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Anotace 

Moderní techniky identifikace nejrůznějších molekul v biologických vzorcích jsou v dnešní době 

na vysoké úrovni a identifikace velmi komplexních vzorků je běžně dostupná, ať už z finančního 

hlediska, tak z hlediska nároků na přístrojové vybavení. Pro identifikaci molekul, zejména pro-

teinů v biologických vzorcích, je dnes běžně využívána hmotnostní spektrometrie. Vzorek zkou-

mané tkáně pro tuto analýzu je potřeba připravit pomocí speciálního mikroskopu umožňujícího 

laserovou selekci, disekci a separaci požadované oblasti. Tato technologie umožňuje v poměrně 

krátkém čase zjistit míru výskytu molekul v rámci zkoumané tkáně, a tak se např. vyhnout 

zdlouhavé přípravě protilátek generovaných pro stejné účely v laboratorních zvířatech.  

Za účelem ověření některých plánovaných postupů byl jako experimentální organismus vybrán 

mnohobuněčný žaberní ektoparazit kapra obecného (Cyprinus carpio) – Eudiplozoon nippo-

nicum. Tento hematofágní helmint může negativně ovlivňovat chovy kaprovitých ryb, zejména z 

důvodu možnosti rozvoje sekundárních infekcí v místě sání. Daný parazit je intenzivně studován 

v rámci výzkumu realizovaného skupinou kolem Dr. Kašného na Ústavu botaniky a zoologie 

(oddělení Parazitologie), Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity. 
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Annotation 

Today, the modern techniques of identification of molecules in biological samples are highly 

developed and identification of very complex samples is routinely available, in terms of financial 

expenses and instrumentation. Mass spectrometry is a robust method often used for identifica-

tion of various molecules in biological samples, especially proteins. The mass spectrometry is 

possible to apply also for targeted biological tissues extracted by special microscope enabling 

the laser selection, dissection and final separation. This technology allows us, except the identifi-

cation of particular molecules, also to determine their relative quantification, and like this e.g. to 

avoid long preparation of specific antibodies in laboratory animals generated for the same pur-

poses of molecule tissue localization. 

In order to verify this methodological approach, the multicellular gill ectoparasite of common 

carp (Cyprinus carpio) Eudiplozoon nipponicum, was selected as a model organism. This hema-

tophagous helminth may negatively influence carp breeds, mainly because of possible develop-

ment of secondary infection due to the rupture at the gill lamella during the blood uptake. This 

parasite is intensively studied by the group around Dr. Kašný at Department of Botany and Zool-

ogy (Parasitology), Faculty of Science, Masaryk University. 
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Úvod 
Navzdory vysoké úrovni veterinární i humánní medicíny, i v dnešní době paraziti stále předsta-

vují riziko. Mohou přímo ovlivňovat naše zdraví, nebo nám škodí nepřímo skrze nákazy hospo-

dářských zvířat, u nichž mohou způsobovat škody ekonomické. 

Rybí parazit Eudiplozoon nipponicum nemůže napadnout člověka, může však negativně ovlivňo-

vat chovy kaprovitých ryb. Jeho dospělce nalezneme na žábrech kaprů, kde se živí krví. Napadení 

kapři jsou náchylní vůči sekundární infekci (např. bakteriální), která se do těla může dostat prá-

vě narušenou kapilárou v místě sání. Navíc při silné nákaze může dojít i ke vzniku anémie a 

v krajním případě i úhynu ryby. Ryba s parazity neprospívá, např. neroste tak rychle jako jedinec 

parazitů prostý, čímž dochází ke vzniku hospodářských ztrát. 

S rozvojem molekulární biologie, proteomiky a dalších věd o živé přírodě lze lépe poznat a po-

chopit rozličné funkce molekul a tím i fungování živých organismů, parazity nevyjímaje. Získané 

poznatky je možné zužitkovat, jak v boji proti parazitům (tvorba vakcín nebo léčiv), tak pro jiné 

účely – v případě charakterizace molekul se zajímavými využitelnými vlastnostmi (antikoagu-

lanty).  

Ve své práci se zaměřuji na stanovení rozdílů v proteinovém složení povrchových (tegument) a 

vnitřních (větvené střevo) částí těla tohoto parazita s využitím technik laserové mikrodisekce a 

hmotnostní spektrometrie. Aplikováním této metodologie, bych chtěla ověřit její využitelnost 

pro lokalizace proteinových molekul a tím umožnění lepšího odhadu jejich funkcí.   

Pomocí laserové mikrodisekce je možné oddělit a vyjmout jak jednotlivé buňky, tkáňové sousta-

vy, tak rozsáhlejší oblasti z komplexní tkáně, což zaručuje zpřesnění výsledků a zacílení analýz 

v porovnání s případnou analýzou celé tkáně či manuální extrakcí určité její oblasti např. skalpe-

lem, kdy dochází k výrazné kontaminaci okolními buňkami. Prostřednictvím hmotnostní spek-

trometrie lze následně určit jednak složení vzorku, ale také míru zastoupení jednotlivých složek, 

tzn. jsme schopni získat kvalitativní i kvantitativní data. Dokonce v případě použití techniky zob-

razovací hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry Imaging, MSI) je možné poměrně snad-

no a rychle přímo získat informaci o prostorové distribuci určitých chemických složek (spíše 

malých molekul) ve vzorku. Tím pádem například odpadá potřeba použití laboratorních zvířat 

za účelem přípravy protilátek, s jejichž pomocí by bylo možné také následně lokalizovat oblasti 

tkáně, jejíž buňky produkují hledanou molekulu.  

V našem postupu jsme zvolili dostupnou instrumentaci – laserový disektor (Zeiss PALM Micro-

beam) a hmotnostní spektrometr (Impact II, Bruker Daltonics), abychom otestovali předběžné 

potenciální využití této technické kombinace pro účely budoucích přesných lokalizací konkrét-

ních vybraných proteinových molekul.  

Jedná se o první studii tohoto typu realizovanou na parazitech, která by mohla v budoucnu vyús-

tit ke zrychlení odhadu funkce jednotlivých parazitárních molekul, umožňující vytipování např. 

nových antiparazitárních chemoterapeutik a vakcín, za současné ho snížení počtů laboratorních 

zvířat. 
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1 Teorie 

1.1 Laserová mikrodisekce 

1.1.1 Použití a princip 

Mikrodisekce částí tkání různých organismů se původně prováděla manuálně pomocí preparač-

ních nástrojů, ale kvůli časové náročnosti, nepřesnosti a riziku kontaminace vzorku byla 

v 90. letech minulého století pro účely detailní analýzy proteinového složení nahrazena novou a 

efektivnější laserovou technikou (Vandewoestyne a kol., 2013). Laserová mikrodisekce je rychlý 

a spolehlivý způsob získávání vybraných kompartmentů z celkové tkáně (např. buněk) a to vše 

během přímého pozorování s využitím mikroskopu (Espina a kol., 2007). 

Jak vyplývá z názvu, k uskutečnění mikrodisekce je zapotřebí laser připojený ke světelnému mi-

kroskopu. Podle typu laseru rozlišujeme dva typy mikrodisekce. A to mikrodisekci za použití 

infračerveného laseru (dle některých zdrojů „laser capture microdissection“ (Emmert-Buck a 

kol., 1996)) a mikrodisekci za použití ultrafialového laseru (dle některých zdrojů „laser cutting 

microdissection“ (Murray, 2007)). Obecně se však zkratka LCM používá bez rozdílu pro obě me-

tody (Vandewoestyne a kol., 2013). 

1.1.2 LCM za použití infračerveného (IR) laseru 

Základními stavebními kameny této metody jsou infračervený laser s nízkým výkonem a prů-

hledný termoplastický film (Emmert-Buck a kol., 1996). 

Princip metody spočívá v tom, že tenký film je přetažen přes spodní stranu speciálního víčka 

mikrozkumavky. Díky energii přijaté z krátkého zaměřeného laserového pulsu se film ve vybra-

né oblasti roztaví a spojí s buňkami zájmu, které jsme identifikovali na základě mikroskopického 

zobrazení. Přilnavost buněk k filmu je silnější než ke sklíčku v mikroskopu, proto je možné buň-

ky připojené k filmu vyjmout a oddělit je tak od okolní tkáně (Obrázek 1) (Vandewoestyne a kol., 

2013). 

Doba tání i tuhnutí filmu se pohybuje v řádech milisekund. Tato doba ve spojení s nízkým výko-

nem laseru, mezičasem mezi pulsy a barvivem ve filmu, které absorbuje energii laseru, brání 

tepelnému poškození vzorku (Espina a kol., 2007). 

Tento přístup využívají např. mikrodisektory společnosti Arcturus. 

1.1.3 LCM za použití ultrafialového (UV) laseru 

Tato metoda (na rozdíl od výše zmíněné) používá pouze úzký paprsek ultrafialového laseru, 

kterým se dle výběru vyřízne a oddělí zvolená buněčná struktura. Ta je poté plošným pulsem 

laseru do vyříznuté plochy emitována do sběrné mikrozkumavky. Přenosu vyříznuté části tkáně 

do zkumavky je možné dosáhnout více způsoby (Murray, 2007). 

„Katapultovací systém“ využívá laserového pulsu, který disektované buňky vymrští proti gravi-

taci do zkumavky (Obrázek 1). Naopak existují systémy, u kterých uložení buněk zajišťuje právě 

gravitace (Obrázek 2) (Murray, 2007). 
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U některých mikrodisektorů využívajících UV laser lze použít variantu, kdy je celá tkáň kromě 

buněk zájmu laserem zničena a zůstávají právě pouze buňky, které chceme získat (Espina a kol., 

2007). 

Ultrafialový laser využívají např. mikrodisektory společností Leica nebo Zeiss. 

1.1.4 Srovnání metod 

Obecně lze říci, že ultrafialový laser s průměrem paprsku 1 μm dosahuje větší přesnosti než in-

fračervený s průměrem 7,5 μm (Murray, 2007). Také riziko kontaminace vzorku nežádoucími 

buňkami je znatelně menší u UV systémů, které jsou zcela bezkontaktní. A konečně, UV systémy 

se dokáží vypořádat i se vzorky o tloušťce až 200 μm, kdežto IR systémy mají problémy již s 10 

μm (Vandewoestyne a kol., 2013). 

 

Obrázek 1: Srovnání metod (Vandewoestyne a kol., 2013, upraveno) 
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Obrázek 2: Srovnání způsobů záchytu disektovaného vzorku „katapultovacím systémem“ (vlevo) a pomocí gravitace 

(vpravo) (Chokechanachaisakul a kol., 2012, upraveno) 
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1.2 Hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry – MS) 

1.2.1 Použití a princip 

Hmotnostní spektrometrie je velmi výkonná technika užívaná k identifikaci jednotlivých mole-

kul v různých typech vzorků, kterou lze využít pro kvantifikaci, určení struktury a určení che-

mických vlastností molekul. Základním principem techniky je převedení vzorku na menší nabité 

částice prostřednictvím ionizace, tyto jsou dále rozděleny na základě poměru hmotnosti (m) a 

náboje (z), čímž je stanovena jejich relativní hojnost (Kaklamanos a kol., 2016).   

V základním provedení se hmotnostní spektrometr skládá ze tří částí (Obrázek 3). První součástí 

je iontový zdroj. Během procesu ionizace dojde k předání energie molekulám zkoumaného ana-

lytu, které pak dále pokračují do analyzátoru, odkud uspořádány dle poměru 
𝑚

𝑧
 pokračují do 

detektoru, ve kterém jsou zaznamenány v podobě signálů. Tyto signály jsou poté převedeny do 

digitální podoby (Friedecký a Lemr, 2012). Dostupné jsou však i tandemové přístroje, které za-

hrnují více analyzátorů (ať už stejných či různých) zařazených za sebou, díky čemuž je dosaženo 

podrobnějších informací o složení vzorku.  

 

Obrázek 3: Schématické uspořádání jednotlivých částí spektrometru 

1.2.2 Iontové zdroje 

Ionizační metody lze na základě množství energie dodané vzorku rozdělit na „tvrdé“ a „měkké“. 

Mezi tvrdé ionizační metody patří např. elektronová ionizace (EI), kde elektrony předávají ener-

gii přímo molekulám analytu. Prudké dodání velkého množství energie však způsobuje značnou 

fragmentaci. Naproti tomu u měkkých metod vznikají ionizované částice vzorku nepřímo. Ať už 

prostřednictvím ionizovaného plynu (ESI – electrospray ionization, elektrosprejová ionizace), 

působením vysokého napětí, UV zářením nebo desorpcí z pevného povrchu (MALDI, DESI, 

DART) (Friedecký a Lemr, 2012). 

▪ Elektronová ionizace (EI – electron impact/ionization), jak již bylo zmíněno, patří me-

zi tvrdé ionizační metody. K ionizaci analytu tedy dochází přímým přenosem energie elektronů 

na molekuly vzorku. Během procesu vznikají kladné radikály. Díky bohatým fragmentačním 

spektrům je možné s využitím knihoven spekter určit analyzovanou sloučeninu (Friedecký a 

Lemr, 2012). 

▪ ESI neboli elektrosprejová ionizace se řadí mezi měkké, případně jemné, techniky ioni-

zace. Roztok analytu je rozprašován za atmosférického tlaku do prostoru s elektrickým polem 

(3-5 kV), které způsobí vytvoření náboje na povrchu kapiček. Kapičky se díky odpařování roz-

pouštědla velmi rychle zmenšují, až z nich zůstávají molekulární ionty. ESI umožňuje přesné 

Iontový 
zdroj 

Analyzátor Detektor Počítač 
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měření hmotnosti a tvorbu násobně nabitých iontů látek, které mají velkou molekulovou hmot-

nost, což jsou např. proteiny, polymery nebo nukleotidy (Kaklamanos a kol., 2016). 

▪ MALDI (matrix-assisted laser desorption ionization, laserová desorpce a ionizace za 

účasti matrice) (Obrázek 4) je další z měkkých ionizačních technik. Vzorek se smíchá s matricí a 

umístí se na kovový podklad. Tato směs je následně ozařována impulzním laserem, přičemž ma-

trice slouží k pohlcení energie laseru a zároveň způsobuje odpaření a ionizaci vzorku 

(www.thermofisher.com). 

 

Obrázek 4: MALDI (Friedecký a Lemr, 2012, upraveno) 

1.2.3 Analyzátory 

Nabité částice postupují od iontového zdroje do analyzátoru, jehož hlavní funkcí je rozdělit jed-

notlivé ionizované částice dle poměru hmotnosti a náboje. Nejběžnějšími analyzátory jsou 

kvadrupólové (Q – quadrupole), průletové analyzátory (TOF – time of flight, čas letu) nebo ion-

tové pasti (IT – ion trap). Jednotlivé typy analyzátorů se liší rozsahem poměrů hmotnosti a nábo-

je, který dokážou pokrýt, přesností měření hmotnosti a dosažitelným hmotnostním rozlišením 

(Kaklamanos a kol., 2016). Rozdělení iontů probíhá ve vakuu pomocí elektrického nebo magne-

tického pole, případně pomocí jejich kombinací (Friedecký a Lemr, 2012). 

▪ Kvadrupólový analyzátor (Q) sestává ze čtyř paralelních tyčí, na které je přivedeno 

jak stejnosměrné, tak střídavé napětí. Velikost stejnosměrného napětí a amplituda napětí střída-

vého umožňují nabitým částicím s určitým 
𝑚

𝑧
 pohyb po neměnné trajektorii přímo k detektoru. 

Ostatní částice na detektor nedopadnou. Toho lze využít při analýze zaměřené na určení množ-

ství konkrétní látky ve vzorku. Pomocí kontinuálních změn elektrického pole lze detekovat 

všechny přítomné složky vzorku, přestože obecně je tento přístup méně citlivý (Friedecký a Le-

mr, 2012). 

▪ Průletový analyzátor (TOF – time of flight) je postaven na tom, že se ionizované části-

ce stejného náboje, ale rozdílné hmotnosti, pohybují různou rychlostí. Lehčí částice dorazí na 

detektor rychleji a jsou zaznamenány dříve než ionty těžší. Poměr hmotnosti k náboji lze určit 

změřením času letu každé jednotlivé částice. Mezi hlavní výhody TOF patří jednoduchost a prak-

ticky neomezený rozsah při měření hmotností analyzovaných částic. Má však omezené rozlišení, 

http://www.thermofisher.com/
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což je způsobeno relativně krátkými časy letu nabitých částic. I přes to je rozlišení průletového 

analyzátoru lepší než rozlišení např. kvadrupólů (Kaklamanos a kol., 2016). 

▪ Iontové pasti (IT – ion trap) využívají kombinaci stejnosměrného a vysokofrekvenční-

ho elektrického pole k zachycení a „uvěznění“ ionizovaných částic. Toto „uvěznění“ umožňuje 

cílenou fragmentaci a detailnější analýzu konkrétních nabitých částic. Iontové pasti se obecně 

vyznačují vysokou citlivostí a rozlišením (www.thermofisher.com). 

1.2.4 Detektory 

Poslední částí spektrometru je detektor, jehož hlavní funkcí je zaznamenání iontů, které přichází 

z analyzátoru. Detektory je možné rozdělit do dvou skupin podle schopnosti záznamu ionizova-

ných částic. První skupina zaznamenává částice bez ohledu na velikost 
𝑚

𝑧
. Druhá skupina je 

schopna při záznamu tuto hodnotu zohlednit, čímž vzniká detailnější informace (Friedecký a 

Lemr, 2012). 

1.2.5 Tandemová hmotnostní spektrometrie (MS/MS) 

Tandemové spektrometry (Obrázek 55) obsahují více než jeden analyzátor, což umožňuje de-

tailnější analýzu vybraných nabitých částic. V prvním analyzátoru jsou vybrány konkrétní nabité 

molekuly analytu, které jsou fragmentovány. Tyto fragmenty jsou znovu rozděleny ve druhém 

analyzátoru. Lze využít i kombinaci více než dvou analyzátorů a jednotlivé analyzátory mohou 

být různé. Spojením více různých analyzátorů je tak možné dosáhnout velmi přesných výsledků 

(Kaklamanos a kol., 2016). 

 

Obrázek 5: Tandemová hmotnostní spektrometrie (www.thermofisher.com, upraveno) 

  

http://www.thermofisher.com/
http://www.thermofisher.com/
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1.3 Historie využití technologií LCM a MS v parazitologii 

Použití jak laserové mikrodisekce, tak i hmotnostní spektrometrie má samozřejmě 

v parazitologii dlouhou historii a jedno či druhé se při výzkumu využívá prakticky denně. 

Nicméně spojení obou technik v jednom experimentu je v této oblasti výzkumu věcí zatím stále 

relativně ojedinělou a veškeré dosavadní pokusy byly prozatím prováděny pouze u jednoho ro-

du veterinárně i medicínsky významných helmintů - hematofágní motolice rodu Schistosoma. 

Doposud byla ve studiích realizovaných na parazitech využita LCM pouze v kombinaci s násled-

nou „microarray“ analýzou (RNA čip)1, což umožňuje získání informace o transkripci genů 

v dané části tkáně (Gobert a kol., 2009, Nawaratna a kol., 2011 a 2014). Existuje i další studie 

uplatňující místo microarray analýzy jinou, tzv. RNA sequencing (RNA-seq)2 (Wilson a kol., 

2015), přičemž účel použití zůstal velmi podobný. Oproti microarray analýze má RNA-seq určité 

výhody – není potřeba znát předem sekvence jednotlivých genů (tzn. mít osekvenovaný genom 

daného organismu) a přesto je množství i rozlišení jednotlivých transkriptů lepší (Kukurba a 

Montgomery, 2015). 

Další výzkum zaměřený na rozložení proteinů v těle parazita využil techniky zobrazovací hmot-

nostní spektrometrie (MSI)3, ale bez použití mikrodisekce (Ferreira a kol., 2014). Zkoumaný 

parazit byl v této studii pouze omyt specifickými pufry, ale do matrice (MALDI) byl vložen vcelku 

bez jakékoliv další separace tkání či orgánů. Výsledkem bylo spektrum molekul, na jehož základě 

bylo možné odlišit pohlaví jednotlivých červů a konkrétní populaci. V závěru této studie pak byli 

vědci schopni vytipovat molekuly lipidů na povrchu těla parazita, které by mohly být vhodné pro 

vývoj cílených léčiv.   

Literatura spojující LCM a MS pro zisk lokálního proteomu (soubor všech proteinů v daném 

vzorku) u parazitů nebyla v době vzniku této práce k dispozici. 

  

                                                             
1  Microarray analýza (DNA nebo RNA čip) slouží k poměrně rychlému určení genových sekvencí ve vzor-
ku. Na malý pevný povrch (čip) je systematicky umístěno velké množství (až desítky tisíc) známých jed-
novláknových genových sekvencí. Neznámé sekvence (DNA či RNA) ze vzorku jsou naneseny na čip. Kom-
plementární sekvence se navzájem vážou (hybridizují), díky čemuž je poté možné určit konkrétní sekven-
ce obsažené ve vzorku. (Govindarajan a kol., 2012) 
2 RNA-seq neboli sekvenování RNA označuje sekvenování nové generace (v dnešní době už běžné), které 
slouží pro zjištění nukletidové sekvence velkého množství transkribovaných genů. Izolovaná RNA je 
nejdříve převedena do cDNA reverzní transkripcí a tato je poté sekvenována. Výsledné fragmenty ze sek-
venačních čtení jsou porovnány s referenčním genomem či transkriptomem nebo v případě chybějící refe-
rence jsou seskládány de novo a vytvoří tzv. transkriptomickou mapu, která má údaje o struktuře genů i o 
jejich míře exprese (Wang a kol., 2009).  
3 Zobrazovací hmotnostní spektrometrie je technika umožňující analýzu povrchu vzorku (nejčastěji řezu 
tkání). Běžně se pracuje s metodami využívajícími laser. Pomocí laseru dojde k uvolnění atomů a molekul 
z povrchu. Ty jsou následně podrobeny hmotnostně-spektrometrické analýze. Během MSI dochází 
k přiřazení jednotlivých hmotnostních spekter k prostorovým souřadnicím, díky čemuž je možné vytvořit 
iontovou mapu. Nejčastěji dochází k zaznamenání intenzity jednotlivých druhů iontů a jejich znázornění 
pomocí barev. (Trim a Snel, 2016) 
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1.4 Helminti 

Pod pojmem helminti se rozumí skupina nepříbuzných mnohobuněčných organismů, kteří 

v určité části ontogenetického vývoje žijí paraziticky. Řadí se sem bilaterálně souměrní protos-

tomní živočichové, kteří alespoň v jednom vývojovém stádiu parazitují v obratlovcích. Jsou to 

neodermální platyhelminti (Trematoda, Cestoda, Monogenea), hlístice (Nematoda) a vrtejši 

(Acanthocephala).  

Co se týče ontogenetického vývoje, jsou helminti velmi variabilní. Jejich vývoj může probíhat 

z vajíčka na dospělce přímo nebo přes různý počet larválních stádií. U helmintů se složitějšími 

životními cykly hrají významnou roli mezihostitelé, tj. organismy, ve kterých dochází k vývoji 

larev. Až v definitivním hostiteli dochází k pohlavnímu dospívání a sexuálnímu rozmnožování 

parazita (Volf, Horák a kol., 2007). 

1.4.1 Eudiplozoon nipponicum 

Tento parazit z třídy Monogenea (jednorodí, žábrohlísti) je ektoparazit kapra obecného 

(C. carpio). Místem jeho definitivní lokalizace na hostiteli jsou žábry, kde se živí krví. Dospělec 

dorůstá velikosti několika milimetrů a tvarem těla připomíná písmeno X. To je způsobeno tím, že 

dospělec vznikl překřížením a srůstem dvou larev - diporp (Volf, Horák a kol., 2007). 

Jeho ontogenetický vývoj probíhá následovně. Z oválného vajíčka se líhne volně pohyblivá larva 

onkomiracidium, která hledá vhodného hostitele. Po nalezení hostitele zanikají řasinky (cilie) 

sloužící k pohybu a fotoreceptory a larva se přeměňuje se na další stadium – diporpu. Ta na 

okraji žaber čeká na další diporpu, se kterou srůstá a tím dojde ke vzniku juvenilního jedince. 

Ten se poté přesouvá z okrajové do střední části žaber, kde pohlavně dospívá, a tudíž ho lze 

označit za dospělce (Valigurová a kol., 2011). 

E. nipponicum představuje riziko především pro chovatele ryb. Mechanickým narušováním 

žaber umožňuje vstup patogenů do těla. Pokud dojde k silnému napadení jedné ryby, může 

v krajním případě dojít i k indukci hypochromní mikrocytické anémie (Kawatsu, 1978). Napade-

né ryby neprospívají, čímž dochází především k ekonomickým ztrátám. 

  

Obrázek 6: Eudiplozoon nipponicum 
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2 Metodika 

2.1 Sběr vzorků 

Dospělí jedinci E. nipponicum byli odebráni ze žaberních oblouků kapřích hlav dovezených z 

Rybářství Třeboň.  

2.2 Fixace červů 

Vzorky sesbíraných červů byly omyty ve fosfátovém pufru4.  

Omyté vzorky byly umístěny na 4 hodiny do 4% paraformaldehydu, kde byly pro zachování 

správné orientace (naplocho) přitlačeny krycím sklíčkem. Poté došlo k opětovnému promytí 

vzorků v PBS.  

Do víček mikrozkumavek bylo kápnuto trochu OCT (optimal cutting temperature) média (Tis-

sue-Tek®), na jehož hladinu byl umístěn parazit, který byl dalším přídavkem OCT převrstven až 

po okraj víčka. Pomocí jehly byla upravena poloha červa a odstraněny bublinky v OCT médiu 

před zamražením.  

Vzorky byly přibližně hodinu a půl inkubovány při pokojové teplotě, aby bylo zaručeno, že vis-

kózní OCT médium infiltrovalo kompletní tkáň. Mikrozkumavka byla poté uzavřena a uložena 

víčkem dolů a takto byl vzorek zamražen na suchém ledu. Vzorky byly uskladněny v -80 °C až do 

dalšího použití. (www.novusbio.com) 

2.3  Kryořezy 

Pro vytvoření histologických řezů parazita byl využit mikro-kryotom Leica CM1900 UV nastave-

ný na pracovní teplotu -20 °C a sílu řezu 14 μm.  

Zmrzlý blok s tělem červa byl jehlou opatrně vyňat z víčka zkumavky a „přilepen“ pomocí teku-

tého OCT k vychlazenému nástavci kryostatu, na kterém toto médium rychle zmrzlo. 

K přichycení připravených řezů na sklíčko byl využit následující postup. Sklíčko opatřené speci-

ální membránou z polyethylen naftalátu (PEN MembraneSlide, Zeiss) bylo celou dobu chlazeno 

v kryostatu a pouze před přichycením řezu byla bříškem prstu nahřáta konkrétní oblast na rubu 

sklíčka. Vyšší teplota dané části způsobila lokální tání OCT a adhezi tkáně na membránu. Tímto 

způsobem bylo na jedno sklíčko umístěno 12 řezů. 

2.4 Laserová mikrodisekce 

K selekci požadované oblasti tkáně a její disekci z řezu byl využit mikrodisektor Zeiss PALM 

Microbeam využívající ultrafialový laser a katapultační systém. 

Pro hmotnostně spektrometrickou analýzu se podařilo získat celkovou plochu cca 1,5 mm2 jak 

z vnitřní (větvené střevo a jeho okolí), tak z povrchové části (tegument) těla parazita. Za účelem 

                                                             
4 PBS (phosphate-buffered saline neboli fosfátový pufr) je vodný roztok Na2HPO4 (případně jeho dihydrá-
tu nebo dodekahydrátu), KH2PO4 a NaCl, který má pH 7,2-7,4. 

http://www.novusbio.com/
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izolace vnitřní struktury bylo disektováno několik kruhových oblastí o obsahu přibližně 

10 000 μm2. V případě vzorku tegumentu byly disektované oblasti menší, zhruba 1 000 – 

1 500 μm2, a to proto, že povrchová vrstva je poměrně tenká. V rámci software (PALMRobo 4.6 

Pro), který slouží pro ovládání mikrodisektoru skrze PC, bylo mimo jiné možno nastavit i několi-

kačetné disekce oblastí zájmu v průběhu jednoho cyklu, což přispělo k urychlení celého procesu.  

2.5 Hmotnostní spektrometrie 

Analýza pomocí hmotnostní spektrometrie byla provedena v Centrální laboratoři proteomiky 

spadající pod Středoevropský technologický institut (CEITEC) a Masarykovu univerzitu. 

2.5.1 Zpracování vzorků 

Vzorky mikrodisektované tkáně byly nejdříve podrobeny kontrolované lýzi. K degradaci tká-

ně/buněk byl použit SDT pufr (4% sodium dodecyl sulfát; 0,1M dithiotreitol, 0,1M Tris/HCl, pH 

7,6) v kombinaci s lyzačním pufrem a v tomto roztoku byl vzorek po dobu 15 min zahříván v 

termomixéru (při 95 °C) za neustálého třepání. Poté došlo k centrifugaci lyzátu (15 min, 

20 000 x g). Takto připravený vzorek byl zpracován metodou FASP (filter-aided sample prepara-

tion). Kdy nejdříve byl roztok proteinů nanesen na filtr (10 kDa) a přefiltrován a zbaven lyzační-

ho pufru, přítomných kontaminant a solí. Proteiny ve vzorku byly dále štěpeny definovanou pro-

teázou (trypsinem) na peptidy.  

2.5.2 Hmotnostně spektrometrické měření 

Detekce peptidů byla založena na on-line spojení kapalinového chromatografu s hmotnostním 

spektrometrem (Impact II, Bruker Daltonics). Použitý hmotnostní spektrometr je konstrukčně 

řešen jako systém se selekčním kvadrupólem, kolizní celou a analyzátorem doby letu (QqTOF). 

Datově závislý sběr (data dependent acquisition) byl použit pro akvizici dat. K separaci peptidů 

pocházejících z naštěpených proteinů ve vzorku byla použita kapilární kolona naplněná sorben-

tem se zakotvenou oktadecylovou (C18) nepolární stacionární fází (500 mm x 75 μm; velikost 

částic 3 µm; Acclaim PepMap, Thermo Scientific). Peptidy byly nejdříve zachyceny a zakoncen-

trovány na C18 předkoloně. Vlastní separace poté probíhala pomocí gradientové eluce při prů-

toku 0,300 µl/min po dobu 120 minut. Mobilní fáze se skládala z polární (0,1% kyselina mraven-

čí, FA) a nepolární (eluční činidlo) složky (80% ACN; 01% FA). K rozdělení peptidů došlo na zá-

kladě jejich rozdílných fyzikálně - chemických vlastností (např. hydrofobicita/hydrofilita, polari-

ta, délka peptidu apod.) při interakci se stacionární a mobilní fází separačního systému. K ioniza-

ci eluovaných peptidů byl použit nanosprej (nanoESI). Peptidy byly dále selektovány a fragmen-

továny v hmotnostním spektrometru. Výsledkem byl záznam hmotnostních spekter, dle kterých 

je možné identifikovat konkrétní peptidy a následně rekonstruovat aminokyselinovou sekvenci 

proteinů.  

2.5.3 Vyhodnocení naměřených dat (spekter) 

Ke konečnému vyhodnocení a validaci získaných výsledků byl použit software Proteome Dis-

coverer (v. 1.4). Vyhledávání bylo provedeno prostřednictvím prohledávače MASCOT (v. 2.4.1, 

Matrixscience) paralelně proti databázi zahrnující proteinové sekvence E. nipponicum a C. carpio 

(celkový počet sekvencí 101 004) a databázi kontaminantů cRAP (v. 2.6 2017; celkový počet 

sekvencí 111). Do výsledného reportu byly zahrnuty pouze MS/MS spektra (PSMs, peptide 

spectrum matches) se statisticky významným skóre (q < 0,01). Pro databázové hledání proti 

cílové databázi byly nastaveny následující parametry. Úplná enzymová specifita trypsinu s 2 
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možnými přeskočenými štěpnými místy. Tolerance pro MS a MS/MS úroveň byla 10 ppm resp. 

0,05 Da. Deamidace (asparagin, glutamin) a oxidace (methionin) byly nastaveny jako variabilní 

peptidové modifikace, carbamidomethylace (cystein) byla zvolena jako fixní modifikace. 

2.6 Zpracování získaných informací 

2.6.1 Vyhodnocení hmotnostně spektrometrických dat 

K porovnání datasetů – sekvencí proteinů pocházejících z tegumentu a střeva byl použit násle-

dující softwarový nástroj, který umožňuje determinovat jedinečné prvky a prvky společné pro 

zkoumané množiny (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/).  

2.6.2 KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 

Pro další zpracování výsledků byla využita internetová databáze KEGG (http://www.kegg.jp/), 

konkrétně nástroj GhostKOALA - Metagenome annotation and KEGG mapping, který na základě 

sekvenčních podobností se známými proteiny v databázi přiřadil našim proteinům nejpravdě-

podobnější fyziologické funkce, které jednotlivé proteiny plní, a dále umožnil určit i jejich před-

pokládanou taxonomickou příslušnost.  

  

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/
http://www.kegg.jp/
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3 Výsledky 
Celkově bylo identifikováno 326 proteinových sekvencí z povrchové vrstvy těla (dále jen tegu-

ment) a 600 proteinových sekvencí ze vzorku větveného střeva a jeho okolí (dále jen střevo). 

3.1 Specifita jednotlivých sekvencí 

Graf 1 znázorňuje množství sekvencí specifických pro tegument, specifických pro střevo a množ-

ství sekvencí přítomných v obou zkoumaných vzorcích. Jasně z něj vyplývá, že přibližně 21 % 

všech sekvencí se vyskytovalo v obou tkáních. 

 

 

Graf 1: Znázornění množství sekvencí specifických pro tegument, střevo a množství sekvencí v obou tkáních 

 

3.2 Kontaminace 

Vzorek tegument obsahoval celkově 44 proteinů nepocházejících ze zkoumaného organismu 

E. nipponicum (kontaminace). 24 sekvencí pocházelo z kapra a zbytek byly lidské keratiny a en-

zym trypsin, který byl využit při přípravě vzorku na MS analýzu. 

Vzorek střevo obsahoval celkově 76 vzorek kontaminujících proteinů. 56 sekvencí pocházelo 

z kapra a zbytek byly opět lidské keratiny a trypsin.  

Tegument  

131 

Střevo 

405 
195 
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3.3 KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 

3.3.1 Fyziologické funkce 

▪ Ve vzorku tegument bylo identifikováno celkem 326 proteinových sekvencí. Graf 2 

zobrazuje rozdělení těchto sekvencí dle jejich fyziologických funkcí. Jak je zjevné z grafu, nejvíce 

(přibližně 41,7 %) jich slouží pro řízení buněčných procesů, dále ke genové expresi a replikaci 

DNA (přibližně 29,1 %) a další byly programem zařazeny mezi proteiny s nežádoucími účinky na 

organismus (přibližně 28,8 %).  

▪ Ve střevě bylo identifikováno celkem 600 sekvencí. Graf 3 (podobně jako Graf 2) zná-

zorňuje jejich rozdělení dle fyziologických funkcí. Z tohoto grafu vyplývá, že nejvíce proteinů 

produkovaných parazitem slouží ke genové expresi a replikaci DNA (48,5 %), k řízení buněčných 

procesů (přibližně 33,8 %) a další spadají opět mezi proteiny s nežádoucími účinky na organis-

mus (přibližně 26,3 %). 

3.3.2 Srovnání funkcí proteinů v tegumentu a ve střevě 

Nejvýraznější rozdíl v množství proteinů plnících konkrétní funkci byl objeven u proteinů zapo-

jených do procesu genové exprese a replikace DNA. Přestože v obou tkáních patří tato skupina 

proteinů mezi tři nejpočetnější funkční skupiny, ve střevě zaujímají výše zmíněných 48,5 %, 

kdežto v tegumentu pouze 29,1 %. Obdobná situace nastává i u řízení buněčných procesů. Tato 

funkční skupina však naopak převažuje v tegumentu (tegument 41,7 %, střevo 33,8 %). Přibliž-

ně stejný rozdíl se týká i metabolismu sacharidů, který také o přibližně 8 % převažuje 

v tegumentu (tegument 13,2 %, střevo 5,5 %). A o zhruba 7% rozdíl se jedná v případě funkční 

skupiny orgánových soustav (tegument 23,9 %, střevo 18,2 %). 
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Graf 2:Funkční kategorie sekvencí v tegumentu 

Graf 3:Funkční kategorie sekvencí ve střevě 
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3.3.3 Taxonomické mapování 

▪ Z Graf 4 je vidět, že nejvíce sekvencí ze vzorku tegument (přibližně 53,7 %) odpovídá 

kmenu Platyhelmithes (ploštěnci), do kterého E. nipponicum spadá. Poměrně velké množství 

sekvencí zůstalo neurčeno (60/107).  

▪ Z Graf 5 vyplývá, že nejvíce sekvencí ze střeva (58,5 %) odpovídá, stejně jako u tegu-

mentu, kmenu Platyhelminthes. 

Graf 4:Taxonomické mapování sekvencí v tegumentu 

Graf 5: Taxonomické mapování sekvencí ve střevě 
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3.3.4 20 nejvíce zastoupených proteinů 

Následující tabulky zobrazují 20 nejvíce zastoupených (nejabundantnějších) proteinů v každém 

zkoumaném vzorku – tegument a střevo včetně jejich zařazení do funkčních skupin. Relativní 

zastoupení (kvantifikace) je vyhodnocováno pomocí NSAF (normalizovaný faktor četnosti MSMS 

spekter). 

▪ Tabulka 1 se týká vzorku tegument. Z výsledků vyplývá, že protein K05692 (dle KEGG 

databáze) spadá hned do několika funkčních skupin. A to genová exprese a replikace DNA, pře-

nos signálů a membránový transport, buněčné procesy, orgánové soustavy a proteiny 

s nežádoucími účinky na organismus. To se samozřejmě promítá i do Graf 2, kde tyto skupiny 

dominují. I ostatní sekvence spadají převážně do těchto funkčních skupin. Navíc se tu objevují 

skupiny energetický metabolismus, metabolismus sacharidů a metabolismus aminokyselin. 

▪ 20 nejabundantnějších sekvencí střeva shrnuje Tabulka 2. Podobně jako u tegumentu, i 

u střeva odpovídá kód K05692 více sekvencím, proto největší výseče grafů 2 a 3 vychází podob-

ně. Ve střevě se však navíc objevují ještě sekvence spadající do funkčních skupin biosyntéza a 

metabolismus glykanů a enzymy. 

Sekvence vyskytující se v obou vzorcích jsou v tabulkách zaznačeny kurzívou a podbarvením. 

Proteiny, které mají v tabulce uvedeno „neurčeno“, nebyl algoritmus GhostKOALA schopný při-

řadit k žádnému jinému proteinu v databázi, tudíž ani k žádné funkční skupině. 

 

Přehled zkratek použitých v tabulkách: 

 „Genová exprese a replikace DNA“ – GERD 

 „Přenos signálu a membránový transport“ – PSMT 

 „Buněčné procesy“ – BP 

 „Orgánové soustavy“ – OS 

 „Nežádoucí účinky na organismus“ – NÚ 

 „Metabolismus sacharidů“ – MtbS 

 „Energetický metabolismus“ – MtbE 

 „Metabolismus aminokyselin“ – MtbA 

 „Biosyntéza a metabolismus glykanů“ – BMtbG 

 „Enzymy“ - E 
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Tabulka 1: 20 nejvíce zastoupených sekvencí v tegumentu 

 Kód sekvence Protein Označení KEGG 
Funkční 

kategorie 
Relativní 

zastoupení 

1. E_nip_11628 Aktin K05692 
GERD, PSMT, BP, 

OS, NÚ 
3,21 

2. E_nip_11172 Aktin-2 K05692 
GERD, PSMT, BP, 

OS, NÚ 
3,09 

3. E_nip_11173 Aktin-2 K05692 
GERD, PSMT, BP, 

OS, NÚ 
2,75 

4. E_nip_27158 
Protein podobný 

neuroglobinu 
neurčeno 2,44 

5. E_nip_13131 Aktin K05692 
GERD, PSMT, BP, 

OS, NÚ 
1,87 

6. E_nip_00821 
Myosin – regulační 

lehký řetězec 
K12757 BP, OS 1,66 

7. E_nip_09308 
Zásaditý lehký  

řetězec 1 myosinu 
neurčeno 1,53 

8. E_nip_01105 
Necharakterizovaný 

protein 
K09377 GERD 1,43 

9. E_nip_25796 Aktin K05692 
GERD, PSMT, BP, 

OS, NÚ 
1,41 

10. E_nip_31196 Paramyosin K17751 BP, OS, NÚ 1,19 

11. E_nip_10206 
Glyceraldehyd-3-

fosfát dehydrogená-
za 

K00134 
MtbS, MtbE, 

GERD, PSMT, BP, 
NÚ 

1,17 

12. E_nip_01343 Calponin-3 neurčeno 1,12 

13. E_nip_34363 Aktin-2 K05692 
GERD, PSMT, BP, 

OS, NÚ 
1,11 

14. E_nip_01675  neurčeno 1,11 

15. E_nip_06978 Tropomyosin-2 K10373 BP, OS, NÚ 1,06 

16. E_nip_28069 
Lehký řetězec 

myosinu 
neurčeno 1,06 

17. E_nip_02766 
Mitochondriální 

ATP syntáza – beta 
podjednotka 

K02133 MtbE, NÚ 1,02 

18. E_nip_31525  neurčeno 1,02 

19. E_nip_06551 
Taurocyamin  

kináza 
K00933 MtbA, BP 0,99 

20. E_nip_26664 14-3-3 epsilon K06630 
GERD, PSMT, BP, 

OS, NÚ 
0,94 
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Tabulka 2: 20 nejvíce zastoupených sekvencí ve střevě 

 
Kód 
sekvence 

Protein Označení  dle KEGG 
Funkční 

kategorie 
Relativní 

zastoupení 

1. E_nip_04149  neurčeno 1,99 

2. E_nip_11628 Aktin K05692 
GERD, PSMT, 

BP, OS, NÚ 
1,21 

3. E_nip_27158 
Protein podobný  

neuroglobinu 
neurčeno 1,17 

4. E_nip_11287 Aktin-2 K05692 
GERD, PSMT, 

BP, OS, NÚ 
1,09 

5. E_nip_19488 
Necharakterizovaný 

protein 
K16197 

GERD, PSMT, 
BP, OS, NÚ 

1,06 

6. E_nip_13131 Aktin K05692 
GERD, PSMT, 

BP, OS, NÚ 
0,92 

7. E_nip_25796 Aktin K05692 
GERD, PSMT, 

BP, OS, NÚ 
0,88 

8. E_nip_11173 Aktin-2 K05692 
GERD, PSMT, 

BP, OS, NÚ 
0,87 

9. E_nip_33557  neurčeno 0,79 

10. E_nip_34363 Aktin-2 K05692 
GERD, PSMT, 

BP, OS, NÚ 
0,74 

11. E_nip_33153 Annexin K17099 BP 0,73 

12. E_nip_31028 
Protein vázající mast-

né kyseliny 
neurčeno 0,72 

13. E_nip_03248  neurčeno 0,72 

14. E_nip_35396 Ferritin K00522 BP, OS 0,71 

15. E_nip_03799 
Necharakterizovaný 

protein 
neurčeno 0,69 

16. E_nip_32387 Katepsin L1 K01365 
BMtbG, E, 

GERD, BP, OS, 
NÚ 

0,68 

17. E_nip_17801  neurčeno 0,66 

18. E_nip_31405 Polyubiquitin K08770 GERD 0,63 

19. E_nip_26668 14-3-3 epsilon K06630 
GERD, PSMT, 

BP, OS, NÚ 
0,62 

20. E_nip_01074 Histon H2B K11252 GERD, BP, NÚ 0,59 
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Závěr a diskuse 
Hlavním cílem práce bylo porovnání proteinového složení povrchových a vnitřních částí těla 

rybího parazita E. nipponicum a s tím spojené ověření využitelnosti kombinace technik laserové 

mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie pro lokalizaci jednotlivých proteinů u mnohobuněč-

ných parazitů. 

Toto spojení technik se ukázalo jako efektivní a ze získaných výsledků plyne několik zásadních 

poznatků. 

Disektovaná plocha přibližně 1,5 mm2 při tloušťce řezu 14 µm je dostačující pro následnou 

hmotnostně spektrometrickou analýzu proteinového složení zkoumané tkáně. 

Ve vzorku tegumentu bylo identifikováno 326 různých proteinových sekvencí, kdežto ve vzorku 

získaném z vnitřního prostoru těla parazita (vzorek střevo) jich bylo identifikováno 600. Toto 

zjištění není překvapivé, protože bylo předpokládatelné, že tento vzorek bude obsahovat protei-

ny pocházející z více tkáňových soustav a tím pádem bude komplexnější než povrchové části těla 

červa (vzorek tegument). 

Z celkového počtu 926 identifikovaných proteinů se jich 195 (zhruba 21 %) vyskytovalo v obou 

vzorcích. 

Přibližně 55 % kontaminací v tegumentu odpovídalo kaprovi obecnému, hostiteli E. nipponicum. 

Může se jednat o proteiny pocházející z povrchu žaber hostitele - slizu z žaberního epitelu apod. 

Mezi kontaminacemi vzorku střevo představovaly proteiny hostitele až 74 %, což může svědčit o 

přítomnosti nestrávené potravy (kapří krve) ve větveném střevě červa. 

Nejvíce proteinů v tegumentu odpovídá funkční skupině buněčných procesů (buněčný cyklus, 

transport, katabolismus a další). Tegument slouží jako vrstva chránicí vnitřní části těla a orgá-

nové soustavy tohoto organismu od okolního prostředí a jeho nepříznivých vlivů. Není proto 

divu, že tato tkáň má vysokou buněčnou aktivitu a s tím související rychlejší obměnu povrchové 

vrstvy. 

Ve vzorku střevo dominovaly proteiny spadající do funkční skupiny genová exprese a replikace 

DNA, což nasvědčuje tomu, že v analyzované oblasti se nacházela i pohlavní soustava zajišťující 

reprodukci. V disektované tkáni se pravděpodobně vyskytovala např. vitelária, která jsou roze-

seta po celém těle červa a zajišťují produkci žloutkových váčků sloužících k výživě vajíček. 

V tomto vzorku bylo zaznamenáno také vysoké procento procesů odpovídající proteinům 

s degradační funkcí, což může souviset s přítomností trávicí soustavy, kde probíhá produkce 

různých trávicích enzymů. 

V rámci taxonomického mapování jsme zaznamenali, že více než 50 % sekvencí z každého vzor-

ku bylo přiřazeno kmenu ploštěnci (Platyhelminthes), do kterého E. nipponicum patří. Zbývající 

necelá polovina sekvencí však byla přiřazena k obratlovcům, členovcům nebo nebyla zařazena 

vůbec, což lze přičíst buď nepřesnosti vyhodnocovacího algoritmu, nebo i absenci relevantních 

sekvencí v prohledávaných databázích. 

Dvacet nejabundantnějších proteinů v tegumentu spadalo, mimo dominantní skupiny jako jsou 

buněčné procesy nebo genová exprese a replikace DNA, i do funkčních skupin energetický meta-
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bolismus, metabolismus sacharidů a metabolismus aminokyselin. To jednak odpovídá nutnosti 

častější obměny buněk, ale i tomu, že tegument je pravděpodobně metabolicky aktivní buněčné 

syncytium, podobně jako je tomu u endoparazitů (např. motolice a tasemnice) (Volf, Horák a 

kol., 2007). Vzhledem k tomu, že svalovina je u ploštěnců soustředěna především 

v podpovrchovou vrstvu tegumentu, jsou ve vzorku tegument hojně zastoupeny proteiny tvořící 

svalovinu (aktin, myosin a jejich podjednotky). 

Ve vzorku střevo a přiléhajících oblastí jsme identifikovali zejména proteiny spadající do funkč-

ních skupin biosyntéza a metabolismus glykanů a enzymy. Enzymy jsme očekávali, jelikož jsou 

klíčovým prvkem při trávení. Podobně nás nepřekvapila ani přítomnost molekul souvisejících s 

biosyntézou a metabolismem glykanů a polysacharidů. Z konkrétních proteinů je vhodné zmínit 

trávicí enzym katepsin L1 – enzym schopný degradace hemoglobinu (Jedličková a kol., 2016) a 

dále ferritin – protein, který slouží jako zásobárna železa, které se uvolňuje při rozkladu hemo-

globinu z trávené krve.  

Pro účely vyhodnocení našich výsledků byla využita prozatím výhradně jedna databáze (KEGG), 

nicméně obdobných databází existuje více, a ty pak mohou poskytnout ještě detailnější či speci-

fičtější interpretaci naměřených dat. 

Nejhodnotnějším výsledkem je zjištění, že použitá technologie je aplikovatelná na mnohobuněč-

né parazity a že skutečně díky tomuto postupu lze relativně rychle získávat kvalitativní i kvanti-

tativní informaci o zastoupení jednotlivých proteinových molekul a jejich funkcích v konkrétní 

tkáni parazita. 

V rámci praktické části této práce, jsem si vyzkoušela různé experimentální postupy - histologic-

ké, biochemické, molekulární, ale i bioinformatické umožňující charakterizaci biologického 

vzorku. Navíc jsem měla příležitost být součástí pilotního experimentu, který bude možné dále 

rozvíjet.  

V další studii se výzkumníci z brněnské parazitologie zaměří na porovnání odlišného přístupu 

k fixaci biologického materiálu a tvorbě histologických řezů (parafín versus kryořezy) a vlivu 

použité fixace na výslednou kvalitu identifikovaných proteinových spekter. Zároveň je také 

v plánu podrobnější analýza střevních buněk (bez okolní tkáně) za účelem ověření přítomnosti – 

lokalizace některých již dříve zkoumaných funkčních proteinů – peptidáz a jejich inhibitorů.  
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