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1 Úvod 

Flebotomové jsou významnou skupinou krevsajícího dvoukřídlého hmyzu. Jsou 

rozšířeni v tropech, subtropech a v menší míře i v mírném pásu celého světa. Obývají velmi 

rozmanité biotopy, včetně urbánních. Z hlediska humánní medicíny jsou důležití jako 

přenašeči virových, bakteriálních a  především parazitárních infekcí. Komplex onemocnění 

působených přenášenými prvoky rodu Leishmania je Světovou zdravotnickou organizací 

řazen mezi sedm nejvýznamnějších lidských parazitémií 

(http://www.who.int/tdr/diseases/leish/diseaseinfo.htm).  

Vzhledem k mimořádnému medicínskému významu leishmaniózy je výzkumu tohoto 

onemocnění věnována velká pozornost.  Jedním z možných přístupů je studium  interakcí 

mezi vektorem a přenášeným parazitem. Leishmanie během svého vývoje ve vektorovi 

neopouští  jeho trávicí trakt. Schopnost parazita přežít v měnících se podmínkách střeva při 

trávení krve je podmínkou dalšího šíření infekce. Na trávení krve se podílejí především 

proteázy, a proto poznání střevních proteáz flebotomů může být důležitým krokem na cestě ke 

kontrole tohoto onemocnění. 

Cílem této seminární práce je shrnutí současných poznatků a hypotéz týkajících se 

střevních proteáz flebotomů a  jejich role v přenosu leismaniózy. 
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2 Literární přehled  

2.1 Klasifikace  proteolytických enzymů 

Peptidázy (syn. proteolytické enzymy) jsou enzymy, které katalyzují štěpení 

peptidické vazby. Jedná se o hydrolázy rozšířené mezi všemi živými organismy. Jsou to 

globulární, ve vodě rozpustné proteiny.  Lokalizovány mohou být uvnitř, vně nebo na povrchu 

buněk. Často se vyskytují ve formě zymogenů a substráty hydrolyzují až po aktivaci jiným 

proteolytickým enzymem. V organismu plní různé funkce, např. intracelulární degradace 

proteinů, proteolytická aktivace proenzymů na enzymy, regulace imunitní odpovědi; ve své 

práci se zabývám pouze proteázami s trávicí funkcí. Ty, společně s glykosidázami, lipázami, 

esterázami a fosfolipázami patří k nejdůležitějším trávicím enzymům. 

Současná nomenklatura doporučená Nomenclature Commitee of the International 

Union of Biochemistry and Molecular Biology 

(http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html) nezahrnuje pojem proteáza. V praxi 

je ovšem tento pojem užíván nejčastěji, obvykle jako synonymum doporučeného výrazu 

peptidáza. V tomto významu je také použit v této práci. 

Peptidázy můžeme rozdělit na dvě  základní skupiny, exopeptidázy a endopeptidázy. 

2.1.1 Exopeptidázy 

Exopeptidázy odštěpují jednu nebo několik málo aminokyselin z N- nebo C- konce 

peptidového řetězce. Ty, které působí na volném N- konci uvolňují jeden aminokyselinový 

zbytek (aminopeptidázy), dipeptid (dipeptidyl-peptidázy) nebo tripeptid (tripeptidyl-

peptidázy). Exopeptidázy působící na C- konci odštěpují jeden zbytek aminokyseliny 

(karboxypeptidázy) nebo dipeptid (peptidyl-dipeptidázy). Další exopeptidázy jsou specifické 

pro dipeptidy (dipeptidázy) nebo odštěpují terminální zbytky, které jsou substituované, 
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cyklické nebo vázané isopeptidickou vazbou (jiná peptidická vazba než mezi α-carboxyl a  α-

amino skupinami) (omega peptidázy) (Barret a kol., 2000 ). 

2.1.2 Endopeptidázy 

Sekundární a terciární struktura proteinu obvykle brání jeho štěpení exopeptidázami. 

Štěpení uvnitř polypeptidového řetězce je katalyzováno endopeptidázami. Tyto enzymy štěpí 

polypeptidový řetězec na charakteristických místech, jejichž specifita je dána 

aminokyselinami, které sousedí s místem štěpení. Endopeptidázy je možno nejlépe 

klasifikovat na základě jejich aktivního místa a katalytického mechanismu. Toto rozdělení 

ovšem neodpovídá substrátové specifitě. V aktivním místě serinových proteáz se vyskytuje 

katalyticky aktivní serin a histidin (viz níže). Cysteinové proteázy obsahují ve svém aktivním 

místě cystein. Aspartátové proteázy mají v aktivním místě dva zbytky kyseliny asparagové. 

Metaloproteázy vyžadují v katalytickém procesu ionty kovů.  

2.1.3 Trypsiny a chymotrypsiny 

Protože trypsinové a chymotrypsinové proteázy hrají v trávení flebotomů zásadní 

úlohu, je tato kapitola věnována jejich bližšímu představení. 

Trypsiny a chymotrypsiny patří mezi serinové proteázy, které všechny sdílí stejný 

katalytický mechanismus. Pojmenovány byly podle přítomnosti reaktivního serinového 

zbytku v aktivním místě. Tyto enzymy mohou působit také jako esterázy, protože 

mechanismy esterové a amidové hydrolýzy jsou téměř totožné.  Chymotrypsiny a trypsiny se 

navíc shodují i ve struktuře  aktivního místa. To obsahuje čtyři části: hlavní řetězec, který 

nespecificky váže část polypeptidického řetězce substrátu; specifické vazebné místo (binding 

pocket), které váže postranní řetězce; oxyaniontová mezera, která stabilizuje tetraedrální 

meziprodukt; katalytická triáda, která hydrolyzuje peptidickou vazbu. Katalytická triáda se 

skládá z kyseliny asparagové (Asp), histidinu (His) a serinu (Ser). Kyselina asparagová 
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polarizuje histidin. Histidin funguje jako báze – přijímá proton od serinu (v první fázi) a 

molekuly vody (v druhé fázi) a následně působí v každé fázi jako kyselina. Serin nukleofilně 

atakuje uhlík karboxylové skupiny substrátu. 

Katalytický mechanismus vyžaduje koordinované působení vazebného místa, 

oxyaniontové mezery a katalytické triády. Katalyzovanou reakci můžeme rozdělit do šesti 

kroků: 

1. fáze 

1. substrát se váže přes hlavní řetězec a vazebné místo se štěpenou vazbou 

vystavenou katalytické triádě 

2. katalytický serin nukleofilně napadá štěpenou karbonylovou skupinu 

peptidu, vznik tetraedrálního meziproduktu, stabilizace oxyaniontovou 

mezerou, katalytický histidin váže proton uvolněný z katalytického serinu 

3. vznik acyl-enzymového meziproduktu a hydrolýza peptidické vazby, 

uvolnění peptidu s nově vzniklým N-koncem, který zahrnuje i vodík 

z katalytického histidinu   

2.fáze                                                                                                                                      

4. molekula vody se dostává do blízkosti katalytického histidinu a acyl-

enzymového intermediátu na katalytickém serinu 

5.  molekula vody zahajuje nukleofilní atak, jedním z vodíků se váže na 

katalytický histidin, -OH skupinou na acyl-enzymový intermediát, vzniká 

tak znovu tetraedrální meziprodukt 

6. peptid s nově vzniklým C-koncem je uvolněn, histidin poskytuje vodík (z 

molekuly vody) serinu 
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obr. 3 Katalytický mechanismus serinových proteáz (upraveno podle Voet a Voetová, 

1995) 

1.                                                                              2.   

 

 

3.                                                                         4. 
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Trypsiny a chymotrypsiny se ale liší svou substrátovou specifitou. Trypsiny 

hydrolyzují vazbu zahrnující karboxylovou skupinu bazických aminokyselin argininu nebo 

lysinu. Chymotrypsiny hydrolyzují vazby, které obsahují karboxylovou skupinu tyrosinu, 

tryptofanu, fenylalaninu, nebo leucinu (Voet a Voetová, 1995). 

2.2 Komáři 

2.2.1 Střevní proteázy komárů 

Komáři (Diptera: Culicidae) jsou přenašeči závažných a velmi rozšířených virových i 

parazitárních onemocnění (např. žluté zimnice, horečky dengue, filariózy a malárie). Po sání 

krve je střevo prvním orgánem vystaveným virům a parazitům. Některé z těchto organismů se 

ve střevě vyvíjí a množí v přímém kontaktu s látkami sekretovanými střevními buňkami. 

Výzkumy ukazují, že trávicí enzymy komára mohou ovlivňovat schopnost přenášet  

plasmodia. Studium proteolytických enzymů komárů proto pomáhá objasňovat vztahy mezi 

vektorem a přenášeným parazitem. Poznání regulace exprese genů pro tyto enzymy a 

následný vývoj transgenních vektorů mohou být potenciálně využity v biologickém boji 

(Muller a kol., 1995). Průběh trávení  u komárů se v základních rysech shoduje s trávením 

flebotomů. O trávení krve a proteolytických enzymech  u komárů je ale známo podstatně více 

a výzkum flebotomů z těchto znalostí často vychází. Proto ve své práci shrnuji i základní 

poznatky o trávení krve komáry. 

  U nematocerních dipter je přijatá krev shromážděna v zadní části středního střeva. 

Během několika minut jsou erytrocyty zkoncentrovány v masu, z níž je extrahována voda. 

Možné je, že určitou roli hrají i aglutininy ze slin polknutých zároveň s potravou. Oblastí 

s nejvyšší aktivitou trávicích enzymů je tenká vrstva tekutiny mezi střevním epitelem a 

kompaktní masou krve, resp. peritrofickou membránou (po jejím vytvoření) (Clements, 

1992). Krev je shromážděna v abdominální části mezenteronu a obklopena peritrofickou 
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membránou (syn. peritrofická matrix), sekretovanou buňkami střevního epitelia. U flebotomů 

během 1 až 4 hodin vytváří obal, který zcela obklopuje přijatou potravu v zadním 

mezenteronu. Peritrofická matrix je tvořena chitinovou sítí, proteiny a proteoglykany 

(Pimenta a kol. 1997). Trávicí enzymy jsou tak částečně izolovány od inhibitorů proteáz 

přítomných v obratlovčí krvi. Trávení postupuje od periferie směrem ke středu 

endoperitrofického prostoru, hem je přeměněn na hematin. Po skončení trávení je peritrofická 

membrána s hematinem a dalšími zbytky krve vyloučena. Doba trávení je závislá na teplotě, 

vlhkosti i množství přijaté potravy. V tropických oblastech je trávení u komárů dokončeno 

během dvou až tří dní po sání, v podmínkách mírného klimatu během pěti až osmi dní 

(přehled viz Clements, 1992). 

Aktivita střevních proteáz komárů významně stoupá po sání krve. Zjištěna byla endo- i 

exopeptidázová aktivita. Hlavní endopeptidázou indukovanou po sání u Ae. aegypti je trypsin 

(Barillas-Mury a kol., 1995). Produkován je ve dvou formách, tzv. časný a pozdní tryspin. 

Ani jeden z těchto proteinů není přítomen v nenasátém střevě. Časný trypsin se v malém 

množství vyskytuje v nasátém střevě mezi 1 a 8h po sání. Pozdní trypsin je produkován ve 

velkých množstvích nejdříve asi 8-10h po sání a je zodpovědný za většinu endoproteázové 

aktivity ve střevě. Zatímco pozdní trypsin plní roli hlavního trávicího enzymu, časný trypsin 

je součástí signální dráhy, která aktivuje transkripci pozdního trypsinu. (Noriega a Wells, 

1999).  

Transkripce časného trypsinu je zahájena u samic Ae. aegypti během 24 h po 

vylíhnutí, po sání krve je redukována a vrací se na původní úroveň na konci gonotrofického 

cyklu. Transkripce je regulována juvenilním hormonem, jehož syntéza v corpora allata je 

ovlivňována neuroendokrinními faktory. Sání krve vyvolává translaci mRNA pro časný 

trypsin a jeho sekreci do střevního lumen. Mechanismus, kterým je jeho translace a  sekrece 

vyvolána není přesně znám, nejpravděpodobnější se jeví regulace v závislosti na množství 
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volných aminokyselin přítomných ve střevě (Barillas-Mury a kol., 1995; Noriega a kol., 1997; 

Noriega a kol. 1999; Noriega a kol., 2001).  

Aktivita časného trypsinu je podmínkou pro zahájení transkripce pozdní formy 

trypsinu. Nutná je i přítomnost dalšího faktoru, který reguluje translaci pozdního trypsinu 

v závislosti na množství přítomných proteinů. Tímto signálem mohou být nejspíše 

aminokyseliny uvolněné trávením proteinů. Do procesu jsou tedy pravděpodobně zapojeny i 

další proteázy, např. aminopeptidázy nebo karboxypeptidázy přítomné ve střevě (Barillas-

Mury a kol., 1995). Přítomnost volných aminokyselin v přijaté potravě také působí jako signál 

pro zadržení potravy ve střevě po dobu potřebnou k jejímu strávení (Caroci a Noriega, 2003). 

Regulace na transkripční i translační úrovni umožňuje dostatečně flexibilní odpověď na sání - 

produkci pozdního trypsinu v množství odpovídajícím konkrétní přijaté potravě. Syntéza 

velkého množství trypsinu v nepřítomnosti dostatečného množství krve by mohla být pro 

komáry nebezpečnou (Barillas-Mury a kol., 1995). 

 Tento dvoufázový systém trávení umožňuje Ae. aegypti zjistit kvalitu přijaté potravy 

díky časnému trypsinu před zahájením syntézy pozdního trypsinu. Zjištěná role aktivity 

střevní proteázy v regulaci exprese dalšího genu byla prvním popsaným signálním systémem 

tohoto typu (Barillas-Mury, 1995).   

  U druhu An. gambiae bylo zjištěno sedm trypsinových genů.  Jsou uspořádány těsně 

za sebou na chromozomu 3 a neobsahují introny. Dva zástupci této rodiny trypsinů, Antryp1 a 

Antryp2, jsou indukovány ve střevě samiček komárů po sání. Antryp1 je ale navíc v malých 

množstvích transkribován během celého života dospělce a jako jediný z identifikovaných 

střevních trypsinů je také exprimován u kukel a dospělců obou pohlaví bezprostředně po 

vylíhnutí. Z dalších pěti genů tři kódují funkční serinové proteázy (Antryp3,4 a 7), zatímco 

Antryp5 a 6 kódují zřejmě nefunkční enzymy. Antryp3,4 a 7 jsou ve střevě samiček 

transkribovány konstitutivně, tzn. po celý život dospělce, a jejich exprese je naopak bržděna 
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po sání. Zdá se, že tyto tzv. konstitutivní trypsiny plní u An. gambiae funkci analogickou 

časnému trypsinu Ae. Aegypti (Muller a kol., 1993, 1995). Giannoni a kol. (2001) 

identifikovali možný regulační trypsinový element (PTRE) přítomný v promotorech všech 

trypsinů An, gambiae i An. stephensi, na který se váže GATA transkripční faktor, který je 

pravděpodobně klíčovým regulačním prvkem transkripce konstitutivních i indukovaných 

trypsinů. Všechny identifikované funkční trypsiny An. gambiae jsou in vitro schopny 

autoaktivce. Neobsahují před místem štěpení motiv zbytků kyseliny asparagové, které u 

trypsinů obratlovců brání autoaktivaci. Na rozdíl od časného trypsinu An. gambiae jsou 

Antryp1 a Antryp4 v epiteliálních  buňkách nenasátého střeva skladovány ve formě 

zymogenu. Po sání jsou odštěpeny aktivační peptidy a aktivní proteázy jsou sekretovány do 

lumen střeva. Aktivace těchto enzymů je vyvolána přijetím jakékoliv potravy nezávisle na 

obsahu proteinů. Potrava neobsahující proteiny však nevyvolává u An. gambiae syntézu 

trypsinů de novo (Muller a kol., 1993, 1995). 

O roli chymotrypsinů v trávení komárů byly dlouhou dobu pochybnosti, protože 

substráty používané k jejich detekci byly spíše vhodné pro savčí než hmyzí chymotrypsiny. 

Chymotrypsiny ovšem hrají významnou roli nejen v larválním vývoji Ae. aegypti, kde jsou 

hlavní střevní proteázou, ale i v trávení dospělců. Jiang a kol. (1997) popsali chymotrypsin 

Ae. aegypti specifický pro dospělé samičky tohoto druhu. Regulace jeho syntézy je odlišná od 

jiných endoproteáz. Stejně jako časný trypsin  je gen pro tento chymotrypsin poprvé 

přepisován na začátku života dospělce. Jeho mRNA dosahuje maximální hladiny před sáním,  

překládána je až po nasátí potravy. Na rozdíl od časného trypsinu,  mRNA pro chymotrypsin 

po sání neklesá a protein je produkován průběžně během trávení (Jiang a kol., 1997).  

U druhu An. gambiae byly identifikovány tři trávicí chymotrypsiny, které se liší svým 

profilem exprese a  mají i poněkud odlišnou substrátovou specifitu. AgchyL odpovídá svým 

profilem exprese časnému trypsinu Ae. aegypti. Záměnou serinu nebo glycinu, přítomných 
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obvykle u chymotrypsinů ve vazebném místě, za threonin je pozměněna jeho substrátová 

specifita (Shen a kol., 2000). Anchym1 a Anchym2 jsou po sání transkripčně aktivovány, 

podobně jako indukované trypsiny An. gambiae.  Všechny tři chymotrypsiny jsou 

produkovány ve formě zymogenů a aktivovány tryptickým štěpením (Vizioli a kol., 2001). 

Ve střevě komárů byla prokázána i exopeptidázová aktivita. Konstitutivní i sáním 

indukovaná aminopeptidázová aktivita byla identifikována u Ae. aegypti i několika druhů 

rodu Anopheles. Karboxypeptidáza A, karboxypeptidáza B a aminopeptidázová aktivita jsou 

indukovány u Ae. aegypti po sání s nejvyšší aktivitou mezi 20 a 24 h po sání, podobně jako 

pozdní trypsin.  Všechny zjištěné exopeptidázy vykazují široké pH optimum mezi 6.5 a 9.0 

(podobně jako u jiných druhů hmyzu). Stejně jako v případě pozdního trypsinu je 

produkované množství exopeptidáz úměrné množství proteinů v přijaté potravě a jejich 

stimulace je závislá na trypsinové aktivitě. Na základě těchto poznatků autoři navrhují, že 

všechny tyto proteázy  pozdní fáze jsou regulovány aktivitou časného trypsinu a možná sdílejí 

shodné regulační elementy (Noriega a kol., 2002).  

Naproti tomu u An. gambiae je karboxypeptidáza A indukována velmi rychle po sání. 

Množství přítomné mRNA se zvětší 10x  do 3h po sání oproti hladině před sáním krve. 

Indukce této karboxypeptidázy je nezávislá na obsahu proteinů v přijaté potravě. Je 

pravděpodobné, že karboxypeptidáza A u druhu An. gambiae hraje roli v indukci trávení po 

přijetí potravy (Edwards a kol., 1997).  

Trávicí enzymy komára mohou mít také vliv na jeho schopnost přenosu infekčních 

onemocnění. Významné mohou být především v přenosu malárie, protože viry a filárie 

unikají ze střeva záhy po infekci, zatímco plasmodium zůstává ve střevě poměrně dlouhou 

dobu a prodělává zde významnou část svého životního cyklu – diferenciaci gametocytů 

v gamety, vznik zygoty a její transformaci v ookinet. Role střevních proteáz vektora v tomto 

procesu není jednoznačná. Proteolytické enzymy produkované ve střevě po sání jsou schopny 
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ničit nezralé ookinety. Na druhou stranu je v případě P. gallinaceum a P. falciparum aktivita 

trypsinu produkovaného střevním epitelem vektora nezbytná pro aktivaci chitinázy 

produkované ookinety nutné k penetraci peritrofické matrix. Ookinety  P. vivax zřejmě 

nepotřebují  chitinázu, protože opouštějí  endoperitrofický prostor ještě před dokončením 

syntézy peritofické matrix (Beerntsen a kol., 2000).  

Pozorovaný vliv střevních proteáz na průběh infekce se liší u různých systémů parazit/ 

vektor. U systému Ae. aegypti/P. gallinaceum vyvolá inhibice trypsinové aktivity snížení 

náchylnosti vektora (Shahabuddin a kol., 1995 in Kaplan a kol., 2001); trypsiny v tomto 

případě tedy zřejmě ovlivňují vývoj plasmodia ve vektoru. Podobná je situace u dvojice An. 

tessellatus/P. falciparum (Ramasamy a kol., 1997 in Kaplan a kol., 2001). Naproti tomu u An. 

tesselatus/P.vivax inhibice trypsinové aktivity vede ke zvýšení infektivity plasmodií 

(Ramasamy a kol. 1997 in Kaplan a kol., 2001).  

I v rámci jednoho druhu vektora můžeme rozlišit kmeny náchylné a rezistentní 

k plasmodiím. U dvou v tomto směru odlišných kmenů An. stephensi byla zjištěna stejná 

hladina trypsinové aktivity, ale rezistentní kmen vykazuje větší aminopeptidázovou akktivitu 

(Feldmann a kol., 1990 in Kaplan a kol., 2001). Naopak pokusy s rezistentním a náchylným 

kmenem Ae. aegypti a P. gallinaceum ukazují vyšší hladinu proteolytických enzymů u 

náchylného kmene po sání infekční krve a popírají tím, že by rezistence byla v tomto případě 

působena poškozením ookinetů působením trávicích enzymů (Kaplan a kol., 2001). Lze 

shrnout, že alespoň v některých případech se proteolytické enzymy podílejí na potlačení 

infekce, a že dynamika aktivity proteáz po sání může být důležitým faktorem ovlivňujícím 

náchylnost/rezistenci komárů k plasmodiím (Billingsley a Sinden, 1997; Beerntsen a kol., 

2000).  

Poznání exprese střevních proteáz komárů má velký význam pro vývoj geneticky 

transformovaných vektorů jako nástroje ke kontrole malárie. Jelikož klasické prostředky boje 
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s tímto onemocněním nejsou dostatečné, jsou hledány alternativní možnosti kontroly. 

Modifikace komárů takovým způsobem, aby nebyli schopni přenášet plasmodia a zároveň tím 

nebyla snížena jejich fitness, se zdá být jednou z nejnadějnějších strategií. K tomuto účelu je 

nutno využít gen kódující produkt, který je letální pro některé z vektorových stadií plasmodia 

a promotor, který zajistí jeho expresi ve správný moment v odpovídající tkáni. Například pro 

ovlivnění gametocytů nebo ookinet musí být transgenní produkt sekretován do střevního 

lumen brzy po sání. Jednou z možností je využití karboxypeptidázového promotoru, který u 

An. gambiae i Ae. aegypti vyvolává expresi s potřebnou pohlavní, tkáňovou i  časovou 

specifitou. S pozitivními výsledky byl takovýmto způsobem transformován An. stephensi 

s využitím fosfolipázy ze včelího jedu (PLA2) jako efektorového produktu. (Moreira a kol., 

2002; Ghosh a kol., 2002) 

 

2.3 Flebotomové 

2.3.1 Charakteristika skupiny; příjem potravy a stavba trávicího traktu 

Flebotomové (řád Diptera, čel. Psychodidae, podčel. Phlebotominae) jsou drobní (1.5-

3 mm délky), jemně ochlupení komárci žijící především v tropech a subtropech celého světa; 

maximum jejich rozšíření dosahuje 50° severní a 40° jižní šířky. Osidlují velmi rozmanité 

biotopy vzhledem k nadmořské výšce (od míst položených  níže než hladina moře po 3300m 

n.m.), vlhkosti (od aridních oblastí po deštné pralesy) i jiným faktorům (např. pralesní i 

antropofilní druhy). Z více než 700 poznaných druhů flebotomů  je asi 70 vektory lidských 

onemocnění. Řadíme je do dvou  rodů: Phlebotomus ve Starém světě a Lutzomyia v novém 

světě. 
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  Existují čtyři eucephalní, apodní larvální instary; nejdříve po třech týdnech se kuklí. 

Pro dospělce je typická převážně noční aktivita (shrnutí viz Killick-Kendrick, 1999; Sádlová, 

1999). 

Samci i samičky se živí sáním cukerných šťáv. Krev sají pouze samičky, pro které je 

zdrojem energie pro tvorbu vajíček. Samičky kladou vajíčka do vlhkých míst s dostatkem 

organického materiálu pro výživu larev (např. opadané listí nebo odpad z domácnosti).  

Některé druhy jsou schopny klást první snůšku bez přijetí krve. Jednotlivé druhy se liší 

v počtu sání během jednoho gonotrofického cyklu; některé sají vícekrát během několika dnů, 

jiné vyžadují pouze jedno sání na jednu snůšku. Infikované samičky se pokouší sát opakovaně 

(viz dále). Do místa sání samička uvolňuje sliny s lokálním vazodilatačním, analgetickým a 

imunomodulačním účinkem na hostitele. Některé druhy se páří před, jiné po a další během 

sání. Doba mezi sáním a kladením jednotlivých druhů závisí na druhu flebotoma a teplotě 

prostředí; u laboratorních kolonií se pohybuje mezi 4-8 dny. (Killick-Kendrick, 1999)  

 

 

Obr.1 Trávicí trakt flebotoma (Killick-Kendrick, 1979) 
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2.3.2 Vývoj leishmanie v trávicím traktu vektora 

Obr.2  Morfologický vývoj a lokalizace leismanie ve vektoru  (Sádlová, 1999) 

suparpylorické druhy - v horní části obrázku, peripylorické druhy – ve spodní části obrázku; 
šipkami je střevo rozděleno do oblastí: FG – přední střevo; TMG – thorakální mezenteron; 
AMG – abdominální mezenteron; HG – zadní střevo;  morfologické formy leishmanií: 1 – 
amastigoti  2 – procyklický promastigot, 3 – dlouhá nektomonáda, 4 – krátká nektomonáda; 5 
– haptomonáda;  6 – paramastigot; 7 – metacyklický promastigot 

 

 

Vývoj leishmanií ve vektorovi probíhá výhradně v jeho trávicím traktu. Medicínsky 

významné leishmanie s výjimkou komplexu L. braziliensis patří mezi tzv. suprapylorické 

druhy. To znamená, že jejich vývoj je omezen na střední střevo a anteriorní část trávicího 

traktu, parazit se nevyvíjí v zadním střevě (Sádlová, 1999).  

Přijatá krev obsahuje stádia amastigotů. Ta se v krvi obklopené peritrofickou 

membránou dělí a diferencují v bičíkaté promastigoty, konkrétně tzv. procyklické formy, 

které později transformují v delší, štíhlejší formy, tzv. dlouhé nektomonády. Ty kolem třetího 

dne po sání rozrušují činností vlastní chitinázy strukturu peritrofické matrix a unikají do 

ektoperitrofického prostoru střevního lumen. Zde se pomocí bičíku uchycují na mikroklky 

střevní stěny. Toto přichycení je reverzibilní a chrání promastigoty před vyloučením spolu s 
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nestrávenými zbytky krve.  Suprapylorické druhy leishmanií se v abdominální části 

mezenteronu opakovaně přichycují a uvolňují a rychle množí, později migrují anteriorně. 

Dlouhá nektomonádní stádia transformují v tzv. krátké nektomonády (podle Rogers a kol., 

2002 nazývané také leptomonády), které 5-7 dní po sání představují nejhojnější formy 

v hrudní části střeva. Krátké nektomonády jsou prekurzory infekčních metacyklických stádií. 

Z nektomonádních stádiií vznikají v blízkosti stomodeální valvy také krátké nepohyblivé 

haptomonády. Některé z nich kolonizují esofagus a farynx a vytvářejí paramastigotní stádia. 

Haptomonády i paramastigoti jsou přichyceni k  povrchu stomodeální valvy a předního střeva, 

někdy infekce zasahuje i cibarium a proboscis (Sádlová, 1999).  

Leishmanie skupiny peripylaria vytvářejí po průniku peritrofické matrix haptomonády 

a paramastigoty uchycené v pyloru a ileu, kde se také množí. Později vytváří pohyblivá 

promastigotní stádia, která migrují do hrudní části střeva. Další vývoj je obdobný vývoji 

suprapylorických druhů (Sádlová, 1999).  

Paraziti působí těžké poškození stomodeální valvy, které brání vektorovi v přijetí krve 

a nutí jej k opakovaným pokusům o sání. K přenosu infekce na obratlovce dochází se 

zpětným tokem přijaté krve, působeným právě poškozením stomodeální valvy 

(Sádlová,1999).  

2.3.3 Střevní proteázy flebotomů  

O proteolytických enzymech u flebotomů je, v porovnání s komáry, známo poměrně 

málo. Sání krve vyvolává syntézu a sekreci trávicích enzymů, zahrnujících trypsiny, 

chymotrypsiny, aminopeptidázy, karboxypeptidázy a α-glukosidázy (Sacks a Kamhawi, 

2001). Protože většinu rozpuštěných látek v přijaté krvi tvoří proteiny, hrají v trávení 

flebotomů zásadní úlohu proteolytické enzymy, především trypsinové a chymotrypsinové 

proteázy (Ramalho-Ortigao a kol., 2003). Enzymy jsou uvolněny do ektoperitrofického 
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prostoru a procházejí přes peritrofickou membránu do pozřené krve; trávení probíhá zřejmě 

koncentricky, podobně jako u komárů (Pimenta a kol., 1997).  

Ve střevě nenasátých samic flebotomů je velmi nízká proteázová aktivita. U P. 

langeroni a P. papatasi je signifikantní množství proteáz je produkováno již 10 hodin po 

nasátí krve. Maximální hladiny je dosaženo, podobně jako mnoha jiných krevsajících 

dvoukřídlých, mezi 24-48 hodinami po sání krve. Zpět na původní hodnoty klesá hladina 

endo- i exoproteázové aktivity 50 až 72 hodin po sání. Přesné načasování se liší podle druhu 

vektora. Podobně jako u jiného hematofágního hmyzu je trypsinová (endopeptidázová) 

aktivita  téměř výhradně lokalizována ve střevním lumen, naopak aminopeptidázová 

(exopeptidázová) aktivita se vyskytuje jak v lumen tak i asociovaná se střevní stěnou. 

Optimální hodnoty pH pro působení proteolytických enzymů jsou v alkalické oblasti, 

pohybují se mezi hodnotami 7.5-9.5 (Dillon a Lane, 1993a).  

Srovnání syntézy serinových proteáz u dospělců a vývojových stádií provedli 

Mahmood a Borovsky (1992 a 1993) u druhu Lutzomyia anthophora. Larvy i kukly L. 

anthophora syntetizují trypsinové i chymotrypsinové proteázy. Aktivita serinových proteáz 

stoupá během larválního vývoje a klesá před zakuklením. V kuklách mohou tyto proteázy 

zřejmě sloužit k lyzi střeva, k níž dochází během metamorfózy. Larvální  stádia syntetizují 

více chymotrypsinových proteáz, zatímco u dospělců převažují trypsinové.   

Nejnovější a dosud nejpodrobnější studie střevních proteáz flebotomů (Ramalho-

Ortigao a kol., 2003) popisuje sekvenci a částečnou charakterizaci šesti střevních serinových 

proteáz P. papatasi. Metodou sekvenace cDNA knihoven nasátého i nenasátého střeva P. 

papatasi byly identifikovány cDNA kódující čtyři trypsinové a dvě chymotrypsinové 

sekvence. Všechny vykazují strukturální podobnost známým trypsinům a chymotrypsinům 

různých druhů komárů. V cDNA knihovně z nenasátých střev byly nalezeny tři trypsinové 

sekvence (Pptryp 1 – Pptryp3). Pptryp1 je nejhojnější sekvencí pro serinové proteázy v této 
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knihovně. Sekvenace cDNA knihovny střeva 6 a 24h po sání krve ukázala další sekvenci pro 

trypsin (Pptryp4). Nalezené trypsinové sekvence obsahují mezi 774 a 816 páry bazí a 

molekulová hmotnost předpokládaných proteinů se pohybuje mezi 27.7 a 29.2 kDa. V cDNA 

knihovně nasátého střeva byly identifikovány také dvě chymotrypsinové sekvence (Ppchym1 

a Ppchym2). Jejich velikost je 789 a 783 bp a molekulová hmotnost předpokládaných 

proteinů 28.8 a 28.2 kDa (Ramalho-Ortigao a kol., 2003). 

Nalezené sekvence endopeptidáz zahrnují předpokládané signální peptidy o délce 16 

(chymotrypsiny, Pptryp 3 a 4) resp. 19 (Pptryp 1 a 2) aminokyselin i předpokládané místo 

štěpění pro aktivaci proteinu. Ve všech nalezených sekvencích je přítomna katalytická triáda, 

zahrnující histidin, kyselinu asparagovou a serin, i šest konzervovaných cysteinových zbytků. 

Nalezené trypsinové sekvence obsahují vysoce konzervovaná trypsinová vazebná místa. 

Přítomny jsou i aminokyselinové zbytky důležité pro specifitu trypsinů (lysin a aspartát na 

konzervovaných pozicích), stejně jako zbytky zodpovědné za specifitu chymotrypsinů u 

Ppchym 1 a 2 (Ramalho-Ortigao a kol., 2003). 

Předpokládané aminokyselinové sekvence 4 trypsinových molekul P. papatasi se 

navzájem shodují v 44-63%. Předpokládané chymotrypsinové sekvence jsou shodné z 59%. 

Shoda mezi trypsinovými a chymotrypsinovými sekvencemi se, podobně jako u An. gambiae 

(Vizioli a kol., 2001), pohybuje mezi 30 a 40%. Nalezené serinové proteázy P. papatasi 

vykazují vysoký stupeň podobnosti trypsinům a chymotrypsinům u komárů. Dva popisované 

chymotrypsiny P. papatasi jsou z 34-45% shodné s chymotrypsiny An. gambiae,  Ae. aegypti, 

An. aquasalis a An. darlingi. Trypsiny P. papatasi se shodují s trypsiny anofelů ze 35-60%. 

Zdá se, že z fylogenetického hlediska tvoří trypsiny P. papatasi dvě oddělené skupiny odlišné 

od trypsinů komárů. První skupina je tvořena Pptryp1, Pptryp2 a trypsinem D. melanogaster 

(CG5255), do druhé spadají Pptryp3 a Pptryp4. Chymotrypsiny P. papatasi tvoří skupinu 

separovanou od chymotrypsinů komárů (Ramalho-Ortigao a kol., 2003). 
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Metodou RT-PCR bylo zjištěno, že v profilu exprese serinových proteáz P. papatasi 

jsou významné rozdíly.  Všechny čtyři trypsinové mRNA jsou přítomny i v nenasátém střevě. 

Dvě z nich (Pptryp1 a Pptryp2) jsou během 30h po sání redukovány. Hladina Pptryp3 se 

zřejmě po sání nemění a zůstává stálá až do 30h, po 48h je již výrazně redukována. Exprese 

Pptryp4 je sáním indukována, stoupá po 6 i 30h. Exprese dvou chymotrypsinových proteáz se 

též podstatně vzájemně liší. Pouze jedna z nich (Ppchym1) je přítomna i v nenasátém střevě. 

Hladina mRNA pro Ppchym1, která je v nenasátém střevě nízká, strmě stoupá už 6h po sání. 

Po 30h je ale přibližně z 50-70% redukována a po 48h se její množství vrací na původní 

hodnotu. Naproti tomu mRNA pro Ppchym2 v nenasátém střevě chybí. Brzy po sání (6h) je 

její hladina detekovatelná, ale nízká. Po 30h velmi výrazně stoupá, následovány redukcí po 

48h. (Ramalho-Ortigao a kol., 2003) 

 Výsledky RT-PCR v zásadě odpovídají i naměřené enzymatické aktivitě. Trypsinová 

aktivita je detekovatelná již 1h po sání, maximálních hodnot dosahuje mezi 27 a 48h po sání. 

Po 72h je opět redukována. Chymotrypsinová aktivita je detekovatelná nejdříve 6h po sání, 

rovněž s maximálními hodnotami mezi 27 a 48h a redukcí po 72h po sání (Ramalho-Ortigao a 

kol., 2003). 

Skutečnost, že mRNA pro všechny trypsiny P. papatasi je přítomná v nenasátém 

střevě, ačkoliv v něm nebyla zjištěna žádná trypsinová aktivita, autoři vysvětlují 

posttranskripční regulací těchto trypsinů. Nevylučují ovšem ani možnost skladování 

inaktivních prekurzorů enzymů uvnitř střevních buněk. Přítomnost mRNA pro trypsin 

v nenasátém střevě je ve shodě tím, co bylo pozorováno u trypsinů An. stephensi (Berner a 

kol. in Ramalho-Ortigao a kol., 2003), Ae. aegypti (Felix a kol., 1991 in Ramalho-Ortigao a 

kol., 2003) a Glossina morsitans (Yan a kol., 2001 in Ramalho-Ortigao a kol., 2003), kde se 

mRNA akumuluje v epiteliálních buňkách, aniž by byla překládána. Naproti tomu u An. 
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gambiae bylo zjištěno, že jeho trypsiny (Antryp1 a Antryp4) jsou sekretovány a aktivovány ve 

střevním lumen po sání potravy bez proteinů (Muller a kol., 1995). 

Chymotrypsiny P. papatasi Ppchym1 a Ppchym2 se podle zjištěného profilu exprese 

zdají být analogické časnému a pozdnímu trypsinu Ae. aegypti (Barillas-Mury a kol., 1995). 

Vzhledem k tomu, že popsaná chymotrypsinová aktivita koreluje s expresí Ppchym2, je 

možné, že mechanismy regulující expresi časného a pozdního trypsinu u Ae. aegypti se u 

flebotomů vyvinuly pro chymotrypsiny (Ramalho-Ortigao a kol., 2003). 

2.3.4 Vliv střevních proteáz flebotomů na vývoj leishmanií 

Adler (1938) byl prvním, kdo se zabýval studiem trávení P. papatasi v souvislosti 

s jeho rezistencí k některým druhům leishmanií. Zjistil, že se snížením obsahu séra 

v přijímané krvi se výrazně zvýšil stupeň infekce P. papatasi druhem leishmanie, která v něm 

za normálních podmínek nepřežívá (zřejmě L. tropica). Navrhl možnost, že produkty trávení 

séra ničí promastigoty leishmanií a že snížení koncentrace séra v potravě snížilo množství 

indukovaných proteáz. Schlein a Romano (1986) ve své studii ukázali, že infekce L. major 

v jejím přirozeném vektoru P. papatasi snižuje množství proteáz přítomných ve střevě po 

sání. Borovsky a Schlein (1987) pozorovali, že infekce promastigoty L. major snižuje 

množství proteáz sekretovaných ve střevě P. papatasi podstatně výrazněji než infekce L. 

donovani, ke které je P. papatasi v přirozených podmínkách rezistentní. Přidání trypsinového 

inhibitoru umožní přežití a rozvoj infekce L. donovani.  Autoři formulovali hypotézu, že 

specifická složka trypsinové aktivity ve střevě P. papatasi brání rozvoji infekce L. donovani. 

Naopak, schopnost modulovat tuto složku umožňuje ve střevě přežít druhu L. major, pro 

kterou je P. papatasi přirozeným vektorem. 

Potlačení a zpoždění aktivity alkalických proteáz ve střevě P. papatasi potvrdili Dillon 

a Lane (1993b) i při infekci amastigoty L. major, tedy situaci lépe odpovídající přirozenému 

průběhu infekce. Při infekci P. langeroni, který není přirozeným vektorem L. major, byl 
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nástup proteáz rovněž opožděn oproti kontrole, ale snížení aktivity bylo méně výrazné než u 

P. papatasi.  Autoři navrhují dvě možná vysvětlení, proč je snížení aktivity proteáz vektora 

pro rozvoj infekce důležité. První je možnost přímého škodlivého účinku proteolytických 

enzymů na leishmanie. Podle druhé hypotézy je suprese proteáz důležitá, protože zvyšuje 

množství dostupných živin pro rostoucí populaci parazita (Dillon a Lane, 1993b). 

 Vlivem složení přijímané krve na proteázovou aktivitu ve střevě P. papatasi a 

náchylnost k infekci tohoto druhu L. donovani se zabývali Schlein a Jacobson (1998). 

Heparinizovaná krev stejně jako podání erytrocytů s roztokem soli vedou ke snížení a 

zpoždění aktivity alkalických proteáz a umožní přežití L. donovani v jejím nepřirozeném 

vektoru. Autoři navrhují, že mechanismem ovlivnění sekrece proteáz složením přijímané krve 

může být vysvětleno i jejich dřívější pozorování (Schlein a Jacobson, 1996) v podmínkách 

bližších reálné situaci v přírodě. V těchto experimentech zaznamenali ovlivnění vývoje L. 

major v jejím přirozeném vektoru P. papatasi typem přijaté savčí krve.  

Volf a kol. (2001) potvrzují příznivý vliv galaktosaminu a heparinu na rozvoj infekce 

L. major v  P. duboscqi, který je rovněž přirozeným přenašečem této leishmanie. 

Galaktosamin vykazuje nespecificky toxický účinek vůči flebotomům a působí téměř úplnou 

inhibici jejich proteázové aktivity. Heparin signifikantně snížil trypsinovou aktivitu 12 a 72h 

po sání, nevykazuje však žádný účinek na defekaci, mortalitu ani ovipozici flebotomů. 

Celkově je možno říci, že citované studie svědčí o vlivu proteázové aktivity na 

náchylnost/rezistenci flebotomů k přenosu leishmanií.  

Velmi zajímavé výsledky přineslo studium role peritrofické matrix v trávení krve a 

vývoji infekce (Pimenta a kol., 1997). Ukázalo se, že peritrofická matrix je sice částečnou 

bariérou v rozvoji infekce, ale zároveň umožňuje přežití parazitů v časné fázi trávení. Je-li do 

krve s amastigoty L. major přidána chitináza, která zabrání tvorbě peritrofické matrix, dochází 

po 4h k 90% snížení infekce a do 12h je infekce zlikvidována téměř úplně. K redukci infekce 
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asi na 50% množství živých amastigotů během prvních 4h po sání dochází i při normálním 

průběhu infekce, dále však k poklesu nedochází a do 24h se parazité začínají pomnožovat. 

Nepřítomnost peritrofické matrix tedy stupňuje účinek nepříznivých podmínek, které i za 

normálních okolností ve střevě existují. Amastigoti, stejně jako plně vyvinutí promastigoti po 

18h vývoje jsou k těmto podmínkám relativně rezistentní. Citliví  jsou parazité v časném 

stádiu (2-8h) transformace. Toto tvrzení je v souladu i s výsledky Dillon a Lane (1993b), kteří 

pozorovali růst plně diferenciovaných promastigotů v kultuře i za přítomnosti trypsinu. 

Podle Pimenty a kol. (1997) při současném podání parazitů a  inhibitoru trypsinu 

dochází ke značně menšímu časnému poklesu infekce. Přestože je 4h po sání trypsinová 

aktivita relativně nízká, postačuje zřejmě k potlačení infekce. Peritrofická membrána omezuje 

vystavení parazitů hydrolytickým enzymům v časné fázi, než diferencují ve formy 

k proteázám rezistentní. Zdá se, že je jednak sama bariérou v pronikání enzymů a zároveň 

udržuje ve svém lumen denzní hmotu přijatých erytrocytů, které zpomalují difuzi enzymů 

uvnitř prostoru vymezeného peritrofickou membránou. Je třeba podotknout, že v tomto 

případě, narozdíl od předchozích studiií (Schlein a Romano,1986; Borovsky a Schlein, 1987; 

Dillon a Lane, 1993b), nebyla prokázána signifikantní inhibice ani zpoždění proteázové 

aktivity během infekce P. papatasi  L. major. 

Poměrně nejasnými zůstávají mechanismy, jakými se buňky parazita účinkům 

proteolytických enzymů vektora brání a jakým způsobem modifikují aktivitu či množství 

sekretovaných proteáz. Výzkum je zaměřen především na molekuly fosfoglykanů, přítomné 

na povrchu buněk parazita nebo sekretované parazitem. Mezi povrchové molekuly zakotvené 

v membráně parazita glykosylfosfatidylinositolovou (GPI) kotvou patří  lipofosfoglykan 

(LPG), glykofosfatidylinositolové lipidy (GIPLs) a  některé formy proteofosfoglykanů (PPG). 

LPG je hlavním povrchovým glykokonjugátem leishmanií vytvářejícím na celém jejím 

povrchu včetně bičíku hustě utvářený glykokalyx.  Sekretovány jsou především kyselá  
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fosfatáza (sAP), uvolňovaná všemi druhy leishmanií v promastigotním stádiu z flagelární 

kapsy, a volné, savčím mucinům podobné proteofosfoglykany (sPPG). Někteří mutanti 

leishmanií deficitní v molekulách fosfoglykanů nejsou schopni vývoje ve střevě vektora. 

Jejich přežití je možno podpořit přidáním glykokonjugátů sekretovaných normálním druhem 

parazita příslušného druhu vektora. Tyto glykokonjugáty snižují a zpozdí proteolytickou 

aktivitu ve střevě (Schlein et al., 1990).   

Mezi  strukturami fosfoglykanů jednotlivých druhů jsou značné rozdíly. Tento 

polymorfismus může hrát roli ve schopnosti těchto molekul inhibovat trávicí enzymy nebo 

chránit povrch parazita před účinkem proteáz (Sacks, 2001; Sacks a Kamhawi, 2001). 

Možným mechanismem obrany parazita před účinkem trávicích enzymů vektora je i štěpení 

jejich molekul pomocí vlastních proteáz, například povrchovou metalloproteinázou Gp63 

(Hajmová a kol., 2004).  
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3 Závěr 

Tato seminární práce shrnuje základní poznatky, které dosud přinesl výzkum střevních 

proteáz komárů a flebotomů. Orientace v této problematice je nezbytná pro mou práci 

v laboratoři a vypracování diplomové práce. 

Předběžné pokusy v naší laboratoři ukázaly, že v nasátém střevě P. dubosqi je, kromě 

proteáz s molekulovou hmotností odpovídající popsaným trypsinovým a chymotrypsinovým 

proteázám, přítomen i protein s proteázovou aktivitou o molekulové hmotnosti přibližně 38-

40 kDa. Jedním z úkolů mé diplomové práce je objasnit, o jakou proteázu se jedná za použití 

kombinace elektroforetických metod, kapalinové chromatografie a hmotové spektrometrie. 

Cílem je izolovat danou proteázu a stanovit její částečnou aminokyselinovou sekvenci. Na 

základě této sekvence bude možno identifikovat, o jaký typ proteázy se jedná, nebo navrhnout 

degenerované primery, které by umožnily získat nukleotidovou sekvenci genu pro tuto 

proteázu. 

Díky spolupráci s laboratořemi v zahraničí budu mít také možnost studovat mutanty 

leishmanií deficitní v povrchových molekulách a ověřit, zda tyto povrchové molekuly 

promastigotů, např.  Gp63 a LPG, hrají roli v obraně proti trávicím enzymům vektora. 

Testováví bude prováděno pomocí experimentálních infekcí flebotomů.  
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