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Seznam zkratek 

 

AEBSF  4-(2-aminoethyl)benzenesulfonylfluoridhydrochlorid 

E-64  N-[N-(L-3-trans-karboxyoxirin-2-karbonyl)-L-leucin]-agmatin 

E/S  exkrečně-sekreční 

FPLC  kapalinová chromatografie (z angl. “Fast Protein Liquid 

 Chromatography”) 

FRET  “Fluroescence Resonance Energy Transfer” 

MSP-MS multiplexové profilování substrátů pomocí hmotnostní  

 spektrometrie (z angl. „Multiplex Substrate Profiling by Mass 

 Spectrometry“) 

NTS čerstvě transoformovaná schistosomula  

PCR  polymerasová řetězová reakce (z angl. “Polymerase Chain Reaction”) 

RNAi RNA interference  

SDS-PAGE  elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 

SmCE cerkáriová elastasa ze S. mansoni 

SmCB1  katepsin B1 ze S. mansoni 

SmCL3  katepsin L3 ze S. mansoni 

SmSP1-5  serinová proteasa 1-5 ze S. mansoni 

tPA tkáňový aktivátor plasminogenu 

TSR-1 thrombospondin-1 doména typu 1 

UCSF  “University of California San Francisco” 

UCSD  “University of California San Diego” 
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Abstrakt 

 

Krevní motolice rodu Schistosoma způsobují závažné parazitární onemocnění schistosomózu, 

které postihuje celosvětově přes 250 milionů lidí a představuje spolu s malárii nejvýznamnější 

parazitózy. Vzhledem k nebezpečí vzniku rezistence k jedinému používanému léku jsou 

intenzivně hledány nové způsoby terapie schistosomózy. Proteolytické enzymy krevniček 

jsou klíčové pro jejich přežití v hostiteli, a proto jsou slibnými cílovými molekulami pro 

vývoj nových chemoterapeutik a vakcín. Tato práce se zabývá dvěma proteasami z krevničky 

střevní (Schistosoma mansoni), které byly připraveny jako rekombinantní proteiny a 

komplexně funkčně charakterizovány. První z nich je serinová proteasa SmSP2, která je 

lokalizovaná na povrchu dospělců a sekretovaná do krve hostitele. Byla identifikována jako 

vasodilatační a fibrinolytický faktor a navržena její modulační role při interakci parazita s 

hostitelem. Druhou zkoumanou proteasou je cysteinový katepsin SmCL3, který se účastní 

trávení hostitelských krevních proteinů sloužících krevničkám jako zdroj živin. Byly 

identifikovány účinné peptidomimetické inhibitory SmCL3, u nichž byla prokázána 

antischistosomální aktivita v testech s živými parazity. Disertační práce přináší nové 

významné poznatky o proteasách krevničky S. mansoni, jejich patobiochemii a inhibiční 

regulaci, které mají potenciální využití v biomedicíně při léčbě schistosomózy. 

 

 

Klíčová slova: proteasa, inhibitor, parazit, krevnička, Schistosoma mansoni 
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Abstract 

 

Blood flukes of the genus Schistosoma are causative agents of the disease schistosomiasis, 

which affects more than 250 million people worldwide and together with malaria represents 

the most important parasitic infection. There is a high risk of resistance development against 

the only drug in use, therefore novel therapeutic approaches for schistosomiasis are 

intensively researched. Proteolytic enzymes of schistosomes are crucial for their survival in 

the host and thus are promising drug and vaccine targets. This thesis is focused on two 

proteases of the human blood fluke Schistosoma mansoni, which were produced as 

recombinant proteins and functionally characterized. The first one is serine protease SmSP2, 

which is localized at the surface of the adult worms and secreted into the blood of the host. It 

was identified as a vasodilatory and fibrinolytic agent, and its modulatory role in host-parasite 

interactions was proposed. The second one is cysteine cathepsin SmCL3, which is involved in 

the digestion of host blood proteins serving schistosomes as nutrients. Potent peptidomimetic 

inhibitors of SmCL3 were identified, and their antischistosomal activity was demonstrated in 

an assay with live parasites. The thesis provides new important information about S. mansoni 

proteases, their pathobiochemistry and inhibitory regulation, that is relevant to biomedicine 

and schistosomiasis treatment. 

 

 

Keywords: protease, inhibitor, parasite, blood fluke, Schistosoma mansoni 
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1 Úvod 

 

Schistosomóza je závažné parazitární onemocnění způsobené motolicemi rodu Schistosoma. 

Celosvětově je nakaženo přes 250 milionů lidí a okolo 300 000 ročně umírá (Anisuzzaman 

and Tsuji 2020). Krevničky mají dvouhostitelský cyklus, ve kterém je mezihostitelem 

sladkovodní plž a definitivním hostitelem především člověk. K nákaze člověka dochází při 

kontaktu s vodou, kdy infekční larvy krevniček (cerkarie) penetrují skrz kůži do krve, kde 

postupně dospívají, a nakonec žijí v cévách okolo střeva nebo močového měchýře. Zde jsou 

schopné žít i několik desetiletí. Na rozdíl od jiných motolic, které jsou hermafroditní, mají 

krevničky oddělené pohlaví. Žijí v páru a samička klade obrovské množství vajec (několik set 

denně), které jsou hlavním patogenním agens. Vajíčka jsou kladena přímo do krve, odkud se 

dostávají přes cévní stěnu do střeva nebo močových cest a odcházejí z organismu. Velká část 

vajíček je ovšem krví zanesena do různých tkání, především jater, kde se usazují, a protože 

jsou vysoce imunogenní, stávají se terčem imunitního systému. Kolem vajíček se tvoří 

granulomatózní zánět, který vede k poškození tkáně. Výsledkem jsou hepato- a 

splenomegalie, fibróza jaterní tkáně, portální hypertenze nebo rakovina (Jamieson 2017).  

Proti schistosomóze neexistuje očkování a léčba prakticky závisí na jediném léku – 

praziquantelu. Tento lék se používá přes 40 let, proto sílí obavy ze vzniku rezistence. 

(Greenberg 2013). Je prokázáno, že v laboratorních podmínkách je možné indukovat 

rezistenci krevniček vůči praziquantelu. Také bylo pozorováno snížení citlivosti krevniček 

vůči praziquantelu při opakované nákaze a následné léčbě (Wang, Wang, and Liang 2012; 

Cioli et al. 2014). Vzhledem k tomu je nezbytné hledat nové způsoby léčby schistosomózy. 

Proteolytické enzymy (proteasy, peptidasy) jsou esenciální součástí biologie 

krevniček. Dospělé krevničky je používají například pro trávení živin nebo k obraně před 

imunitním systémem hostitele a jsou proto naprosto nezbytné pro přežití parazita. Z tohoto 

důvodu jsou velmi atraktivními cílovými molekulami pro vývoj nových léčiv a vakcín.  

Tato práce se zabývá dvěma proteasami krevničky střevní (Schistosoma mansoni). První 

z nich je nově objevená serinová proteasa SmSP2, u které byla zjištěna obrovská míra exprese 

ve vývojových stádiích parazitujících v lidském hostiteli, ale jejíž funkce nebyla dosud známa 

(Horn et al. 2014). Tato práce charakterizuje biochemické vlastnosti SmSP2 a popisuje její 

potenciální roli v interakci parazita s hostitelem. Druhým enzymem je cysteinová proteasa 

katepsin L3 (SmCL3) vyskytující se ve střevě krevničky, která hraje zásadní úlohu v kaskádě 

trávicích proteas zodpovědných za degradaci krevních proteinů hostitele sloužících jako zdroj 
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živin. Obě tyto proteasy představují potenciální cíle pro vývoj nových antischistosomálních 

léčiv. 
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2 Cíle práce 

 

Disertační práce se zabývá proteolytickými enzymy z krevničky střevní (Schistosoma 

mansoni), původce závažného parazitárního onemocnění schistosomózy. Proteasy hrají 

zásadní roli u všech vývojových stadií krevniček a představují tak potenciální místo pro 

terapeutický zásah při léčbě schistosomózy. 

 

První část disertační práce se zabývá proteasami sekretovanými krevničkou a zaměřuje se na 

nově objevenou serinovou proteasu SmSP2 a její roli v hostitelsko-parazitárních interakcích. 

Dílčí cíle jsou následující: 

 

1.  Příprava exkrečně-sekrečních produktů jednotlivých vývojových stadií krevničky a 

analýza jejich proteolytických aktivit. 

2.  Příprava rekombinantní formy SmSP2 heterologní expresí. 

3. Analýza funkčních biochemických vlastností SmSP2 a potenciální úlohy 

v molekulárních interakcích mezi parazitem a hostitelem. 

 

Druhá část disertační práce se zabývá trávicí cysteinovou proteasou krevničky – katepsinem 

SmCL3 a jeho zhodnocením jako potenciálního molekulárního cíle pro vývoj nových 

chemoterapeutik. Dílčí cíle jsou následující: 

 

1. Příprava rekombinantní formy SmCL3 heterologní expresí. 

2. Analýza substrátové a inhibiční specifity SmCL3. 

3.  Testování supresivní účinnosti inhibitorů SmCL3 ex vivo na živých schistosomulách. 
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3 Materiál a metodika 

 

3.1 Materiál a laboratorní vybavení 

 

Většina dat této disertační práce byla získána s využitím vybavení a přístrojů v laboratořích 

Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Část dat byla získána během dvou 

krátkodobých stážích na University of California, San Diego, USA (UCSD; Dr. C. Caffrey a 

Dr. A. O’Donoghue). Jednalo se především o biologické experimenty se schistosomulami a 

dospělci S. mansoni a testování kombinatoriálních substrátových knihoven. Vývojová stádia 

S. mansoni poskytla 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK; Dr. M. Chanová) a 

UCSD.  

Inhibitory poskytnuli: Dr. C. Caffrey, UCSD (USA), Dr. M. Bogyo, Stanford 

University (USA), Dr. M. Gűtschow, Universität Bonn (Německo), Dr. W. Gerwick, Scripps 

Institution of Oceanography (USA)  

Kombinatoriální substrátové knihovny poskytnul Dr. A. O’Donoghue, UCSD (USA)  

Králičí polyklonální protilátky proti SmSP2 byly připraveny firmou Moravian Biotechnology 

(ČR). 

 

3.2 Metodika 

Metody molekulární biologie 

Příprava expresních plazmidů pro rekombinantní expresi proteinů SmSP2 a SmCL3, 

transformace plazmidů do bakterií E. coli a kvasinek P. pastoris, rekombinantní exprese 

proteinů SmSP2 a SmCL3. 

 

Biochemické metody 

PCR, elektroforetické metody (horizontální agarosová elektroforéza, SDS-PAGE), detekce 

proteinů na membráně pomocí specifických protilátek (Western blot), chromatografická 

purifikace proteinů (FPLC), značení proteas pomocí fluorescenčních sond, analýza sekvence 

proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie a Edmanova odbourávání 
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Enzymologické metody 

Měření aktivity proteas za použití fluorogenních substrátů, měření inhibice aktivity proteas a 

inhibičních konstant, určení substrátové specificity proteas metodou multiplexového 

profilování substrátů pomocí hmotnostní spektrometrie (MSP-MS). 

 

Biologické metody 

Kultivace vývojových stádií S. mansoni a sběr jejich E/S produktů, ex vivo testování vlivu 

inhibitorů na životaschopnost schistosomul S. mansoni. 
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4 Výsledky a diskuze 

 

Výsledky této disertační práce jsou rozděleny do dvou tematických celků. První část se týká 

serinových proteas S. mansoni a je založena na třech publikovaných pracích, které na sebe 

navazují a vzájemně se doplňují. Druhá část je zaměřena na cysteinovou proteasu SmCL3 

ze S. mansoni a obsahuje dosud nepublikovaná data. 

 

Publikace č. 1: Excretion/secretion products from Schistosoma mansoni adults, eggs and 

schistosomula have unique peptidase specificity profiles. 

Vývojová stadia krevniček sekretují nebo exkretují celou řadu různých molekul, které 

zásadním způsobem ovlivňují hostitelsko-parazitární interakce (McKerrow et al. 2006). Tato 

publikace se zabývá proteolytickými aktivitami v exkrečně-sekrečních (E/S) produktech 

jednotlivých vývojových stádií S. mansoni, které parazitují v definitivním hostiteli – dospělců, 

schistosomul a vajec. Proteolytická aktivita v E/S produktech byla mapována pomocí panelu 

FRET substrátů a multiplexového profilování substrátů MSP-MS.  

MSP-MS je metoda založena na knihovně unikátních peptidů, která jsou inkubovány 

s analyzovanými proteasami a vzniklé štěpné produkty jsou identifikovány pomocí 

hmotnostní spektrometrie. Tímto způsobem je možno identifikovat substrátovou specifitu 

proteas pro P1–P4 a P1’–P4’místa (O'Donoghue et al. 2012). V E/S produktech schistosomul 

výrazně převládala aktivita serinových proteas s trypsinovou specifitou (štěpení za kladně 

nabitými aminokyselinami Arg a Lys). Naproti tomu dospělé krevničky a vejce sekretují 

pestrou směs proteas s velmi komplexním profilem. V E/S produktech cerkarií dominovala 

aktivita cerkariové elastasy preferující Phe a Tyr v P1 pozici a Pro v pozici P2. Ve všech E/S 

produktech převažovaly aktivity endopeptidas oproti exopeptidasam.  

Pomocí třinácti FRET substrátů v kombinaci s inhibitory specifickými pro cysteinové 

a serinové proteasy a metaloproteasy bylo analyzováno zastoupení jednotlivých skupin 

proteas v E/S produktech. Proteasy schistosomul vykazovaly úzkou specifitu, byly schopné 

štěpit pouze 3 substráty, Proteasy vajec štěpily 8 substrátů a proteasy dospělých krevniček 

byly schopné štěpit všechny testované substráty. Substrát tQASSRS (t = terc-butyl glycin) byl 

dobře štěpen proteasami všech tří testovaných vývojových stádií, proto byl vybrán pro měření 

s inhibitory jednotlivých skupin proteas. Tato analýza ukázala, že schistosomuly sekretují 

výhradně serinové proteasy, u dospělců byly detekovány aktivity všech tří typů proteas, 
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z nichž převládaly metaloproteasy. U vajec byly také detekovány všechny tři typy, ovšem 

dominantní byla aktivita serinových proteas. 

V rámci této publikace byly pomocí komplexního přístupu charakterizovány 

proteolytické aktivity E/S produktů schistosomul, dospělců a vajec S. mansoni. Každé z těchto 

vývojových stádií sekretuje unikátní spektrum proteas a u všech byla nalezená aktivita 

serinových proteas trypsinového typu. 

 

Publikace č. 2: SmSP2: A serine protease secreted by the blood fluke pathogen 

Schistosoma mansoni with anti-hemostatic properties. 

Data z publikace č. 1 ukázala, že E/S produkty vajec, schistosomul a dospělých krevniček 

S. mansoni obsahují množství serinových proteas. V roce 2014 byla u S. mansoni 

identifikována skupina serinových proteas patřící do rodiny S1 (Horn et al. 2014), které byly 

nazvány SmSP1 až 5 podle první z těchto proteas poprvé popsané v roce 1997 (Cocude et al. 

1997) a nazvané SmSP1 (Cocude et al. 1999). Z této skupiny enzymů vyčnívá proteasa 

SmSP2 svou extrémně vysokou mírou exprese v schistosomulách a dospělých jedincích S. 

mansoni. Publikace č. 2 přináší komplexní biochemickou charakterizaci SmSP2 a popisuje 

její potenciální funkci v hostitelsko-parazitárních interakcích. 

Analýza sekvence SmSP2 ukázala, že se jedná o multidoménový enzym s katalytickou 

doménou a dlouhým propeptidem obsahujícím TSR-1 doménou a neobvyklý histidinový 

region. Katalytická doména SmSP2 byla exprimována v kvasinkovém expresním systému 

P. pastoris a purifikována pomocí afinitní chromatografie. Substrátová specifita 

rekombinantní SmSP2 byla analyzována pomocí panelu fluorogenních substrátů a dále 

detailně zkoumána za použití MSP-MS a kombinatoriálních substrátových knihoven. SmSP2 

štěpí v endopeptidasovém modu s trypsinovou specifitou. V pozici P1’ byla nalezena 

preference pro Ser a v P2’ pro Ala a Gly. 

Pomocí polykolonálních protilátek byla SmSP2 byla identifikována v extraktech 

dospělých červů a v jejich E/S produktech, což ukazuje, že SmSP2 je uvolňována do krve 

hostitele. SmSP2 je lokalizovaná v tegumentu, reprodukčních orgánech a esofagálních 

žlázách dospělých červů. 

SmSP2 je schopná štěpit vybrané relevantní hostitelské proteiny a tím ovlivňovat 

hostitelskou fyziologii. SmSP2 je schopná kompletně hydrolyzovat fibronektin, který je 

součástí krevních sraženin. Při štěpení lidského kininogenu proteasou SmSP2 je uvolňován 

nonapeptid bradykinin – hormon, který působí jako silný vasodilatátor. Toto štěpení bylo 
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simulováno pomocí syntetického prekurzoru bradykininu v experimentu s živými 

krevničkami v mediu, které byly z tohoto prekurzoru schopné uvolňovat bradykinin. Dále je 

SmSP2 schopná aktivovat plasminogen na plasmin, který štěpí fibrin a díky to mu je 

zodpovědný za rozpouštění krevních sraženin. Navíc je SmSP2 schopná aktivovat tkáňový 

aktivátor plasminu (tPA) a tím stimulovat další zvýšení plasminové aktivity. 

SmSP2 byla charakterizována jako potenciální vasodilatační a trombolytický faktor 

ovlivňující hostitelskou fyziologii. 

 

Publikace č. 3: Collection of excretory/secretory products from individual 

developmental stages of the blood fluke Schistosoma mansoni. 

E/S produkty krevniček obsahují široké spektrum molekul, které se zásadně liší mezi 

jednotlivými vývojovými stádii. E/S produkty cerkárií jsou produkovány především pre- a 

postacetabulárními žlázami a jejich hlavní funkce je penetrace kůže definitivního hostitele a 

utlumení hostitelské imunitní odpovědi (Haas et al. 1997; Dvorak et al. 2008; Ingram et al. 

2012). E/S produkty schistosomul a dospělců jsou zásadní pro jejich přežití v definitivním 

hostiteli. Modulují imunitní systém a další fyziologické pochody hostitele (Mebius et al. 

2013; Dvorak and Horn 2018). Vejce krevniček potřebují proniknout tkání, aby se dostala do 

střeva poté s výkaly do prostředí. Proto sekretují bioaktivní molekuly, které modulují imunitní 

odpověď a spouští zánětlivé procesy, které jim pomáhají dostat se skrz tkáň (Cass et al. 2007; 

Verissimo et al. 2019). Část vajec je zachycena v tkáni, kde jejich E/S produkty způsobují 

fibrózu (Costain, MacDonald, and Smits 2018; Sombetzki et al. 2015). 

Tato publikace popisuje metody kultivace vývojových stádií krevniček a produkci a 

sběr jejich E/S produktů. Konkrétně se jedná o cerkárie, schistosomuly, dospělce a jejich 

vejce. Získávání E/S produktů je nezbytné pro výzkum role různých molekul sekretovaných 

krevničkami do prostředí hostitele. 

 

Nepublikované výsledky 

Katepsin SmCL3, trávicí proteasa dospělců S. mansoni, byl vyroben jako rekombinantní 

enzym v expresním systému P. pastoris a purifikován pomocí chromatografických metod. 

SmCL3 štěpí substráty v širokém rozmezí pH (4 až 9) na rozdíl od lidského katepsinu L, 

jehož aktivita drasticky klesá již v pH 7,5 (Nomura, Fujishima, and Fujisawa 1996).  

Substrátová specifita SmCL3 byla analyzována metodou MSP-MS. SmCL3 štěpí 

peptidové substráty v endopeptidasovém modu, nejdůležitější pozicí určující substrátovou 
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specifitu je pozice P2, kde jsou preferovány hydrofobní aminokyseliny – jak aromatické, tak 

alifatické. V P1 a P1’ pozici byly preferovány kladně nabité aminokyseliny, v ostatních 

pozicích nebyly pozorovány výrazné preference.  

Inhibiční specifita byla analyzována pomocí panelu peptidomimetických inhibitorů 

s vinylsulfonovou reaktivní skupinou lišících se jednotlivými substituenty v P3, P2, P1 a P1’ 

pozicích. Kritická pro úspěšnou inhibici byla P1’ pozice. Nejvhodnějšími substituenty zde 

byly heterocykly s žádnou nebo krátkou spojkou. P1 pozice neměla na inhibiční vlastnosti 

inhibitorů významný vliv. V P2 pozici obecně vyhovovaly velké hydrofobní substituenty, což 

je v souladu s daty získanými při měření substrátové specifity. V P3 pozici byly vhodné velké 

substituenty. V knihovně inhibitorů byly nalezeny velmi účinné látky schopné kompletně 

inhibovat SmCL3 i v nanomolární koncentraci.  

Byl testován antischistosomální účinek 4 různých typů peptidomimetických inhibitorů 

SmCL3 lišících se reaktivními skupinami. Jednalo se o vinylsulfonové a vinylamidové 

inhibitory (gallinamidy) a dále azanitrilové a karbanitrilové inhibitory. Pro každý typ byly 

vybrány 2 modelové inhibitory, pro které byly změřeny hodnoty IC50 proti SmCL3. 

Vinylsulfony, gallinamidy a azanitrily se ukázaly jako velmi účinné inhibitory SmCL3, 

hodnoty IC50 se pohybovaly v nanomolárních až subnanomolárních hodnotách. Pro 

karbanitrilové inhibitory byly naměřeny o 2-3 řády vyšší hodnoty IC50. Stejné inhibitory byly 

použity v testu ex vivo na živých schistosomulách (NTS) v kultivačním mediu. NTS byly 

inkubovány 3 dny za přítomnosti inhibitoru, byl hodnocen jejich fenotyp a celková míra 

suprese. U vinylsulfonů, gallinamidů a azanitrilů byl pozorován velmi silný efekt vedoucí k 

degeneraci nebo smrti schistosomul již po prvním dnu expozice. Karbanitrilové inhibitory 

měly na životaschopnost NTS slabší vliv, silnější suprese bylo dosaženo až třetí den inkubace, 

což obecně koreluje s nízkou aktivitou těchto látek v inhibičním testu in vitro.  

V rámci této práce byly identifikovány účinné inhibitory katepsinu SmCL3 se silnou 

antischistosomální aktivitou, které by se mohly stát výchozími molekulami pro vývoj nových 

chemoterapeutik proti schistosomóze 
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5 Závěry 

 

Disertační práce byla zaměřena na nové proteolytické enzymy z krevničky střevní 

(Schistosoma mansoni), která způsobuje schistosomózu, jedno z nejvýznamnějších 

parazitárních onemocnění. Výsledky byly shrnuty ve třech publikacích, další získaná data jsou 

součástí připravovaného rukopisu.  

První část disertační práce zkoumá proteasy vylučované krevničkami do okolního 

prostředí, především nově objevený enzym – serinovou proteasu SmSP2, která byla v této 

práci biochemicky charakterizována a byla popsána její potenciální funkce v interakcích mezi 

parazitem a hostitelem. Druhá část práce se věnuje cysteinové protease katepsinu SmCL3, 

který funguje jako trávicí enzym krevniček při degradaci krevních proteinů hostitele a byl zde 

identifikován jako nová cílová molekula pro chemoterapii schistosomózy.   

 

Zadané cíle práce byly splněny a hlavní získané výsledky jsou následující: 

 

1. Byly připraveny exkrečně-sekreční (E/S) produkty vybraných vývojových stádií S. 

mansoni a optimalizovány postupy pro jejich získávání. 

2. Byly identifikovány proteolytické aktivity v E/S produktech vývojových stádií S. 

mansoni potenciálně interagující s lidským hostitelem. Každé vývojové stadium 

sekretuje unikátní spektrum proteas, které vždy obsahuje významnou část serinových 

proteas. 

3. Sekretovaná proteasa SmSP2 byla připravena rekombinantní expresí. 

4. Na základě komplexní funkční biochemické analýzy byla proteasa SmSP2 

charakterizována jako vasodilatační a antihemostatický faktor a byla navržena její 

modulační role při interakci S. mansoni s hostitelem. 

5. Trávicí katepsin SmCL3 byl připraven rekombinantní expresí. 

6. Byla analyzována substrátová a inhibiční specifita katepsinu SmCL3 a byly nalezeny 

jeho velmi účinné peptidomimetické inhibitory. 

7. Různé typy inhibitorů SmCL3 byly testovány ex vivo v biologickém testu na živých 

schistosomulách a byly prokázány jako antischistosomální látky, které tak představují 

výchozí molekuly pro vývoj nových léčiv proti schistosomóze. 
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