

vazodilata ní ú inky, které napomáhají sání na hostiteli. Ovšem až pom rn nedávno byla
objevena schopnost slin zefektivnit p enos a rozvoj infek ních chorob, což d lá z t chto
lenovc mnohem víc než jen injek ní st íka ky pro vpravení infek ních agens. Tento efekt
slin krevsajících lenovc se v anglicky psané literatu e ozna uje jako tzv. „enhancing effect“
nebo také „saliva activated transmission“. V souvislosti s ním byla objevena schopnost
p sobit také na imunitní systém hostitele v etn bun né a cytokinové odpov di.
Poslední dobou se dále ukazuje, že u opakovan pobodaných hostitel vyvolávají sliny
imunitní reakci, která znesnadní i dokonce znemožní p enos infek ních chorob. Jedná se
z ejm o inaktivaci imunoaktivních komponent slin, ale p esný mechanismus není dosud
znám. Poznání t chto mechanism by tak mohlo umožnit využití slin p enaše e jako sou ásti
tzv. „transmission blocking vaccine“, ideáln v kombinaci s vakcínou zam enou p ímo proti
danému infek nímu agens.
Tato bakalá ská práce se snaží podat ucelený p ehled konkrétních imunomodula ních
aktivit slin na složky adaptivní imunity reprezentovaných cytokiny a bun nou odpov dí.
S ohledem na zam ení budoucí diplomové práce je hlavní d raz kladen na následující
skupiny dvouk ídlého hmyzu (Diptera: Nematocera): flebotomové, komá i a muchni ky.
Tématem diplomové práce bude specifita imunitní odpov di opakovan pobodaného
hostitele, a to na modelu myš – flebotomus. Specifitu imunitní odpov di budeme sledovat
p edevším pomocí mitogenem stimulované proliferace T-lymfocyt (lymfoprolifera ní test) a
vlivu slin na produkci cytokin

(cytokinová Microarray, ELISA). Získaná data budou

dopln na o detekci specifických protilátek v sérech pobodaných myší (ELISA, imunoblot).
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2. LITERÁRNÍ P EHLED
2.1

STRU NÁ

CHARAKTERIZACE

KREVSAJÍCÍHO

HMYZU Z ÁDU DIPTERA
ád Diptera spadá do t ídy Hexapoda, podt ídy Insecta. Skupiny, na které je tato práce
zam ena jsou flebotomové, komá i a muchni ky. Pat í do stejného pod ádu – dlouhorozí
(Nematocera). Jejich spole nými znaky jsou dlouhá tykadla, jejichž lánky jsou p ibližn
stejného tvaru, obdobná makadla a kukly. Pro flebotomy a muchni ky je stejný i zp sob sání,
pro který se adí do skupiny tzv. thelmofág . Ti sají krev z potravních lézí vzniklých
natržením jedné

i více kapilár. Naproti tomu solenofágové, mezi které pat í komá i,

napichují p ímo krevní kapiláry i arterioly v k ži hostitele. U všech t í skupin krev sají pouze
samice (Beaty & Marquardt 1996).
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2.2 ROZD LENÍ CYTOKIN

A ODPOV

IMUNITNÍHO

SYSTÉMU NA PATOGENY P ENÁŠENÉ KREVSAJÍCÍM
HMYZEM

2.2.1 ROZD LENÍ CYTOKIN
Cytokiny jsou tká ové hormony a jejich funkcí je p enos informace mezi bu kami.
Nejlépe prostudované jsou cytokiny ú astnící se regulace imunitního systému. Jde o
rozpustné proteiny, v tšinou glykosylované, o molekulové velikosti 10 – 25 kDa. Cytokiny se
d lí do mnoha strukturních a funk ních t íd. Pro ú ely této bakalá ské práce se budeme držet
následujícího rozd lení (Ho ejší & Bart

ková 2002):

prozán tlivé cytokiny

IL-1 , IL-1 , IL-6, IL-8, IL-12, IL-18 a TNF

protizán tlivé cytokiny

IL-1Ra, IL-4, IL-10 a TGF-

cytokiny Th2 odpov di

IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13

cytokiny Th1 odpov di

IL-2, IL-12, IFN- a GM-CSF

hematopoetiny

IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF a další

antivirové cytokiny

IFN- , IFN- a IFN-

chemokiny

nap . IL-8

Cytokiny Th2 odpov di IL-4, IL-10 inhibují Th1 odpov
blokuje zase naopak Th2 odpov

. Cytokin Th1 odpov di IFN-

.

Jednotlivé cytokiny jsou produkovány r znými bu kami imunitního sytému, pro naše
ú ely bude dostate ná informace, že IL-1 produkují makrofágy a neutrofily IL-2 Th1
lymfocyty, IL-3 je produkován také Th1 bu kami, IL-4 je produkován Th2 lymfocyty a
bazofily, IL-5 Th2 lymfocyty a eosinofily (jde o r stový faktor eosinofil ), IL-6 Th2
lymfocyty, makrofágy a neutrofily, IL-8 r zné typy bun k, IL-10 Th2 lymfocyty, makrofágy
a neutrofily, IL-12 produkují makrofágy, IFN-

Th1 lymfocyty a NK bu ky, TNF-

monocyty, makrofágy a NK bu ky a TGF- T-lymfocyty, makrofágy a trombocyty (Ho ejší
& Bart

ková 2002)
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2.2.2 ODPOV

IMUNITNÍHO SYSTÉMU NA PATOGENY P ENÁŠENÉ

KREVSAJÍCÍM HMYZEM
Obrana proti intracelulárním parazit m
Mezi tyto patogeny pat í mnoho skupin organism , krom

prvok

(Leishmania,

Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma) také n které bakterie a plísn . Pohlcení t chto
organism

makrofágy vede v p ípad

správné reakce k produkci IL-12, který sm ruje

diferenciaci prekurzor Th lymfocyt na podtyp Th1, produkující IFN- a membránový TNF.
Tyto cytokiny aktivují makrofágy a mimo jiné v nich indukují enzym iNOS (indukovatelní
syntetáza oxidu dusnatého). Tento enzym produkuje z argininu vysoce baktericidní oxid
dusnatý (na rozdíl od NADPH-oxidázy – ta slouží k zabíjení vn bun ných patogen

a

jejímiž produkty jsou reaktivní kyslíkové intermediáty). Krom toho IL-6 snižuje schopnost
makrofág být aktivován IFN- nebo TNF- (snižuje schopnost TNF- zvyšovat produkci
reaktivních oxidatitavních intermediát

u makrofág ). K aktivaci makrofág

p ispívají i

protilátky t ídy IgG2, které jsou pod vlivem IFN- syntetizovány plazmatickými bu kami.
Imunokomplexy obsahující tyto protilátky se dob e váží na Fc-receptory makrofág a tím je
aktivují. V obran

proti intracelulárním parazit m, kte í unikají z fagolyzozomu do

cytoplazmy, se uplat ují i cytotoxické lymfocyty (Tc), které v tomto p ípad rozeznávají
komplexy peptidových fragment

rozšt pených z protein

parazita spolu s MHC I

glykoproteiny na povrchu infikované bu ky.

Obrana proti vir m
První linii obrany proti vir m p edstavují antigenn nespecifické mechanismy, zvlášt
interferony a NK bu ky. Interferony- a – , jejichž produkce se indukuje v infikovaných
bu kách, inhibují replikaci viru a v dosud neinfikovaných bu kách navozují antivirový stav,
který brání rozvoji infekce. Infikované makrofágy produkují silný aktivátor NK bun k, IL-12.
Aktivované NK mohou napadat jiné infikované bu ky a ni it je jakožto potenciální zdroj další
infekce. Jako preventivní zbra proti virovým ásticím p sobí protilátky – na sliznicích
p edevším sekre ní IgA, v krevním ob hu neutraliza ní IgG a IgM. Ty jednak blokují
povrchové vazebné receptory vir a IgG a IgM také aktivují klasickou cestu komplementu,
který dokáže n které druhy vir

lyzovat. Velký význam mají i cytotoxické T-lymfocyty,
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jejichž proliferace a diferenciace se stimuluje po rozeznání virových fragment

virových

protein asociovaných s MHC I glykoproteiny. Efektorové Tc-lymfocyty v p ímém kontaktu
ni í infikované bu ky jako potenciální zdroj další infekce. N které cytokiny produkované Tc
p ispívají k potla ení virové infekce také tím, že necytotoxicky inhibují replikaci vir .

Obrana proti mnohobun ným parazit m
Dominantním rysem antiparazitárních obranných reakcí je produkce IgE. Poté, co se
imutní systém dostane do kontaktu s antigeny parazita (primárn prost ednictvím mastocyt ,
bazofil a eosinofil ), stimuluje se proliferace a diferenciace Th2. V tomto procesu je z ejm
kritickým faktorem IL-4 produkovaný mastocyty a jinými antigen prezentujícími bu kami
stimulovanými kontaktem s parazitem. Efektorové Th2-lymfocyty stimulují dále proliferaci a
terminální diferenciaci B-lymfocyt nesoucích BCR specifické pro parazitální antigeny. Op t
pod vlivem cytokinového prost edí (IL-4) dochází k izotypovému p esmyku a produkci
protilátek t ídy IgE. Ty nasedají na vysokoafinní IgE receptory na povrchu mastocyt

a

bazofil a vyzbrojují tak tyto bu ky antigenn specifickými receptory. Po kontaktu takto
vybavených bun k dojde k agregaci IgE receptor

a uvoln ní mediátor

obsažených

v cytoplazmatických granulích. Záhy dochází také aktivací membránové fosfolipázy A2
k produkci metabolit

kyseliny arachidonové a k amplikaci celé zán tlivé reakce.

V pozd jších stádiích dochází také ke stimulaci Th1-lymfocyt i k syntéze protilátek dalších
t íd, což vše p ispívá k potla ení infestace. Za efektorové bu ky se považují také eosinofilní
granulocyty, které se diferencují pod vlivem IL-5, jenž je také produktem Th2-lymfocyt .
Eosinofily mohou pohlcovat komplexy parazitálních
receptor

ástic s IgE prost ednictvím svých

pro IgE. Vzhledem velikosti mnohobun ných parazit

využívají eosinofily

k obran proti nim zejména exracelulární baktericidní látky uvoln né z granulí (eosinofilní
kationty, r zné proteázy) (Ho ejší & Bart

ková 2002).
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2.3. FLEBOTOMOVÉ
Flebotomové se adí do eledi Psychodidae a pod eledi Phlebotominae. Jejich t lo je
drobné, veliké pouze 1-4 mm a spolu s k ídly hust pokryté odstávajícími št tinami Ta mají
lancetovitý tvar a p i sezení svírají typický úhel 60°. Pod ele Phlebotominae zahrnuje více
rod , z našeho pohledu jsou však d ležité p edevším tyto dva: Lutzomyia a Phlebotomus,
které jako jediné sají krev na lidech. Rod Phlebotomus se vyskytuje v Evrop , Africe a Asii,
rod Lutzomyia v Jižní Americe. Oba pak v tropických a subtropických oblastech, k nám
nejblíže byl zjišt n výskyt v jižním Ma arsku (Ryšavý et al. 1989).

2.3.1.

VLIV

SLIN

FLEBOTOM

NA

IMUNITNÍ

SYSTÉM

NEINFIKOVANÉHO HOSTITELE
Vliv slin flebotom jak na cytokinovou, tak na bun nou odpov

imunitní odpov

neinfikovaného hostitele byl prokázán u druh L. longipalpis, P. papatasi a P. sergenti a také
v p ípad specifické komponenty slin L. longipalpis - maxadilanu. Vlivem slin L. longipalpis
na bun nou odpov

se zabývaly auto i Brown & Rosalsky (1984), Titus (1998), Rohoušová

et al. (2005), Silva et al. (2005), vlivem na cytokinovou odpov
Rohoušová et al. (2005). Ú inky maxadilanu na bun nou odpov

auto i Costa et al. (2004) a
se zabývali Qureshi et al.

(1996), vlivem na cytokiny Bozza et al. (1998), Soares et al. (1998) a Rogers & Titus (2003).
Ú inky slin P. papatasi na bun nou odpov

prokázali Belkaid et al. (2000) a Rohoušová et

al. (2005), vlivem na cytokiny se krom nich zabývali ješt Rogers & Titus (2003). V p ípad
P. sergenti jediný tým, který se však zabýval ob ma tématy, jsou Rohoušová et al. (2005).

L. longipalpis
Homogenát slinných žláz druhu L. longipalpis inhibuje proliferaci splenocyt
stimulovaných jak in vitro pomocí mitogenu konkanavalinu A (Titus 1998, Rohoušová et al.
2005), tak in vivo ov ími erytrocyty (Titus 1998). Co se tý e dalších aspekt

bun né

odpov di, opakované sání L. longipalpis na myších vede k lokální infiltraci zán tlivých bun k
– neutrofil , makrofág a eosinofil (nejedná se tedy o klasickou DTH reakci – tam jde
p edevším o infiltraci monononukleárních bun k) (Silva et al. 2005). Podobnou reakci infiltrát bun k složený p evážn z neutrofil a makrofág - vyvolává u neimunizovaných
12

myší aplikace slin s imunizovaným sérem (Silva et al. 2005). U dalšího pokusného zví ete –
mor ete, byla pozorována do jisté míry podobná reakce na opakované sání L. longipalpis –
nižší zvýšení po tu bazofil a silné zvýšení po tu eosinofil (Brown & Rosalsky 1984).
Dalším z imunomodula ních ú inku slin L. longipalpis je vliv na produkci cytokin
(Costa et al. 2004, Rohoušová et al. 2005). B hem prvních 48 hodin inkubace imunitních
bun k v p ítomnosti slinných žláz L. longipalpis byl prokázán vliv na produkci všech
sledovaných cytokin . Na cytokiny Th1 odpov di mají sliny L. longipalpis p evážn tlumivý
vliv: produkce IFN- a IL-2 byla snížena (Rohoušová et al. 2005) – v p ípad IL-2 až na
p ípad 72 hodinové inkubace bun k s homogenátem slinných žláz, kdy byla naopak zvýšena,
v p ípad IFN- nebyla inhibice signifikatní p i 48 hodinové inkubaci. Produkce IL-12p40
byla oproti tomu zvýšena (Costa et al. 2004), nejde však o funk ní IL-12, jen o jeho
podjednotku, která sama o sob m že mít spíše opa ný efekt než IL-12 (podrobn ji viz úvod).
Produkce prozán tlivých cytokin IL-6 a IL-8 byla zvýšena (Costa et al. 2004). Dalším
prozán tlivým cytokinem je TNF- , na jehož produkci m ly sliny naopak inhibi ní vliv
(Costa et al. 2004). Z cytokin Th2 odpov di byly studovány IL-10 (Costa et al. 2004) a IL-4
(Rohoušová et al. 2005), jejichž produkce byla vlivem slin také snížena. Cytokiny TNF- , IL12p40, IL-10, IL-8 a IL-6 byly studovány na lidských monocytech, makrofázích a
dendritických bu kách stimulovaných bakteriálním LPS in vitro, p i emž uvedená modulace
byla pozorována pouze na monocytech (Costa et al. 2004). Cytokiny IFN- , IL-2 a IL-4 byly
studovány in vitro na myších slezinných bu kách stimulovaných mitogenem konkanavalinem
A (Rohoušová et al. 2005).
Je tedy z ejmé, že homogenát slinných žláz druhu L. longipalpis p evážn inhibuje
produkci jak Th1, tak Th2 cytokin , p i emž jeho efekt je zárove
prozán tlivý. Celkový útlum imunitní odpov di m že v míst

alespo

áste n

sání podporovat uchycení

p enášených patogen , z nichž nejvýznamn jší jsou leishmanie. Prozán tlivý ú inek slin,
který se zdá být v rozporu s inhibicí Th1 cytokin , naopak tuto hypotézu s ohledem na další
funkce t chto cytokin podporuje. IL-8 je totiž chemotaktický pro neutrofily, ve kterých
leishmanie dík oddálení jejich apoptózy p ežívají a množí se v nich (Aga et al. 2002), a
ú inky IL-6 jsou vysoce pleiotropní (nap . stimuluje B-lymfocyty k produkci protilátek), což
jsou ú inky podporující spíše Th2 odpov

(Ho ejší & Bart

ková 2001). Podrobn ji viz

kapitola Vliv slin flebotom na p enos infek ních chorob.
Homogenát slinných žláz L. longipalpis m l také vliv na expresi povrchových
kostimula ních molekul (Costa et al. 2004), které jsou p i imunitních reakcích založených na
T-lymfocytech velice d ležité - podílejí se totiž na p enosu signálu mezi MHC molekulami a
13

T-receptorem b hem mezibun ného kontaktu antigen prezentující bu ky s T-lymfocytem a
dále také na expresi MHC molekul II. t ídy. Šlo konkrétn o CD80, CD86 (ligandy receptoru
CD28 na T-lymfocytech), HLA-DR (jeden z klasických MHC glykoprotein

2. t ídy) u

lidských monocyt , makrofág a dendritických bun k. U monocyt a makrofág došlo ke
snížení exprese CD80, ale zárove ke zvýšení exprese HLA-DR. U samotných monocyt
došlo dále ke zvýšení exprese CD86. U dendritických bun k byly inhibovány všechny
sledované kostimula ní molekuly, ovšem pouze v p ípad , že byly se slinami inkubovány již
PBMC, ze kterých se vyvíjejí. Z toho je z ejmé, že p estože nedošlo ke snížení exprese
veškerých s prezentací antigen spojených kostimula ních molekul, sliny L. longipalpis na n
vliv mají.

L. longipalpis - maxadilan
Maxadilan je peptid, který se vyskytuje pouze ve slinách L. longipalpis. Byl objeven
jako tzv. EIF = erythema inducing factor, faktor p sobící zarudnutí k že (Ribeiro et al.,
1986).

Jeho hlavní funkcí je totiž schopnost vazodilatace, která funguje na podobném

principu jako u CGRP (calcitonin gene-related peptide – peptid, jehož gen je podobný
hormonu štítné žlázy kalcitoninu). Ob

látky vyvolávají v k ži dlouho p etrvávající

vazodilataci a relaxaci již stažených cév, a to aniž by p sobili sv d ní i edém (Lerner &
Shoemaker 1992). Ukázalo se dokonce, že maxadilan má déle trvající ú inek a je 500krát
siln jší než CGRP (Ribeiro et al. 1989, Lerner et al. 1991). Mechanismus p sobení
maxadilanu je založen na tom, že je agonistou receptoru typu I pro PACAP (pituitary adenylyl
cyclase activating peptide – peptid aktivující hypofyzální adenylyl cyklázu), tedy kompetuje o
vazebné místo pro PACAP (Moro & Lerner 1997). Vazbou na receptor typu I pro PACAP
zvyšuje maxadilan intracelulární koncentraci Ca2+ (Eggenberger et al., 1999) a stimuluje v
bu ce akumulaci cAMP (Jackson et al. 1996, Moro et al. 1996, Soares et al. 1998,
Eggenberger et al. 1999).
Krom vazodilata ních má však maxadilan i imunomodula ními ú inky. Maxadilan
stejn jako celý homogenát slinných žláz inhiboval proliferaci splenocyt stimulovaných jak
konkanavalinem A, tak i anti-TCR protilátkami (dojde tak k prok ížení TCR, v d sledku
ehož se T-lymfocyty navzájem stimulují k proliferaci produkcí IL-2) (Qureshi et al. 1996).
Stejný tým dále prokázal, že u myší je maxadilan schopný potla it DTH reakci neboli kožní
p ecitliv lost opožd ného typu (Ho ejší & Bart
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ková 2001).

Maxadilan ovlivnil také produkci cytokin (Bozza et al. 1998, Soares et al. 1998,
Rogers & Titus 2003). Na rozdíl od homogenátu celých žlaz maxadilan inhiboval produkci
IL-12p40, a to u lidských LPS-stimulovaných PBMC. K inhibici celého IL-12 (IL-12p70)
nedošlo (Rogers & Titus 2003). Maxadilan inhibuje také produkci prozán tlivého TNF- , a to
in vitro u lidských LPS-stimulovaných PBMC a monocyt (Rogers & Titus 2003) a u myších
makrofág (Soares et al. 1998), ale také in vivo u myší, jimž bylo LPS podáno intravenózn
(Bozza et al. 1998). Co se mechanismu inhibice produkce TNF- tý e, m že jít o p ímý vliv
maxadilanu na produkci TNF-

nebo o stimulaci produkce IL-10, prostaglandinu PGE2

a/nebo IL-6, které samy o sob p sobí inhibici tohoto cytokinu. V dalších experimentech
proto byly použity anti-IL-10 a anti-IL-6 protilátky a indomethacin, který potla uje produkci
PGE2. T mito pokusy bylo potvrzeno, že vliv maxadilanu na produkci TNF- je závislý na
PGE2 (Soares et al. 1998). Maxadilan má stimula ní ú inky na produkci cytokin IL-6 (Bozza
et al. 1998, Soares et al. 1998, Rogers & Titus 2003) a IL-10 (Bozza et al. 1998) a
prozán tlivý prostaglandin PGE2 (Soares et al. 1998). Soares et al. (1998) zkoumali vliv slin
na IL-6 a PGE2 na LPS-stimulovaných myších makrofázích, Rogers & Titus (2003) vliv na
IL-6 na LPS-stimulovaných monocytech a Bozza et al. 1998 vliv slin na IL-6 a IL-10 na
myších in vivo. Rogers & Titus (2003) dále prokázali, že vazodilata ní aktivita je esenciální
pro p sobení maxadilanu na produkci IL-6, nebo v p ípad , kdy byl aplikován mutovaný
rekombinantní maxadilan bez této aktivity, k inhibici cytokinu nedošlo. V p ípad IL-10 byla
stimulace slinami L. longipalpis natolik ú inná, že zabránila endotoxinovému šoku, který
LPS p sobí. Mechanismus, který šok potla il, je závislý práv na p ítomnosti IL-10, nebo
myši, které m ly inaktivovaný gen kódující IL-10, nebyly v i šoku rezistentní (Bozza et al.
1998).
Qureshi et al. (1996) zkoumali schopnost maxadilanu ovlivnit aloantigenní prezentaci
pomocí sm sné lymfocytární reakce. Potvrdili p ímý vliv maxadilanu na T-lymfocyty, ale i
antigen prezentující bu ky, na které byl vliv maxadilanu dokonce v tší než na T-lymfocyty
(maxadilan m l v tší ú inek na inhibici proliferace T-lymfocyt , pokud byl preinkubován
s první skupinou lymfocyt , které se íká stimuláto i (simulují vlastn antigen prezentující
bu ky) než p i preinkubaci s druhou skupinou, zvanou responde i). Snížení úrovn proliferace
i v p ípad vymytí maxadilanu p ed vlastní reakcí mezi bu kami, poukazuje na dlouhodob jší
p sobení maxadilanu. Byla provedena ješt

jedna podobná technika – smíšená reakce

epidermálních bun k (Langerhanzových – jde o kožní typ dendritických bun k) a lymfocyt ,
p i emž byl op t dosažen pokles úrovn proliferace T-lymfocyt . Význam tohoto zjišt ní
spo ívá v tom, že maxadilan sám o sob v k ži p sobí pouze vznik erytému, ale nikoli edému
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a sv d ní, k emuž práv snížená úrove aloantigenní prezentace mezi epiteliálními bu kami
a T-lymfocyty p ispívá. Qureshi et al. (1996) také dokázali, že imunomodula ní ú inky
maxadilanu jsou stejn jako ty vazodilata ní zprost edkovány p es signaliza ní dráhu se
sekundárním poslem cAMP – um le zvýšená hladina cAMP m la na myší makrofágy stejný
ú inek jako maxadilan.

Rod Phlebotomus
Homogenát slinných žláz rodu Phlebotomus má rovn ž imunomodula ní ú inky
(Belkaid et al. 2000, Rogers & Titus 2003, Rohoušová et al. 2005). Rohoušová et al. (2005)
m ili prolifera ní odpov

T-lymfocyt , která byla i po 72 hodinové inkubaci se slinami

flebotom signifikantn utlumena. P i srovnání vlivu slin druh P. papatasi a P. sergenti na
proliferaci došlo i v p ípad P. sergenti k inhibici, dokonce byla ve dvou p ípadech – p i
použití koncentrace homogenátu 1/4 a žlázy a 1 celá žláza na 105 bun k, signifikantn siln jší
než u P. papatasi (Rohoušová et al. 2005). P i srovnání obou zastupc rodu Phlebotomus
s druhem L. longipalpis stejný tým došel ke zjišt ní, že inhibice proliferace není statisticky
rozdílná ani od jednoho z nich. O flebotomech rodu Phlebotomus je dále známo, že jsou
schopni u svých hostitel na rozdíl od L. longiplapis indukovat DTH (klinicky ozna ovanou
jako harara), a to jak po sání flebotom , tak po aplikaci homogenát slinných žláz – sta ilo
dokonce aplikovat myším homogenát jen dvakrát po sob , aby bylo dosaženo silné DTH
(Belkaid et al. 2000). Na první pohled se m že zdát, že jde pouze o vedlejší efekt ú ink slin,
Belkaid et al. (2000) však prokázali, že indukce DTH v míst sání m že být pro flebotomy
výhodná: v míst , kde byla patrná DTH totiž flebotomé (P. papatasi) sáli krev dvakrát
rychleji než na míst bez této reakce, a to jak u lidí, tak u myší.
Vliv slin na cytokinovou odpov

byl m en u myších splenocyt stimulovaných in

vitro mitogenem konkanavalinem A. U obou testovaných druh flebotom - P. papatasi a P.
sergenti - došlo k inhibici produkce Th1 i Th2 cytokin IFN- , IL-2 a IL-4 (Rohoušová et al.
2005). Je však t eba dodat, že produkce IL-2 inhibována pouze p i 24 hodinové inkubaci, p i
48 hodinové nedošlo ani u jednoho z druh flebotom k signifikantnímu útlumu a p i 72
hodinové inkubaci došlo dokonce k vzestupu produkce. V p ípad IL-4 došlo k inhibici p i 24
a 48 hodinové inkubaci, v p ípad IFN- ve všech 3 uvedených asech. Op t byly v n kterých
z uvedených p íklad rozdíly v mí e modulace mezi druhy P. papatasi a P. sergenti. Dalším
m eným cytokinem byl IL-6 (Rogers & Titus 2003), jehož hladina byla zvýšena u lidských
monocyt stimulovaných LPS a inkubovaných s homogenátem slinných žláz P. papatasi.
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2.3.2 VLIV SLIN FLEBOTOM NA P ENOS LEISHMANIOVÉ INFEKCE
Flebotomové

jsou

p enaše i

prvok

rodu

Leishmania

(Kinetoplastida

-

Trypanosomatida), kte í u lidí zp sobují onemocn ní zvané leishmanióza. To je zp sobeno
tím, že promastigotní forma (bi íkatá) se nechá v míst vpichu pohltit mononukleárními
fagocyty (monocyty, makrofágy a dendritické bu ky), ve kterých se p em ní v amastigotní
formu (bezbi íkatou), která je schopná se množit, dokud bu ku nezabije. Podle toho, zdali
infekce probíhá pouze v míst

vpichu nebo se ší í dál krví do orgán

se pon kud

zjednodušen onemocn ní d lí na kožní (kutánní) a orgánové (viscerální). Druhy, které jsou
uvád ny dále v textu zp sobují následující typ onemocn ní a jsou p enášeny následujícím
rodem flebotom : Le. major zp sobuje kutánní leishmaniózu a je p enášena rodem
Phlebotomus, Le. braziliensis a Le. mexicana jsou p enášeny rodem L. a zp sobují též kutánní
leishmaniózu, v p ípad Le. braziliensis m že dojít i k napadení nazofaryngeálních sliznic.
Le. chagasi je též p enášena rodem L., na rozdíl od p edchozích dvou leishmanií však
zp sobuje d tskou viscerální leishmaniózu (Ryšavý et al. 1989).
Pr kopníky v odhalování významu slin flebotom na p enos leishmanií jsou Titus a
Ribeiro (1988), kte í jako první prokázali, že sliny L. longipalpis zesilují infekci parazitem Le.
major, a to jak v p ípad zv tšení velikosti kožních lézí – byly m eny na myších kmenech
rezistentních i vnímavých k leishmanióze (CBA a BALB/c), tak v množství parazit , které
obsahovaly. Zajímavým zjišt ním bylo, že efekt na infekci byl nejvýrazn jší v p ípad podání
malých množství parazit (100 nebo 10 promastigot ). Titus & Ribeiro (1988) ve svých
pokusech zárove potvrdili, že sliny jiných skupin krevsajících lenovc

nemají vliv na

pr b h leishmaniové infekce, konkrétn šlo o sliny komára Ae. aegypti, ploštice Rhodnius
prolixus a klíšt te Ixodes dammini.. Homogenát slinných žláz L. longipalpis zhoršuje nejenom
pr b h infekce Le. major (Titus & Ribeiro 1988, Theodos et al. 1991, Theodos & Titus 1993,
Warburg et al. 1994), ale též infekci Le. mexicana amazonensis (Theodos et al. 1991,
Samuelson et al. 1991), Le. braziliensis (Samuelson et al. 1991, Lima & Titus 1996, Donnelly
et al. 1998) i Le. chagasi (Warburg et al., 1994). Citováno podle review Rohoušová & Volf
(2006).

17

Vliv maxadilanu – d ležité vazodilata ní komponenty slin L. longipalpis – na velikost
lézí u myší a po et parazit druhu Le. major v nich byl seznán stejn silným jako v p ípad
celého extraktu slinných žláz (Morris et al. 2001). Dále bylo prokázáno, že vazodilata ní
aktivita maxadilanu z ejm souvisí s typem leishmaniózy – viscerální nebo kožní. Srovnáním
ú ink slin t í populací L. longipalpis došli Warburg et al. (1994) k záv ru, že leishmanie
p enášené flebotomy s nízkou vazodilata ní aktivitou infikují p evážn kožní makrofágy a
zp sobují tak kožní lézi. Protože kožní leishmanióza vyvolává silnou bun nou imunitu, je
možné p edejít visceralizaci. Pokud je ovšem stejný parazit injikován se slinami obsahujícími
v tší množství maxadilanu, místo sání m že infiltrovat více cirkulujících monocyt , kte í
zprost edkují asnou visceralizaci infekce (Warburg et al. 1994).
Byl potvrzen i proinfek ní vliv slin druhu P. papatasi, a to jak na velikost kožních lézí
zp sobených Le. major u myší, tak na množství parazit v lézích (Theodos, Ribeiro & Titus
1991, Belkaid et al. 1998). Mbow et al. (1998) dále zjistili, že sliny P. papatasi mají na
velikost lézí a množství parazit v nich stejný efekt jako sliny L. longipalpis. Pokud však byly
myši imunizovány slinami flebotom , byly chrán né proti následné infekci leishmaniemi
(Belkaid et al. 1998, Kamhawi et al. 2000, Valenzuela et al. 2001a, Morris et al. 2001,
Thiakaki et al. 2005).

2.3.3 VLIV SLIN FLEBOTOM

NA IMUNITNÍ SYSTÉM HOSTITELE

INFIKOVANÉHO LEISHMANIEMI
Jak již bylo e eno, jedním z možných mechanism enhancing efektu slin flebotom
m že být vliv slin na bu ky imunitního systému hostitele - imunomodulace. Sliny mohou
v míst sání m nit imunitní procesy ve prosp ch rozvíjející se infekce. V této kapitole je
kladen d raz p edevším na zm nu produkce cytokin , která má p ímý vliv na typ imunitní
reakce a zárove na p ežití leishmnaií v míst inokula.

L. longipalpis a maxadilan:
Sliny L. longipalpis m ly vliv na hladinu cytokin

produkovaných T-lymfocyty v

myších infikovaných Le. braziliensis (Lima & Titus 1996). Konkrétn šlo o zvýšení hladiny
IL-4 - bu ky lymfatických uzlin z okolí léze sekretovaly v p ítomnosti slin 2-3krát více tohoto
cytokinu. Jeho vliv na infekci byl natolik silný, že anti-IL-4 protilátky efekt slin pln zrušily.
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Na sekreci jiných cytokin (IL-2, IL-10, IFN- a TNF- ) však nem ly sliny žádný vliv (Lima
& Titus 1996). Také v p ípad infekce Le. amazonensis produkovaly bu ky lymfatických
uzlin preinkubované se slinami více IL-4, avšak pr b h infekce byl ovlivn n spíše vysokými
hladinami IL-10. V p ípad dalších cytokin

(IL-2, IL-6, TNF-

a IFN- ) již ke zm n

produkce nedošlo (Norsworthy et al. 2004). Theodos & Titus (1993) dokázali na základ
inhibice proliferace T-lymfocyt , že homogenát slinných žláz druhu L. longipalpis inhibuje u
myších makrofág schopnost prezentace antigen Le. major T-lymfocyt m, a to i v p ípad ,
kdy makrofágy byly s homogenátem slinných žláz preinkubovány a p ed kontaktem s Tlymfocyty byl homogenát odmyt (Theodos & Titus 1993).
Co se bun né odpov di dále tý e, lyzát slinných žláz L. longipalpis výrazn modifikuje
zastoupení bun k b hem zán tlivé odpov di p i infekci Le. braziliensis. V první fázi infekce
se v kožních lézích pokusných i kontrolních myší objevují infiltráty neutrofil , eozinofil a
histiocyt . Ú inek lyzátu se pozd ji projevil etnou a neorganizovanou akumulací intenzívn
parazitovaných epiteloidních makrofág , trvalou p ítomností neutrofil a eozinofil v lézi a
minimální fibroplázií (Donnelly et al. 1998).
Vliv maxadilanu byl prokázán u leukocyt stimulovaných in vitro promastigoty druhu
Le. major. Maxadilan inhiboval produkci IFN- a IL-12p40 a stimuloval produkci IL-6 u
lidských PBMC (Rogers & Titus 2003).

P. papatasi
Homogenát slinných žláz P. papatasi má rovn ž vliv na pr b h leishmaniové infekce.
Jeho vliv na cytokinovou imunitní odpov

byl m en na modelu P. papatasi – Le. major,

což má za výhodu to, že na rozdíl od druhu L. longipalpis je P. papatasi p irozeným
hostitelem Le. major (Theodos et al. 1991, Belkaid et al. 1998, Mbow et al. 1998, Rogers &
Titus 2003).
Z cytokin

Th1 odpov di byla snížena exprese IFN-

a IL-12 mRNA v mízních

uzlinách infikovaných myší (Mbow et al. 1998). Ke snížení produkce IFN- došlo také u
lidských PBMC stimulovaných promastigoty (Rogers & Titus 2003). P i m ení vlivu sání
flebotomy a nikoli aplikace homogenátu slinných žláz došlo ke zvýšení ke stimulaci IL-2
a dokonce mírnému zvýšení produkce IFN- . (Kamhawi et al. 2000). Posledních z Th1
cytokin , jehož produkci homogenát slinných žláz ovlivnil, a to tak, že zvýšil, je GM-CSF
(Belkaid et al. 1998).
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Sliny P. papatasi mají vliv i na produkci Th2 cytokin . U myší infikovaných L. major
došlo v p ítomnosti slin k stimulaci produkce IL-4 (Belkaid et al. 1998, Mbow et al. 1998).
Jedná se z ejm o klí ový cytokin efektu slinných žláz na leishmaniózu; u IL-4 deficitních
myší nem l lyzát slinných žláz žádný vliv na pr b h leishmaniózy (Belkaid et al. 1998).
Kamhawi et al. (2000) však prokázali, že p i sání infikovaných P. papatasi nedochází u
hostitele k vyvolání asné IL-4 odpov di. Rozdíl imunitní odpov di infikovaného hostitele na
p irozenou dávku slin a "um lou" dávku lyzátu slin auto i vysv tlují tím, že látka zodpov dná
za zvýšenou produkci IL-4 je z ejm p ítomna v lyzátu žláz, ale ne ve slinách. Z dalších Th2
cytokin došlo ke zvýšení produkce IL-5 (Belkaid et al. 1998), nebyla však pozorována
zm na v produkci IL-10 a TGF- (Mbow et al. 1998).
Lyzát slinných žláz stimuloval také produkci prozán tlivého IL-6 u monocyt
stimulovaných promastigoty Le. major (Rogers & Titus 2003) a p i sání flebotom došlo ke
zvýšení produkce IL-3, cytokinu s funkcí r stového faktoru (Kamhawi et al. 2000).
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2.3 KOMÁ I
Komá i pat í do eledi Culicidae. Jsou to dvouk ídlí st ední velikosti – t lo dosahuje
délky v pr m ru 3-6 mm, není pokryto št tinami tak hust jako u flebotom , k ídla mají
podobný tvar a nápadný je dlouhý rovný sosák zvaný proboscis.

ele

zahrnuje

z epidemiologicckého hlediska t i d ležité rody: Anopheles, Aedes a Culex, p i emž rod
Anopheles pat í do pod eledi Anophelinae a rody Culex a Aedes do pod eledi Culicinae.
V tšina druh komár žije v tropech celého sv ta, na našem území však najdeme zástupce
všech t í zmi ovaných rod (Ryšavý et al. 1989).

3.3.1 VLIV SLIN KOMÁR

NA IMUNITNÍ SYSTÉM NEINFIKOVANÉHO

HOSTITELE
Z druh komár , u kterých to bylo prokázán vliv na produkci cytokin to jsou Ae.
aegypti (Bissonnette et al. 1993, Cross et al. 1994a, Zeidner et al. 1999, Wanasen et al. 2004,
Wasserman et al. 2004), Cu. quinquefasciatus (Zeidner et al. 1999) a Cu. pipiens (Wanasen
et al. 2004). Co se bun né odpov di tý e, vliv slin byl prokázán u druh Ae. aegypti (Cross
et al. 1994a, Wanasen et al. 2004, Wasserman et al. 2004) a Anopheles stephensi (Demeure et
al. 2005).

Ae. aegypti
Sliny Ae. aegypti mají inhibi ní vliv na proliferaci naivních slezinných T-lymfocyt , a
to u myších (OVA-TCR DO11 - jejich T-lymfocyty reagují na stimulaci ovalbuminem – jde o
hlavní protein vyskytující se ve vaje ném bílku, jenž se používá jako antigen T-lymfocyt )
bun k stimulovaných ovalbuminem (Wasserman et al. 2004). Dále pak došlo též k inhibici
myších splenocyt (BALB/cJ) p edem stimulovaných OVA, a to jak v p ípad IL-2, tak i IL-4
vyvolané proliferace. Siln jší vliv byl ovšem pozorován v p ípad

IL-2 stimulované

proliferace (Cross et al. 1994a). Wanasen et al. (2004) se pokusili zjistit, zda je tento vliv
(konkrétn šlo o OVA imunizované myší splenocyty) zp soben cytotoxickou aktivitou slin, i
zda jde pouze o potla ení bun ného d lení. Byl potvrzen vliv na oba tyto parametry – p i
inkubaci CD4+ a CD8+ T-lymfocyt s homogenátem slinných žláz byl pozorován zvýšený
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po et mrtvých bun k a dále byl také pozorován v tší pom r syt obarvených bun k v i mén
obarveným bu kám, což znamená, že došlo k mén bun ným d lením.
Z cytokin Th1 odpov di byl ve všech m ených p ípadech prokázán tlumivý efekt slin
na produkci IFN- (Cross et al. 1994a, Zeidner et al. 1999, Wanasen et al. 2004, Wasserman
et al. 2004) a GM-CSF (Wasserman et al. 2004). Jednotlivé práce se však liší v p ípad vlivu
slin komár na produkci IL-2. U myších splenocyt po stimulaci mitogenem byla produkce
tohoto cytokinu snížena (Cross et al. 1994a, Wasserman et al. 2004), u poštípaných myší však
žádný vliv na produkci IL-2 prokázán nebyl (Zeidner et al. 1999). Jako ešení tohoto rozporu
Zeidner et al. (1999) navrhuje to, že mohlo jít o vliv vyšší koncentrace použitého homogenátu
slinných žláz (v obou pracích se aplikovalo víc než 25 ng/ml homogenátu slinných žláz,
kdežto b hem sání se nasálo v pr m ru deset komár ). Další možností je, že homogenát
slinných žláz obsahuje oproti slinám n jaké komponenty navíc. IL-12, jehož produkce byla
zjiš ována jako jediná u dendritických bun k, byl také inhibován (Wasserman et al. 2004).
Sliny Ae. aegypti mají vliv i na produkci Th2 cytokin . Publikované studie se však
rozcházejí v tom, zda jsou IL-4, IL-5 a IL-10 cytokiny inhibovány

i stimulovány.

V závislosti na zvoleném modelu (in vitro × in vivo) byla produkce Th2 cytokin inhibovaná
(tady šlo o in vitro p ístup) – IL-10 v práci Wanasen et al. (2004) a IL-4 a IL-5 v práci
Wasserman et al. (2004) nebo stimulovaná – in vivo p ístup a cytokiny IL-4 a IL-10 (Zeidner
et al. 1999), pop ípad byla zm na v produkci IL-4 a IL-5 op t p i in vitro p ístupu statisticky
nesignifikantní (Cross et al. 1994a).
Stejn jako hladina všech ostatních cytokin m ených p i pokusech Wasserman et al.
(2004), i hladina prozán tlivého TNF- byla snížena. Také v pokusech Bissonnette et al.
(1993) mastocyty produkovaly v p ítomnosti slin menší množství TNF- , p i emž byl
vylou en vliv kontaminace LPS nebo t chto dalších látek: CGRP (calcitonin gene related
peptid), NGF (nerve growth factor), EGF (epidermal growth factor) a TGF- .
Zeidner et al. (1999) zkoumali také vliv konkrétních dvou složek slin Ae. aegypti
sialokininu I a II (jde o tachykiny s vazodilata ní aktivitou vyskytující se ve slinách Ae.
aegypti) na cytokiny IFN- , IL-4 a IL-10. V p ípad sialokininu I byl efekt identický s vlivem
sání komár

na tyto cytokiny, tj. inhiboval IFN- a stimuloval IL-4 a IL-10, v p ípad

sialokininu II byl již slabší, p esto dokázal inhibovat produkci IFN- a stimulovat IL-4.

rod Culex
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Dalším druhem, u kterého byla popsána imunomodula ní aktivita slin je Cu.
quinquefasciatus.. Wanasen et al. (2004) zkoumali imunomodula ní vlastnosti slin tohoto
druhu a srovnávali je se slinami Ae. aegypti. V žádném ze sledovaných parametr - zabývali
se vlivem homogenátu slinných žláz na IFN- a IL-10, který byl pozorován na myších
(C3H/HeJ) splenocytech stimulovaných konkanavalinem A, však imunomodula ního efektu
dosaženo nebylo. Jiným zkoumaným druhem byl Cu. pipiens, jehož sání m lo na myší
imunitní odpov

– konkrétn na cytokiny IFN- , IL-4 a IL-10 stejný vliv jako sání Ae.

aegypti, s nímž jej auto i Zeidner et al. (1999) srovnávali: produkce IFN- byla snížena p i
odb ru 7-10 dní po sání a hladina IL-4 a IL-10 naopak zvýšena, tentokráte p i odb ru 4-7 dní
po sání.

rod Anopheles
Poštípání myší komárem Anopheles stephensi vyvolalo degranulaci žírných bun k a to
dále vedlo k vylití tká ového moku a p ílivu neutrofil . K t mto zm nám nedošlo u W/Wv
myší, které nemají žádné žírné bu ky. Aktivace žírných bun k m la dále za následek
hyperplázii (nadm rný vývin tkán

nebo orgánu zp sobený zv tšením po tu bun k)

lymfatické uzliny, ve které se nakumulují T-lymfocyty a další leukocyty. (Demeure et al.
2005).

2.3.2 VLIV SLIN KOMÁR NA P ENOS INFEK NÍCH CHOROB
Komá i jsou p enaše i mnoha nemocí. Z t ch, které jsou zmín ny dále v textu
v souvislosti s vlivem slin komár na jejich p enos, to jsou: flaviviry p enášené Ae. aegypti,
které zp sobují nap íklad hore ku dengue (Ader et al. 2004), virus Sindbis p sobící hore ku
sindbis (Schneider et al. 2004) a filárie Brugia pahangi (Gillan & Devaney 2004). CacheValley virus p enášejí druhy Ae. triseriatus, Ae. aegypti a Cu. pipiens (Edwards et al. 1998).
Cu. pipiens p enáší též n které flaviviry (Zeidner et al. 1999). Rod Anopheles pak ší í prvoky
rodu Plasmodium, kte í zp sobují hore naté onemocn ní – malárii. Druhem, na kterém byl
d lán výzkum je Ae. fluviatilis, jenž p enáší pta í parazity Plasmodium gallinaceum (Rocha et
al. 2004)
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Cache-Valley virus je bunyavirus, který zp sobuje neplodnost a vrozené malformace
(znetvo ení) u p ežvýkavc Severní Ameriky (Andrade et al. 2005). Tímto virem se zabýval
Edwards et al. (1998) a prokázali, že u myší, které byly poštípány druhy Ae. triseriatus, Ae.
aegypti a Cu. pipiens, a do místa, kde došlo k poštípání byly následn vst íknuty virové
ástice, došlo k projevu infekce. Ten však v p ípad infekce viry bez pokousání komáry i
dokonce inokulace extraktu z thoraxu komár spolu s virovými ásticemi pozorován nebyl.
Vliv homogenátu slinných žláz Ae. aegypti na infekci viru Sindbis (jde o alfavirus) byla
prokázána ve studii Schneider et al. (2004). Virové ástice byly injikovány do myší, a to
bu to spolu s homogenátem slinných žláz nebo samotné. V p ípad p idání homogenátu
došlo ke snížené produkci antivirových cytokin IFN- a IFN- , zatímco produkce cytokin
IL-4 a IL-10 byla zvýšena oproti aplikaci samotných virových ástic.
Flaviviry a vlivem slin druhu Cu. pipiens na jejich infekci se zabýval Zeidner et al.
(1999). Na myších (C3H/HeJ – jde o kmen citlivý na nákazu flaviviry) T-lymfocytech
inkubovaných in vivo byl prokázán útlum produkce IFN- a stimulace produkce IL-4 a IL-10.
Za to v p ípad proti nákaze flavivir rezistentních myší (C3H/RV) byla hladina IFN- a IL-2
naopak zvýšena a IL-4 snížena. Pouze hladina IL-10 byla zvýšena u obou kmen myší,
nezávisle na jejich vnímavosti k flavivirové infekci.
Virus Dengue je flavivirus, který je p enášen komárem Ae. aegypti a zp sobuje hore ku
dengue. Pouze v tomto p ípad nemají sliny p enaše e stimula ní ú inek na rozvoj infekce,
naopak zp sobují její potla ení (Ader et al. 2004). Mechanismus tohoto jevu je z ejm
založen na snížení vymírání dendritických bun k a na zvýšené produkci prozán tlivých
cytokin IL-12 a TNF- . Ochranný efekt slin byl ješt výrazn jší v p ípad preexpozice bun k
slinami (Ader et al. 2004).
Krom

vir

jsou komá i samoz ejm

také p enaše i prvok

rodu Plasmodium

p sobících malárii. Na p íkladu pta ího druhu - Plasmodium gallinaceum byl demonstrován
efekt slin druhu Ae. fluviatilis (Rocha et al. 2004). Ku ata byla podkožn

infikována

sporozoity a homogenátem slinných žláz a došlo k posílení infekce – zvýšil se po et parazit .
D ležitý vliv slin byl potvrzen i tím, že po p edchozí imunizaci ku at slinami, což vedlo
k produkci protilátek, byla hladina parazitémie naopak snížena.
L3 larvami filárie Brugia pahangi a zm nou hladiny produkce cytokin Th2 odpov di –
IL-4, 5 a 10 se také zabývali Gillan & Devaney (2004). Zkoumali in vivo vliv L3 larev filárie
spolu se slinami Ae. aegypti na myší splenocyty a zjistili, že byla snížena produkce t chto
cytokin .
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2.4 MUCHNI KY
Muchni ky pat í do eledi Simuliidae. Ty mají na rozdíl od p edchozích skupin t lo
zavalité, k ídla široká a p edevším výrazn kratší tykadla. Vyskytují se po celém sv t v etn
našeho území. Nejznám jším druhem z hlediska výzkumu slin je Simulium vittatum.

2.4.1 VLIV SLIN MUCHNI EK NA IMUNITNÍ SYSTÉM HOSTITELE
Také sliny muchni ek mají imunomodula ní aktivitu, mimo jiné byl prokázán vliv na
bun nou a cytokinovou imunitní odpov

hostitele (Cross et al. 1993, Cross et al. 1994a).

Vliv homogenátu slinných žláz Simulium vittatum na proliferaci T-lymfocyt

byl

zkoumán in vivo inokulací homogenátu slinných žláz do myšího peritonea a také in vitro
inkubací homogenátu s T-lymfocyty a konkanavalinem A (Cross et al. 1993). V p ípad in
vitro inkubace došlo k signifikantnímu útlumu proliferace, v p ípad in vivo inokulace však
nikoli. Jelikož v obou p ípadech byla proliferace m ena po dvou dnech od aplikace
homogenátu slinných žláz, auto i se domnívají, že na výsledek by mohla mít vliv doba
kontaktu T-lymfocyt

s homogenátem, která je z ejm kratší v p ípad in vivo inokulace.

Proliferace splenocyt byla inhibována i u bun k stimulovaných pomocí rekombinantních
cytokin IL-2 a IL-4 (Cross et al. 1994a). Dokonce se zdá, že homogenát slinných žláz brání
bu kám využít veškerý dostupný IL-4. D ležitým poznatkem je také to, že v žádném
z uvedených p ípad nedošlo ke snížení životaschopnosti bun k, takže homogenát slinných
žláz není toxický (Cross et al. 1993).
Vliv slin muchni ek na produkci cytokin

byl m en u myší imunizovaných

homogenátem slinných žláz a stimulovaných ovalbuminem (OVA). Ex vivo pak byly bu ky
stimulovány OVA a zjistilo se, že imunizované myši m li nižší hladiny Th2 cytokin IL-5 a
IL-10. U dalších m ených cytokin - IL-4, IFN- a IL-2 – nebyla pozorována žádná zm na
(Cross et al. 1994a). Snížení produkce IL-5 souvisí s úbytkem po tu eosinofil
imunizovaných myší, nebo IL-5 je r stový faktor eosinofil (Ho ejší & Bart

u

ková 2002).

Sliny muchni ek mají vliv také na prezentaci antigen . V populaci splenocyt byla totiž
zjišt na redukce zastoupení bun k exprimujících na svém povrchu podtyp myších MHC II
molekul Ia (Cross et al. 1993). K inhibici exprese Ia ovšem došlo pouze v p ípad odb ru
bun k téhož dne po in vivo inokulaci homogenátu slinných žláz. P i 2 denní inkubaci bun k
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s homogenátem slinných žláz Simulium vittatum již žádné rozdíly pozorovány nebyly. Dále
pak nedošlo ke zm n zastoupení Ia pozitivních bun k pokud byly místo splenocyt použity
bu ky z axilární lymfatické uzliny nebo epidermální bu ky (Cross et al. 1993).
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2.5 IMUNOMODULA NÍ VLASTNOSTI VYBRANÝCH
KOMPONENT SLIN KREVSAJÍCÍCH DVOUK ÍDLÝCH
Imunomodula ní aktivita slin krevsajícího hmyzu je v tšinou studována po aplikaci
homogenátu celých slinných žláz a jen málo je známo o ú incích jednotlivých molekul.
Vyjímku tvo í nap . maxadilan, vazodilata ní molekula obsažená ve slinách L. longipalpis,
která je dostupná v rekombinantní podob

a tedy v dostate ném množství a istot pro

nejr zn jší funk ní testy (Lerner & Shoemaker 1992).
Díky technikám molekulární biologie známe složení slin u v tšiny d ležitých p enaše
(Charlab et al. 1999). Jsou mezi nimi i molekuly, u kterých m žeme podle literárních údaj
p edpokládat imunomodula ní vlastnosti. V následujícím textu jsou zmín né n které z nich.

Enzymy s apyrázovou aktivitou a adenozin
Nej ast ji se ve slinách krevsajících lenovc vyskytují enzymy s apyrázovou aktivitou
(Ribeiro et al. 1984, Cupp et al. 1995, Champagne et al. 1995, Charlab et al. 1999, Ribeiro et
al. 2000b, Valenzuela et al. 2001). Tuto aktivitu mohou mít proteiny ze t í r zných
enzymatických rodin: 5´nukleotidázy, aktin/hsp70/sacharidové kinázy a nov popsaná rodina
apyráz, která je charakterizovaná vlastnostmi apyrázy Cimex lectularius (Valenzuela et al.,
2001). Tyto molekuly spojuje schopnost hydrolyzovat mono-, di- nebo trifosfáty adenosinu a
jednotlivé enzymatické rodiny se liší závislostí apyrázové aktivity na p ítomnosti
dvojmocných kationt kov (Ca2+, Mg2+). Produkty št pení pak hrají hlavní úlohu p i inhibici
agregaci desti ek, ale mají vliv i na bu ky imunitního systému (Zídek et al. 1999).
Jednou z t chto látek je adenozin, který se vyskytuje p ímo ve slinných žlázách rodu
Phlebotomus (Ribeiro et al. 1999, Katz et al. 2000) nebo je produktem enzymu
5´nukleotidáza, který byl prokázán nap . ve slinách L. longipalpis (Charlab et al. 1999).
Adenozin dokáže inhibovat produkci cytokin TNF- , IL-12, IFN- , IL-3, IL-4, GM-CSF a
chemokinu MIP-1 / a naopak stimulovat produkci IL-10 a IL-5. Vliv na produkci IL-1
prokázán nebyl (Zídek et al. 1999). Z t chto výsledk tedy vyplývá výrazný protizán tlivý
efekt adenozinu.
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Adenozin deamináza a inozin
Ve slinných žlázách L. longipalpis (Charlab et al. 2000) a glossin (Li & Aksoy 2000)
byl nalezen enzym adenozin deamináza. Jak již z názvu enzymu vyplývá, št pí adenozin,
produkt již zmín né 5´nukleotidázy, na inozin, který je relativn
hemostatických proces , ale p sobí imunosupresivn

neú inný p i inhibici

(Charlab et al. 2000). Tyto

imunosupresivní ú inky inozinu jsou následující: u stimulovaných makrofág a splenocyt
byla prokázána inhibice cytokin TNF- , IL-1, IL-12, IFN- a chemokinu MIP-1a, ale inozin
nem l vliv na produkci hlavního protizán tlivého cytokinu IL-10. Z toho vyplývá jasný
protizán tlivý ú inek inozinu a tudíž i adenozin deaminázy (Hasko et al. 2000). P ítomnost
tohoto enzymu ve slinách krevsajících dvouk ídlých se zdá být na první pohled paradoxní,
nebo adenozin má protizán tlivé a vazodilata ní ú inky a p sobí inhibi n na agregaci
trombocyt (Chinellato et al. 1994 podle Charlab et al. 2000), za to inozin má úlohu pouze
protizán tlivou (Hasko et al. 2000). L. longipalpis však ve svých slinách má narozdíl od
zástupc rodu Phlebotomus molekuly, které tyto funkce adenozinu mohou pln nahradit:
maxadilan je silným vazodilatátorem (Lerner et al. 1991) a apyráza inhibuje agregaci
trombocyt (Ribeiro et al. 1986).

Hyaluronidáza
Poslední molekulou slin krevsajícího hmyzu, kterou zde zmíním a která má schopnost
ovlivnit imunitní systém, je enzym hyaluronidáza. Nedávno byla její aktivita objevena ve
slinách flebotom (Charlab et al. 1999, Ribeiro et al. 2000,

erná et al. 2002) a také

muchni ek (Ribeiro et al. 2000a). Hyaluronidáza št pí hyaluronovou kyselinu, což je
molekula o vysoké molekulové hmotnosti vyskytující se v extracelulární matrix u obratlovc .
Svojí aktivitou by enzym mohl napomáhat zv tšení potravní léze a ší ení antihemostatických
složek slin a p ípadného patogena do jejího okolí (Ribeiro et al. 2000a). Hyaluronidáza, i
spíše produkty jejího št pení, mají však i imunomodula ní ú inky. Snižují produkci IFN(Romano et al.1983) a v makrofázích indukují expresi gen pro chemokiny (McKee et al.
1996).

28

3. ZÁV R
Tato bakalá ská práce shrnuje poznatky o problematice bun né a cytokinové imunitní
odpov di na sliny krevsajícího dvouk ídlého hmyzu. Co se tý e bun né odpov di, byla
m ena proliferace T-lymfocyt a ve všech p ípadech – u slin L. longipalpis, maxadilanu L.
longipalpis, slin P. papatasi, P. sergenti, Ae. aegypti a Simulium vittatum došlo k inhibici
proliferace (Andrade et al. 2005). Jedinou výjimkou byla aplikace homogenátu slinných žláz
Simulium vittatum in vivo, kdy k žádné zm n nedošlo (Cross et al. 1993). U imunizovaných
hostitel dochází v míst sání i ke zm n zastoupení jednotlivých zán tlivých bun k (Cross et
al. 1994, Qureshi et al. 1996, Belkaid et al. 2000, Demeure et al. 2005, Silva et al. 2005).
Zajímavým poznatkem, který se potvrdil ve více p ípadech, je, že sliny inhibují schopnost
antigen prezentujících bun k prezentovat antigen, což bylo prokázáno snížením proliferace
specifických T-lymfocyt

(Theodos & Titus 1993) nebo zm nou exprese MHC molekul

(Cross et al. 1993, Costa et al. 2004).
Dostáváme se ke vlivu slin na cytokinovou odpov

. Pokud byly leukocyty stimulovány

mitogenem, v tšina Th1 cytokin byla inhibována nebo jejich produkce nebyla ovlivn na
(Andrade et al. 2005). U imunizovaných hostitel došlo v p ítomnosti patogena ke zvýšení
produkce IFN- a IL-2, konkrétn na myším modelu P. papatasi-Le. major (Kamhawi et al.
2000) a Cu. pipiens-flaviviry (Zeidner et al. 1999).
Zajímavá situace panovala mezi prozán tlivými cytokiny. V p ípad IL-6, cytokinu
s vysoce pleiotropními ú inky, docházelo vždy ke stimulaci produkce (Bozza et al. 1998,
Soares et al. 1998, Costa et al. 2003, Rogers & Titus 2003), výjime n jeho produkce
ovlivn na nebyla (Norsworthy et al. 2004), naopak v p ípad TNF- , který p sobí aktiva n
na hlavní složku Th1 odpov di – makrofágy, docházelo p i nespecifické stimulaci vždy k jeho
inhibici (Bissonnette et al. 1993, Bozza et al. 1998, Soares et al. 1998, Costa et al. 2003,
Rogers & Titus 2003, Wasserman et al. 2004). Produkce TNF-

však nebyla zvýšena pokud

byly imunitní bu ky stimulovány patogenem (Lima & Titus 1996, Norsworthy et al. 2004),
s vyjímkou práce, kdy došlo naopak ke stimulaci (Ader et al. 2004). Produkci TNF- dokázal
inhibovat i adenozin (Zídek 1999) a inozin (Hasko et al. 2000).
Co se tý e Th2 cytokin , docházelo jak k inhibici, tak stimulaci jejich produkce
v p ípad nespecifické stimulace leukocyt (Andrade et al. 2005), naopak v p ípad stimulace
patogeny výrazn p evažovala tendence zvýšit produkci Th2 cytokin (Lima & Titus 1996,
Belkaid et al. 1998, Mbow et al. 1998, Zeidner et al. 1999, Schneider et al. 2004). Th2
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cytokiny byly slinami inhiboványCu. pipiens podávaných spolu s flaviviry (došlo ke snížní
produkce IL-4) (Zeidner et al. 1999)a slinami Ae. aegypti p i infekci filárií Brugia pahangi
(inhibice produkce IL-4, IL-5 a IL-10) (Gillan & Devaney 2004).
Z t chto výsledk tedy vyplývá jasný imunomodula ní vliv slin, který p sobí mimo jiné
na proliferaci lymfocyt , aktivaci makrofág , expresi kostimula ních molekul a produkci
cytokin . Sliny krevsajího hmyzu p evážn tlumí Th1 odpov

a stimulují Th2 odpov

.

Takto modifikované místo sání je prost edí výhodné pro vývoj v tšiny patogen p enášených
hmyzem. Poznatky o tom, že preexpozice hostitel slinám p enaše e navodí takovou imunitní
odpov

, která je schopná áste n nebo úpln neutralizovat imunomodula ní efekt slin dává

pom rn jasný sm r pro budoucí výzkum na poli lé by infekcí p enášených krevsajícími
lenovci.
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