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Abstrakt 

V současné době je atraktivním tématem využití helmintů v alternativní terapii imunitně 

zprostředkovaných onemocnění. Jejich terapeutický potenciál je zdůvodňován schopností 

modulovat imunitní systém hostitele. 

K otestování tohoto potenciálu jsme zvolili motolici Schistosoma mansoni, charakteristickou 

svým významným imunomodulačním vlivem na hostitele, ale současně i vysokou mírou 

patogenity. Z důvodu vysoké patogenity jsme se snažili porovnat efektivitu imunomodulace u 

klasické infekce s imunomodulačními účinky alternativních interakcí S. mansoni s myším 

hostitelem. Vyzkoušeli jsme infekce nízkou infekční dávkou, neproduktivní infekce, 

imunostimulace živými a usmrcenými vajíčky (antigeny) a restimulace živými a usmrcenými 

vajíčky. Stimulace vajíčky byla z krátkodobého hlediska nejefektivnější v potlačení zánětlivé 

imunitní odpovědi. Dlouhodobě byla efektivní slabá infekce S. mansoni. Využití pouhých 

antigenů z vajíček ovlivnilo imunitní systém velmi slabě a neproduktivní infekce neměla 

vůbec žádný efekt. Indukce experimentální kolitidy a rozdíly v jejím následném rozvoji u 

různých modelů naše závěry částečně potvrzují. 

 

Klíčová slova: Schistosoma mansoni, helmint, terapie, imunitně zprostředkovaná onemocnění, 

zánětlivá imunitní odpověď, protizánětlivá imunitní odpověď, imunostimulace. 

 

Abstract 

Currently, the use of helminths in alternative treatment of immune mediated diseases is an 

attractive topic. Their therapeutic potential is justified by the ability to modulate the host 

immune system. 

To test this potential, we chose the flukes of Schistosoma mansoni, which is known to 

immunomodulate its hosts significantly, however also act as a strong pathogen. Due to high 

pathogenicity of classical infections we tried to compare its immunomodulation efficiency 

with alternative interactions of S. mansoni with the host. We tested a low-dose infection, 

nonproductive infection, immune stimulation with living or dead eggs (antigens) and 

restimulation by both, living and dead eggs. 

Stimulation with eggs was, for the short term, most effective in suppressing inflammatory 

immune response. From the long term point of view, low-dose  infections. were most 



 

 

effective. Use of egg antigens has affected the immune system very poorly and nonproductive 

infection had no effect at all. Induction of experimental colitis and differences in the 

subsequent development in various models partially confirm our findings. 

 

Keywords: Schistosoma mansoni, helminths therapy, immune-mediated diseases, 

antiinflammatory immune response, inflammatory immune response, immune stimulation. 
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1.Úvod 

V rozvinutých zemích je v posledních 60 ti letech zaznamenáván prudký nárůst imunitně 

zprostředkovaných onemocnění, na které neexistuje dlouhodobě efektivní léčba (Green, et al., 

2006; Weinstock, 2012). Moderní léčba je spojená s řadou závažných vedlejších účinků, a 

také s vysokou finanční náročností. Z tohoto důvodu se začíná pátrat po alternativní, 

bezpečnější a levnější terapii. 

Někteří z parazitických helmintů mají schopnost regulovat imunitní systém svého hostitele 

tím, že potlačují zánětlivou imunitní odpověď. Proto se současné výzkumy zaměřují na jejich 

možný potenciál v terapii imunitně zprostředkovaných onemocnění (př. Liu et al., 2009; 

McSorley et al., 2011; Osada & Kanazawa, 2010). 

Vznik předkládané diplomové práce byl motivován právě snahou o rozšíření poznatků 

ohledně imunoterapeutického potenciálu helmintů. Byla proto zaměřena na studium jejich 

schopností modulovat imunitní reakce hostitele směrem k potlačení zánětu, jako hlavnímu 

problému imunitně zprostředkovaných onemocnění. Chtěli jsme popsat odlišné imunitní 

reakce myší na helmintózy vyvolané několika původci. Úvodní experimenty jsme započali s 

motolicí Schistosoma mansoni. Z důvodu vysoké patogenity jsme se rozhodli ověřit její 

imunomodulační schopnost v alternativních modelech interakcí s hostitelem (slabé infekce, 

neproduktivní infekce, imunostimulace živými a usmrcenými vajíčky a restimulace živými a 

usmrcenými vajíčky). Pozorované rozdíly byly pro původní záměr (potenciální využití 

v terapii) natolik zajimavé, že jsme se rozhodli detailně zaměřit pouze na S. mansoni na úkor 

experimentů s dalšími helminty. 

U vybraných alternativních modelů interakce jsme následně porovnali jejich schopnosti 

ovlivnit průběh indukované kolitidy. 
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2. Cíle práce 

Cílem práce bylo zhodnotit imunomodulační potenciál helmintů využitelný v terapii imunitně 

zprostředkovaných onemocnění.  

K naplnění cílů byly stanoveny následujícící dílčí úkoly: 

Nejprve jsme chtěli porovnat dosavadní literární poznatky o možnostech využití helmintů 

v terapii imunitně zprostředkovaných onemocnění se zaměřením na S. mansoni.  

Experimentálně jsme chtěli otestovat imunomodulační účinky S. mansoni při různých 

interakcích s imunitním systémem myší. Konkrétně srovnat klasickou produktivní infekci 

s alternativními modely interakcí s hostitelem – se slabou infekcí, s infekcí  neproduktivní, a 

dále s jednorázovou a opakovanou stimulací myší živými a usmrcenými vajíčky.  

Závěrem jsme měli otestovat možnosti vyvolat kolitidu u námi zvolených typů interakcí, které 

byly z hlediska imunomodulace myší nejúčinnější a které se nám zdály pro potenciální využití 

v terapii nejefektivnější. 
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3.Literární přehled 

Předložená diplomová práce se zabývá modulací imunitních reakcí helminty s cílem zjištění 

potenciálu S. mansoni pro terapii imunitně zprostředkovaných onemocnění. Nejprve se 

zaměříme na onemocnění jako taková (charakteristika, příčina) a dále se již budeme soustředit 

na helminty, s důrazem na S. mansoni. 

3.1 Autoimunitní a další imunitně zprostředkovaná onemocnění 

Imunitně zprostředkovaná onemocnění (tj. „Immune Mediated Diseases“ = IMD) je obecný 

název skupiny onemocnění a příznaků, které spojuje nesprávné fungování imunitního systému 

nejasné etiologie. 

3.1.1 Co jsou autoimunitní onemocnění (AO) 

Jedná se o onemocnění, která jsou způsobena zánětlivou imunitní reakcí proti antigenům 

vlastního těla a až na výjimky mají multifaktoriální původ. Člověk musí mít určitý genetický 

základ. Například všichni pacienti s Crohnovou nemocí mají společné geny ATG16L1 

(Hampe et al., 2007)  a NOD2 (Hugot et al., 2001). Dále záleží na nutričním stavu, a případně 

i na jiném souběžně probíhajícím onemocnění. Kromě toho byla zjištěna rozdílnost 

v prevalenci a výskytu v různých socioekonomických podmínkách. Konkrétně se jedná o 

industrializované země s vyšším životním standardem v porovnání s rozvojovými zeměmi 

(Bach, 2002; Gwatkin et al., 1999). Existují však rozdíly i v rámci Evropy. Mluvíme o tzv. se 

severo-jižním gradientu, kde v severských zemích je až o 40% vyšší výskyt ulcerózní kolitidy 

než v jižní části Evropy (Shivananda et al., 1996). Někteří autoři tvrdí, že jednou z příčin 

rozvoje AO je eradikace helmintóz z těchto oblastí (Rook et al., 2012). 

3.1.2 Imunitní reakce související s rozvojem IMD 

Typická pro IMD je přítomnost zánětu. Zánět je biologická reakce těla na patogeny, 

podráždění tkáně, nebo právě i na složky vlastní organismu. Jedná se o obranu těla, která se 

klinicky projevuje zčervenáním, otokem, ztepláním, bolestí a poruchou funkce postižené 

tkáně. Součástí zánětu jsou jak biochemické, tak imunologické změny. Mezi imunologickou 

složku zánětu se řadí neutrofily, eozinofily, lymfocyty, plasmocyty, makrofágy aj. 
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Zánětlivá imunitní odpověď je založena na vzájemné spolupráci zánětlivých buněk, což vede 

zejména k produkci interferonu-ɣ (IFN-ɣ), interleukinu-12 (IL-12) a IL-17. Zánětlivá 

odpověď se typicky podílí na obraně proti intracelulárním patogenům, nádorům a také na 

autoimunitních reakcích. Protizánětlivá imunitní odpověď se podílí hlavně na obraně před 

extracelulárními patogeny a uplatňují se v ní hlavně IL-4, IL-5, IL-10. 

Původně byla podle subpopulace buněk uplatňující se dominantně při imunitní odpovědi 

rozlišována Th1 imunitní odpověď, takzvaná zánětlivá a Th2 imunitní odpověď neboli 

protizánětlivá (Mosmann et al., 1986). Později byly ale definovány další, např.  Th17 imunitní 

odpověď, která je nezávislá na Th1 a Th2 lymfocytech, ale stejně jako Th1 bývá často 

příčinou zánětlivých onemocnění (Harrington et al., 2005; Park et al., 2005). Společně s další 

popsanou Th22 imunitní odpovědí se však podílí i na udržení střevní homeostáze (Basu et al., 

2012; Xu et al., 2014). 

Do protizánětlivé imunitní odpovědi se řadí i regulační T lymfocyty (Treg) potlačující 

imunitní odpověď v průběhu autoimunitní reakce. Rozdíly v diferenciaci, funkci a uplatnění 

jednotlivých subpopulací CD4+ T-lymfocytů jsou zobrazeny na obrázku 1. 

Celkové dělení imunitních reakcí dle uplatňujících se buněk je ale značně nepřesné, protože 

vztahy mezi složkami imunitního systému jsou mnohem komplexnější a vzájemně se prolínají 

(Muraille & Leo, 1998). 

Příkladem je možné uvést IL-12, který je typický pro zánětlivou odpověď. Pokud jsou 

v průběhu aktivace IL-12 přítomné Th1 lymfocyty, tak začínají exprimovat IFN-ɣ a 

transkripční faktor T-bet. Zároveň však IL-12 hraje důležitou roli při tlumení imunitního 

systému, jelikož nezávisle na IFN-ɣ indukuje i regulační cytokin IL-10 (Chang & Radbruch, 

2007).  
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Obr. 1. Diferenciace CD4+ T lymfocytů (Jetten, 2009, upraveno) 

Při setkání s antigenem a kostimulačními molekulami vystavenými na antigen prezentujících 

buňkách (tj. „antigen presenting cell“ = APC) se začnou naivní T lymfocyty diferencovat do 

různých podskupin. Závisí zde na cytokinech, které aktivují proces diferenciace 

v sekundárních lymfoidních orgánech. Rozdílnost pomocných T buněk (Th buňky) souvisí s 

diferenciální aktivací transkripčních programů a sekrecí určitých efektorových cytokinů, které 

umožňují ochranu proti různým druhům patogenů a autoimunitních reakcí. 

 

Podobně je na tom IL-6, může působit jak zánětlivě, tak i protizánětlivě. Jako protizánětlivý 

cytokin se jeví díky své schopnosti potlačit jak lokální, tak systémový zánět (Xing et al., 

2008). Pokud je exprimován CD4+ T-lymfocyty, podílí se na regulaci rovnováhy mezi 

jednotlivými subpopulacemi T-buněk. V závislosti na signalizaci se chová různě.  V případě 

klasické signalizace IL-6 stimuluje cílové buňky prostřednictvím vazby na membránový 

receptor pro IL-6 (IL-6R) a tak působí protizánětlivě, ale v tzv. trans-signalizaci, kdy se váže 

na volné, rozpustné formy receptoru pro IL-6 (sIL-6R), spustí kaskádu aktivace buněk, které 

následně s transformačním růstovým faktorem β (tj. „transforming growth factor“ = TGF-β) 

působí zánětlivě (Bettelli et al., 2006; Scheller et al., 2011). Podobných cytokinů, které se 

uplatňují jak v zánětlivé tak protizánětlivé imunitní odpovědi, je celá řada.  

V současnosti se dále zjišťuje, že rovnováha zánětlivých a protizánětlivých cytokinů je velmi 

ovlivněna přirozenými lymfoidními buňkami (tj. „Innate lymphoid cells“ = ILC). Jedná se 

o buňky nespecifické imunity, které produkují velké množství cytokinů, stejných jako CD4+ 
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T-lymfocyty. To znamená, že i při nízkém množství CD4+ T-lymfocytů v organismu může 

být hladina cytokinů v krvi vysoká.  

Diferenciace ILC je podobná diferenciaci naivních T-lymfocytů do CD4+ T-lymfocytů. 

Diferencované ILC se rozdělují na tři základní subpopulace (ILC1/ILC2/ILC3), které jsou 

svým cytokinovým a funkčním spektrem podobné Th1/Th2/Th17 buňkám, ale ILC, na rozdíl 

od CD4+ T-lymfocytů, neexprimují specifické T-buněčné receptory, tudíž nemají specifickou 

reakci na antigeny (obr. 2).  

Při zánětu působí ILC na dendritické buňky. Ty migrují do lymfatických uzlin, kde působí na 

T- lymfocyty, které dále regulují ILC. Přítomné ILC zároveň regulují T-lymfocyty prezentací 

peptidových antigenů z hlavního histokompatibilního komplexu II. (tj. „major 

histocompatibility komplex II“ = MHC II.). ILC se nejčastěji vyskytují na sliznicích, kde se 

podílejí na udržení homeostáze a reparaci tkání. Zároveň však mohou být součástí různých 

patologií, kdy jejich produkce cytokinů zhoršuje zánětlivý proces.  

Nebude-li uvedeno jinak, budeme pro zjednodušení v následujícím textu hovořit pouze 

o reakci zánětlivé a protizánětlivé, které jsou charakteristické produkcí typických cytokinů. V 

současnosti se totiž zdá být nejpřesnější přímá charakteristika výčtem uplatňujících se složek 

imunitního systému. 

Všeobecně můžeme říct, že cytokiny zánětlivé imunity potlačují expresi cytokinů 

protizánětlivé imunitní odpovědi a naopak. Pro udržení zdraví je nezbytné, aby zde byla 

rovnováha. Většina autoimunitních onemocnění je charakterizována narušením této 

rovnováhy a vysokou zánětlivou odpovědí s vyšším množstvím zánětlivých cytokinů v krvi. 
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Obr. 2. Porovnání Th a ILC buněk (Eberl et al., 2014; Walker et al., 2013; upraveno) 

CD4+ T-lymfocyty (vlevo) se svojí cytokinovou produkcí velmi podobají ILC (tj. „innate 

lymphoid cells“; vpravo). Zároveň se překrývají i jejich jednotlivé transkripční faktory. Pro 

Th2 buňky a ILC2 buňky to je GATA3. Buňky Th17 a ILC3 (mezi které patří LTi buňky, 

NCR
-
 a NCR

+
 buňky) mají transkripční faktor RORɣt a Th1 a ILC1 mají T-bet. 

 

3.1.3 Léčba IMD 

Vzhledem k tomu, že IMD není možné v současné době vyléčit (kromě ulcerózní kolitidy, viz 

níže), je hlavním cílem terapie potlačit akutní zánět v těle a udržovat jej v klidové fázi – 

remisi. 

K potlačení chronického zánětu, který přejde do IMD, se v současné době nejčastěji využívají 

imunosupresivní léky a tzv. biologická léčba. 

Mezi imunosupresivní léky se řadí cytostatika a glukokortikoidy. Cytostatika ovlivňují 

proliferaci T a B-lymfocytů a glukokortikoidy mají schopnost tlumit produkci CD4+ T-

lymfocytů. Tím se zabrání rozvoji zánětu závislého na těchto buňkách. Biologická léčba je 

nejnovější a nejúspěšnější způsob léčby založený na přímém a cíleném potlačovaní faktoru 

nádorové nekrózy α (tj. „tumor necrosis factor α“ = TNF-α) díky anti-TNF-α-monoklonálním 

protilátkám. 
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Nevýhodou obou léčebných metod je jejich neselektivnost a tudíž celkové potlačení funkcí 

imunitního systému včetně pozitivního účinku zánětu v obraně organismu. U léčených 

pacientů tak vzrůstá výskyt virových, bakteriálních a houbových onemocnění (Chande et al., 

2015; Maxwell & Singh, 2009). Zároveň tělo nedokáže kvůli supresi zánětlivých cytokinů 

(př. IFN-ɣ) úspěšně potlačit možné dělení nádorových buněk (Confavreux et al., 1996). 

U zánětlivých onemocnění střev je v krajních případech možné chirurgicky provést resekci 

postižené části střeva, čímž u ulcerózní kolitidy nastává trvalé uzdravení. U Crohnovy nemoci 

se však pouze odstraní život ohrožující rizika. 

Z výše zmíněných důvodů se stále pátrá po jiné léčbě, která nebude mít tolik negativních 

vedlejších účinků a bude schopná dlouhodobě potlačit akutní fázi IMD. Vzhledem k tomu, 

že je možné zánět ovlivnit léky pouze do určité míry, tak je snaha najít i jiné, efektivnější 

řešení. Poslední dobou se začíná mluvit o možnosti využití helmintů (případně pouze jejich 

antigenů) z důvodu jejich schopnosti modulovat IS. 

3.2 Imunomodulační účinky helmintů 

Helminti jsou skupinou organismů, mezi které se řadí hlístice (Nematoda), ploštěnci 

(Platyhelminthes), strunovci (Nematomorpha), vrtejši (Acantocephala) a kroužkovci 

(Annelida). Někteří žijí parazitickým způsobem života a mají schopnost modulovat imunitní 

systém hostitele tak, aby ho pak nebyl schopen rozpoznat a následně vypudit, případně zabít.  

Helminti mají různé možnosti, jak uniknout zásahu imunitním systémem. Příkladem mohou 

být morfologické adaptace. Cerkárie některých motolic (např. Schistosoma mansoni) při 

průniku do hostitele svléknou povrchový glykokalyx, jehož sacharidové struktury jsou silně 

imunogenní, čímž nasměřují imunitní reakci k odvrženému materiálu. Dále jsou různí 

helminti schopní molekulárního maskování, kdy na sebe naváží hostitelské proteiny nebo jsou 

dokonce schopní přímo exprimovat molekuly vysoce podobné těm hostitelským a tudíž je 

imunitní systém nerozezná.  

Z hlediska potenciálu využití helmintů v léčbě IMD je však pro nás nejdůležitější jejich 

schopnost regulovat činnost imunitního systému. Zjednodušeně a všeobecně se dá říct, 

že svou přítomností jsou schopni aktivovat regulační T-lymfocyty. Díky těmto buňkám se 

zvyšuje produkce protizánětlivých cytokinů, mezi které patří např. IL-4, IL-5, IL-10, a také 

TGF-β, v jehož přítomnosti se vyvíjejí další regulační T-lymfocyty. Tím potlačí zánětlivou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/TGF-%CE%B2
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imunitní odpověď.  Helminti dále ovlivňují dendritické buňky, které regulují množství IL-10 

a IL-12 v krvi (obr. 3, Weinstock, 2012).  

Spektrum složek schopných modulovat imunitní systém se u různých helmintů liší, takže ne 

všichni jsou schopni modulovat imunitní systém stejně účinně. Záleží na mnoha faktorech. 

Jedním z nich je délka přežívání v hostiteli. Obecně lze říci, že čím déle žije helmint 

v hostiteli, tím lépe musí potlačit imunitní systém. Jednak proto, aby zabránil zničení sebe 

sama a také aby snížil patologické důsledky infekce v hostiteli, které by mohly případně 

i hostitele zabít. Dále záleží na životním cyklu parazita, způsobu přenosu, lokalizaci 

v hostiteli a celkové biologii parazita (různá u různých systematických skupin: Nematoda, 

Cestoda, Trematoda). Někteří helminté a jejich schopnost potlačit různé zánětlivé cytokiny 

v těle hostitele jsou uvedení v tabulce 1. 

Obr. 3. Modulace imunitního systému střevními helminty (Khan Fallon, 2013, upraveno) 

Helminti působí na střevní epiteliální buňky a tím ovlivňují produkci IL-25, IL-33 a 

thymového stromálního lymfopoetinu (TSLP). Působením na lymfoidní buňky typu 2 (ILC) 

začíná produkce protizánětlivých cytokinů IL-4, IL-5 a IL-13. Dále je zvýšené množství 

regulačních B buněk (Breg), které produkují protizánětlivý IL-10 a zároveň působí 

imunosupresivně. Společně s dendritickými buňkami (DC) a makrofágy tlumí zánětlivou 

reakci (Th1, Th17), která je charakterizována zvýšeným množstvím IFN-ɣ, TNF-ɑ a dalších. 

 

3.2.1 Modulace imunitního systému motolicí S. mansoni 

Vzhledem k tomu, že S. mansoni je modelovým helmintem této práce, je zde detailně 

rozvedena její schopnost v průběhu životního cyklu ovlivnit imunitní systém. 

V prvních 3-5 týdnech, kdy larvy migrují po těle, převažuje zánětlivá imunitní odpověď, 

charakterizovaná zvýšenou produkcí IFN-ɣ. Okolo 6 týdne parazit dospívá, páruje se 

s opačným pohlavím a nastává produkce vajíček. Tou dobou má IFN-ɣ nejvyšší hodnoty, 

které v pozdější fázi infekce klesají (obr. 4, Chensue et al., 1992, Grzych et al., 1991). Vajíčka 
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se potřebují dostat do lumenu střeva, aby se mohla dále šířit do prostředí. Hodně se jich 

zachytí ve stěně střeva, případně jsou krevním oběhem zanesené do okolních orgánů, hlavně 

jater Odtamtud se vajíčka již nemají kam dále dostat. Zvyšuje se produkce IL-4, IL-5 a IL-10 

(Henderson et al., 1991; Chensue et al., 1992; Sher et al.,1991). Začíná tedy působit obranná 

Th2 imunitní odpověď, která je zatím nejasným způsobem indukována pomocí nedospělých 

NK buněk, které na sebe navážou antigeny zachycených vajíček a podílí se tak na vzniku 

granulomů. Granulomy se skládají z kolagenních vláken a buněk jako makrofágy, eozinofily 

a CD4+ T lymfocyty. Cílem tvrorby granulomů je ochrana hepatocytů před zánětem. Intenzitu 

tvorby granulomů ovlivňují cytokiny IL-2 a IL-4 (Lukacs & Boros, 1993; Pearce & 

MacDonald, 2002).  

Červ žije několik let a v průběhu té doby se v játrech kumulují vajíčka. Kontinuální tvorba 

granulomů, které měly původně tkáň chránit, začne působit patologicky. V chronické fázi 

dochází následkem poškození tkání vyvolané kumulací vajíček a dlouhodobou reakcí 

k hepatomegalii, která je spojena s fibrózou jater (Pearce & MacDonald, 2002). 

Obr. 4. Změna imunitní odpovědi v průběhu infekce S. mansoni (Pearce & MacDonald, 

2002; upraveno) 

Obrázek popisuje změnu zánětlivé imunitní odpovědi na protizánětlivou imunitní odpověď 

v průběhu 12 týdnů infekce S. mansoni. 
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3.3  Helminti v terapii IMD 

Helmintů modulujících imunitní systém je celá řada (tab. 1.). Ne všichni jsou ale vhodní pro 

terapii, jelikož je třeba brát do úvahy další faktory, jako jsou jejich patogenita, náročnost na 

manipulaci, složitost životního cyklu aj. Proto je zde popsáno jen několik příkladů, kde se 

o potenciálním využití uvažuje, s důrazem na motolici Schistosoma mansoni. 

3.3.1.1 Trichuris suis 

Jedná se o hlístici (Nematoda), řádu Enoplea, blízce příbuznou  Trichuris trichiura 

parazitující u člověka. 

Jejím definitivním hostitelem je sice prase, ale zároveň dokáže krátkodobě parazitovat střevo 

člověka. Tato doba stačí k navození protizánětlivé imunity, a současně by neměla hrozit 

produktivní infekce a ani související patologie, a proto je tedy vhodným helmintem 

využitelným v terapii IMD.  

Jedná se o prvního helminta, jehož vajíčka (Trichuris suis ova = TSO; http://ovamed.de/) jsou 

komerčně dostupná pro terapeutické účely. Vajíčka jsou oslabena UV zářením, čímž se 

snižuje životaschopnost larev (Oluwafemi, 2004). Z důvodu hostitelské nekompatibility je ale 

zapotřebí  reinfikovat pacienta každé dva týdny po celou dobu trvání léčby (dle doporučení 12 

týdnů).  

3.3.1.2 Hymenolepis diminuta 

H. diminuta je tasemnice (Cestoda), řádu Cyclophyllidea. Definitivním hostitelem jsou 

hlodavci, ale nakazit se může i člověk (Macnish et al., 2003).  

Pokusy se na ní provádějí mimo jiné i z důvodu nízké patogenity a absence migrace v těle 

hostitele na rozdíl od jiných střevních helmintů.  

3.3.1.3 Schistosoma mansoni 

Tato motolice, česky nazývaná krevnička střevní, se řadí do čeledi Schistosomatidae. 

Nejčastěji se vyskytuje v tropických zemích, kde je příčinou onemocnění zvaného 

schistosomóza.  

Díky schopnosti modulovat imunitní systém by byla S. mansoni ideálním modelovým 

organismem. Je ale také významným patogenem. Jde se o nebezpečného parazita, kdy 

neléčené infekce mohou skončit smrtí postiženého. Mezi příznaky se řadí horečka Katayama, 
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hepatosplenomegalie, u žen je dále šance rozvoje schistosomózy pohlavního traktu, která 

může vést až ke sterilitě (Poggensee et al., 2000). 

S ohledem na patogenitu není vhodné využívat živého helminta v terapii člověka. Proto je zde 

snaha najít alternativní řešení (viz kapitola 3.3.3) a to je i předmětem předložené diplomové 

práce. 

3.3.2 Rizika potenciálních terapií helminty 

Přežívání a chování parazitů v hostitelích je často nepředvídatelné, s možností závažných 

patologických následků.  Příkladem může být experimentálně zjištěná schopnost larev T. suis 

vycestovat do krevního řečiště nebo lymfatických cév (Van Kruiningen & West, 2005). 

V klinických studiích však žádný případ abnormálního vycestování T. suis zaznamenán nebyl. 

Naopak byl ale zaznamenán případ, kdy larvy T. suis ozářené UV světlem (a tudíž oslabené), 

dosáhly dospělosti a byly schopné se dále rozmnožovat (Kradin et al., 2006). Znamená to, že 

stále nejsme schopni zajistit kontrolovaný výskyt helmintů v těle, takže není možné je 

využívat v terapii plošně. 

Nicméně výše zmíněná rizika se vyskytla většinou pouze na zvířatech a to v ojedinělých 

případech. V porovnání se současnou léčbou AO jsou nepříznivé vedlejší účinky stále nižší.  

3.3.3 Alternativní možnosti využití helmintů 

Snížení rizik v terapii živými helminty lze dosáhnout různými způsoby. Jednou z možností je 

využití příbuzného a pro člověka méně patogenního parazita (př. Trichuris trichura vs T. 

suis). Dále se nabízí různé způsoby oslabení helmintů (ozáření aj.), které snižují dobu přežití, 

ovlivňují patogenitu a zabraňují dospívání a následnému množení. Další možností je použití 

vajíček helmintů potřebujících mezihostile k dalšímu vývoji, nebo infikování pouze jedním 

pohlavím u gonochoristických parazitů (S. mansoni).  

Momentálně se jako nejbezpečnější cesta jeví využití antigenů helmintů s imunomodulačními 

účinky. Bylo totiž prokázáno, že k významným změnám v imunitní odpovědi není vždy 

potřeba živého červa. Například produkty zlyzovaných hlístic T. suis a Trichinella spiralis, 

ale i antigeny z vajíček Schistosoma japonicum byly schopny potlačit zánět v průběhu myšího 

modelu roztroušené sklerózy (Kuijk et al., 2012, Zheng et al., 2008). Také proteiny 

extrahované z dospělce H.diminuta potlačily aktivaci makrofágů, snížily produkci TNF-ɑ a 

zároveň stoupla produkce IL-10 a IL-4, což zabránilo rozvoji kolitidy u myší (Johnston et al., 

2010).  
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3.3.4 Příklady IMD s potenciálem terapie helminty 

Imunitně zprostředkovaných onemocnění existuje spoustu, proto je zde uvedených pouze 

několik nejčastějších, způsobených zánětlivou imunitní odpovědí a je doplněná teoretická 

souvislost jejich terapie s helminty se zaměřením na motolici Schistosoma mansoni. 

3.3.4.1 Diabetes mellitus 1. typu  

Jedná se o formu diabetu, kdy jsou autoimunitní reakcí ničeny β-buňky Langerhansových 

ostrůvků pankreatu produkující inzulín. Onemocnění je charakteristické přítomností IL-12, 

IFN-ɣ a TNF-ɑ (Held et al., 1990; Trembleau et al., 1995). Léčba je založená na celoživotním 

doplňování inzulinu. V současnosti zjišťujeme, že při zvyšování koncentrace IL-2 v krvi 

stoupá hladina Treg a klesá koncentrace IFN- ɣ, čímž jsme schopni dlouhodobě zlepšit průběh 

onemocnění (Grinberg-Bleyer et al., 2010). Myší model tohoto onemocnění je geneticky 

podmíněn, má spontánní rozvoj diabetu 1. typu a myší linie s tímto modelem se nazývá NOD 

(tj. „non-obese diabetic“; Makino et al., 1980). 

Schistosoma mansoni je schopna zvýšit hladinu IL-2 a tím potlačit IFN- ɣ, tudíž zde můžeme 

uvažovat o jejím možném využití v terapii (Moreels et al., 2004; Osada et al., 2009; Vella 

& Pearce, 1992; Zaccone et al., 2009). 

3.3.4.2 Roztroušená skleróza 

Jedná se o demyelinizující autoimunitní onemocnění, kdy CD4+ T-lymfocyty napadají 

myelinový bazický protein (MBP) a proteolipid protein (PLP).  Vzniká poškození myelinové 

pochvy nervových buněk v mozku a míše. Následuje snížená schopnost komunikace mezi 

různými částmi nervové soustavy, která se projevuje širokým spektrem neurologických 

symptomů. Jsou zde typické relapsy a období remise. V období atak jsou zvýšené hladiny IL-

6, IL-12, IL-17, IL-23 a TGF-β (Aranami & Yamamura, 2008). Onemocnění se většinou léčí 

kortikoidy, které způsobují apoptózu leukocytů. Nověji se pouřívá biologická léčba založená 

na cíleném potlačování TNF-ɑ monoklonálními protilátkami. Myší model (tj. „Experimental 

autoimmune encephalomyelitis“ = EAE) má geneticky podmíněn spontánní rozvoj 

onemocnění (Brown et al., 1982), případně je možné ho uměle vyvolat virem TMEV-IDD, 

nebo imunizací MBP (tj. „myelin basic protein“) a dalšími látkami (Dal Canto & Lipton, 

1975, Miller & Karpus, 2007). 



 

15 

 

Zde opět můžeme teoreticky mluvit o potenciálu S.mansoni, jelikož byla potvrzená schopnost 

některé z výše zmíněných zánětlivých cytokinů potlačit (La Flamme et al., 2003; Osada et al., 

2009; Sewell et al., 2003). 

3.3.4.3 Revmatoidní artritida 

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění působící proti citrulinu, 

který je zabudován do strukturálních proteinů podílejících se na stavbě kloubu. Aktivované 

CD4+ T-lymfocyty stimulují monocyty, makrofágy a synoviální fibroblasty k produkci IL-1, 

IL-6 a TNF-ɑ. To dále vede k produkci IFN-ɣ a IL-17 (Choy & Panayi, 2001). Léčba je 

zaměřena na tlumení bolesti, rehabilitaci a potlačování zánětu. Momentálně nejúčinnější 

se jeví biologická léčba potlačující TNF-ɑ. Myších modelů je mnoho, vyvolávají se podáním 

různých látek např.: CIA (tj. „Collagen-Induced Arthritis“), CAIA (tj. „Collagen-Antibody-

Induced Arthritis“), ZIA (tj. „Zymosan-Induced Arthritis“) aj. (Asquith et al., 2009). 

Helminti jsou schopni ovlivnit produkci zánětlivých cytokinů způsobujících RA (Johnston 

et al., 2010; Osada et al., 2009; Sewell et al., 2003). Proto se zde opět nabízí možnost využít 

jejich terapeutický potenciál.  

Bylo například prokázáno, že extrakt z hlístice Ascaris suum dokázal potlačit závažnost 

u myšího modelu artritidy (Rocha et al., 2008).  Nárůstem hladin TNF-ɑ a IL-12p40 po 

infekci H. diminuta byl také snížený zánět způsobující artritidu u myší (Shi et al., 2011). Bylo 

však zaznamenáno i zhoršení příznaků po infekci touto tasemnicí (Graepel et al., 2013). 

Příčinou byla větší produkce mastocytů a nárůst hladiny C5a komplementu, které jsou 

důležité pro rozvoj použitého myšího modelu artritidy. 

3.3.4.4 Zánětlivá onemocnění střev 

Původ je v zánětlivé imunitní odpovědi zaměřené proti střevní flóře a dalším luminálním 

antigenům. Zánětlivá onemocnění střev (tj. „Inflammatory Bowel Disease“ = IBD) zahrnují 

několik onemocnění, která se nejčastěji vyskytují ve střevě. Mohou ale postihovat i další části 

trávicí soustavy. Nejběžnějšími jsou Crohnova nemoc (tj., „Crohn's disease“ = CD) 

a ulcerózní kolitida (tj. „ulcerative colitis“ = UC). Jedním z hlavních rozdílů mezi těmito 

nemocemi je ten, že oproti CD, kde může být zasažen celý trávicí trakt, UC zasahuje pouze 

tlusté střevo a konečník. 

Obě onemocnění se mimo jiné projevují produkci IL-17 (Dige et al., 2013; Feng et al., 2011). 

CD je dále charakterizovaná tvorbou IFN-ɣ, IL-12, IL-21, IL-22 (Dige et al., 2013; Matsuoka 
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et al., 2004) a UC produkcí IL-12, IL-13 a IL-23 (Feng et al., 2011; Fuss et al., 2004). V léčbě 

se nejčastěji používají imunosupresiva a biologická léčba založená na cíleném potlačování 

TNFα.  

U myších modelů se zánět nejčastěji vyvolává intrarektálním podáním 2,4,6-

trinitrobenzensulfonové kyseliny (TNBS; Morris, 1989) a 2,4-dinitrobenzensulfonové 

kyseliny (DNBS). Dále je možné kolitidu vyvolat podáním dextransulfátu (DSS) v pitné vodě 

(Ishioka et al., 1987) 

Terapie helminty je v tomto případě často probírané téma. Je prokázáno, že využití T. suis 

dokáže potlačit příznaky onemocnění, které následně přejde do remise (viz graf 1., Summers 

et al., 2005). 

 

Po imunostimulaci myší vajíčky S. mansoni a následném vyvolání dvou různých typů kolitid, 

bylo dvěma různými autory potvrzeno snížení IFN-ɣ a zvýšení produkce IL-4 a IL-10, díky 

čemuž mělo onemocnění slabší průběh (Elliott et al., 2003, Hunter et al., 2005). V jiné studii 

byl po vyvolání kolitidy zaznamenán pokles IL-1ß, IL-6 a TNF-ɑ (Johnston et al., 2010). 

V podobné studii na potkanech došlo díky infekci S. mansoni k vyšším hladinám IL-4 a IL-2 

a následnému rychlejšímu vyléčení bez poškození tkání (Moreels et al., 2004). 

Existují ovšem i studie, kde bylo zaznamenáno zhoršení průběhu vyvolané kolitidy díky 

nárůstu IL-5 (Wang et al., 2010).  

Variabilita výsledků souvisí s různorodostí použitých modelů indukované kolitidy.  Vzhledem 

k odchylkám v patologii různě indukovaných kolitid a k tomu, že modelová onemocnění 

na myších neodpovídají přesně lidským IMD, zůstává tedy otázkou, zda by skutečná infekce 

člověka mohla též vést ke zlepšení příznaků či nikoliv (Johnston et al., 2010).  

Graf 1. Potlačení symptomů Crohnovy nemoci po 

infekci Trichuris suis (Summers et al., 2005, upraveno) 

Graf v procentech znázorňuje reakci 29 pacientů 

s Crohnovou nemocí na infekci  Trichuris suis 

(perorálně 2500 vajíček každé 3 týdny) ve 12 a 24 týdnu 

nákazy. 
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4.Materiál a metodika 

4.1 Laboratorní cyklus Schistosoma mansoni 

K nákazám a imunostimulacím jsme využili portorikánský kmen S. mansoni. Mezihostitelem 

je vodní plž Biomphalaria glabrata, který je držen v laboratorních chovech v akváriích 

v balené vodě značky ROSANA kvůli vhodnému obsahu iontů potřebných pro vývoj plže 

a aktivitu miracídií v průběhu nákazy. Plži vylučující cerkárie jsou drženi ve tmě. 

Definitivním hostitelem jsou dospělé myši kmene ICR žijící ve standardních podmínkách s 12 

hodinovým světelným režimem. 

4.1.1 Infekce plžů 

Z infikované myši v 6. týdnu po infekci byla izolovaná játra. Ta byla následně rozmixovaná 

v mixéru v používané balené vodě (viz. 4.1.). Suspenze byla přelita do baňky, která kromě 

vrchní části byla zakrytá alobalem a nasvícená lampou. Po 15 minutách vyplavala vylíhnutá 

miracidia za světlem do horní části nádoby, kde byla odebrána plastovou Pasteurovou 

pipetou.  

Mladí plži byli přemístěni z akvárií do 12-jamkových kultivačních destiček (1 plž do jamky 

s cca 2 ml vody). Ke každému bylo přidáno 4-5 miracidií a v destičkách byli ponecháni přes 

noc. Další den byli vráceni do akvárií. Po 5 týdnech začali plži vylučovat cerkárie. 

4.1.2 Infekce myši 

Infikovaní plži byli vyndaní z akvárií a po dobu 1 hodiny ponechaní v kádinkách s čistou 

vodou pod zdrojem světla. Během té doby vyloučili cerkárie, a poté byli vráceni zpět do 

akvárií. Voda s vyloučenými cerkáriemi byla prolita sítem pro zachycení nečistot.  

Z terárií vzaté myši byly na 5 minut ponechány v zakryté nádobě s 50 ml vlažné kohoutkové 

vody. Ve vodě měly ponořené končetiny, ocas a spodní část břicha. Poté byla voda nahrazená 

vodou s cca 500 cerkáriemi, kde byly myši 45 minut. V 6. týdnu byly usmrceny pro zisk 

miracídií z vajíček. 

4.2 Experimentální infekce a imunostimulace myší 

Pro experimenty byly používané myši tří kmenů: 
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o ICR (outbrední kmen)  

o C57BL/6 (inbrední Th1 dominantní kmen) 

o BALB/C (inbrední Th2 dominantní kmen) 

4.2.1 Skupiny myší  

Experimentální infekce 

Skupina 1 – 20 ks ICR, 14 ks C57BL/6  

- produktivní infekce (infekce cerkáriemi z plžů nakažených více miracídii; tzn. 

vylučujících cerkárie obou pohlaví  → nastává produkce vajíček) 

-  infekce myší silnou dávkou (běžnou) 

Skupina 2 –10 ks ICR, 5 ks C57BL/6, 12 ks BALB/C 

- produktivní infekce (viz skp. 1) 

- infekce myší slabou dávkou  

Skupina 3 – 3 ks ICR 

- neproduktivní infekce (infekce cerkáriemi z plžů nakažených jedním miracídiem; tzn., 

vylučujících cerkárie jednoho pohlaví → nenastává produkce vajíček 

- infekce myší silnou dávkou (běžnou) 

Skupina 4 – 1 ks ICR, 1 ks C57BL/6, 1 ks BALB/C,  

- negativní kontroly 

Experimentální imunostimulace 

Skupina 5 -  4 ks ICR, 4 ks C57BL/6, 4 ks BALB/C,   

- imunostimulace živými vajíčky  

Skupina 6 - 3 ks ICR, 1 ks C57BL/6, 3 ks BALB/C  

- opakovaná imunostimulace (restimulace) živými vajíčky  

Skupina 7 - 2 ks ICR, 2 ks C57BL/6, 2 ks BALB/C  

- imunostimulace usmrcenými vajíčky („antigeny“)  

Skupina 8 – 1 ks ICR, 1 ks C57BL/6, 1 ks BALB/C  
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- opakovaná imunostimulace (restimulace) usmrcenými vajíčky („antigeny“) 

Skupina 9 - 1 ks ICR, 1 ks C57BL/6, 1 ks BALB/C 

- negativní kontroly 

4.2.2 Experimentální infekce myší 

Myši byly infikovány stejným způsobem jako myši určené pro udržení laboratorního cyklu 

(viz. kap. 4.1.2.). Počet cerkárií pro silnou/slabou infekci byl stanoven v závislosti na myších 

kmenech, dle velikosti myší a jejich různé vnímavosti k infekci, aby byl jejich průběh 

porovnatelný. 

- Kmen ICR 

o Cca 500 cerkárií pro silnou infekci 

o Cca 200 cerkárií pro slabou infekci 

- Kmeny C57BL/6 a BALB/C 

o Cca 300 cerkárií pro silnou infekci 

o Cca 100 cerkárií pro slabou infekci 

- Kontrolní myši byly ponechány po dobu infikování ve vodě bez cerkárií. 

4.2.3 Experimentální stimulace myšího imunitního systému 

Myši byly stimulovány intraperitoneálním podáním 1000 vajíček ve 200 µl PBS. Vajíčka byla 

buď živá, nebo usmrcená mrazem při -20 °C. Kontrolním myším bylo podáno 200 µl PBS. 

4.2.3.1 Izolace vajíček a příprava infekční dávky pro imunostimulace 

Použité roztoky 

- Fosfátový pufr (2xPBS) 

o 1,16 g NA2HPO4 

o 0,1 g KCl 

o 0,1 g K3PO4 

o 4,0 g NaCl 

o 250 ml destilované vody 

o Upraveno na pH 7,4 

- Trávicí roztok 

o 0,4g trypsinu 

o 200 ml 2xPBS 
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Postup 

1. Odebrání jater 6 týdnů po infekci a rozmixování v 200 ml trávicího roztoku (50 sec) 

2. Přelití do Erlenmeyerovy baňky (inkubace 3h, 37 °C) 

3. Přelití do kádinky a doplnění 2xPBS do celkového objemu 500 ml 

4. Sedimentace 20 min, odstranění supernatantu 

5. Prosetí sedimentu dvěma analytickými síty (velikost pórů 400 µm, 125 µm; Retsch, 

14003248) 

6. Centrifugace celého objemu (1800 rpm, 5min, 20 °C), opakované promytí 

a koncentrace 

7. Spočítání vajíček a jejich zkoncentrování (1000 ks do 200 µl PBS) 

4.3 Experimentální vyvolání kolitidy 

Myším kmene C57BL/6 byla pitná voda v napáječce nahrazena dH2O s  DSS (4% 40 kDa 

dextransulfát; ROTH, 405226294) po dobu 7 dnů. Myši sloužící jako negativní kontrola byla 

ponechána voda bez přidání DSS. Voda byla každý druhý den měněna. 

4.3.1 Skupiny myší 

Podávání DSS 

Skupina 1 

- myši infikované S. mansoni (6 týden po infekci, 2 ks) 

Skupina 2 

- imunostimulovná myš (28 dní po stimulaci živými vajíčky, 1 ks)  

Skupina 3 

- restimulovaná myš (10 dní po restimulaci živými vajíčky, 1 ks) 

Skupina 4 

- zdravé myši (pozitivní kontroly, 3 ks) 

Podávání vody 

Skupina 5 

- zdravá myš (negativní kontrola, 1 ks) 
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Pro kontrolu, jestli se nejedná o specifickou reakci inbredního kmene C57BL/6 na stimulaci 

S. mansoni a/nebo na DSS, byly testovány i outbrední ICR myši (podle Schicho et al., 2011). 

DSS kolitida byla vyvolána stejným způsobem. 

Podávání DSS 

Skupina 6 

- restimulované myši (10 dní po restimulaci živými vajíčky, 2 ks) 

Skupina 7 

- zdravé myši (pozitivní kontrola, 2 ks) 

Podávání vody 

Skupina 8 

- zdravá myš (negativní kontrola, 1 ks) 

4.4 Odebírání a zpracování vzorků 

Ve stanovených intervalech byly myším dle potřeby odebírány: 

- Krevní sérum pro stanovení hladiny cytokinů 

- Nesrážlivá krev pro měření Th1/Th2 buněk 

- Střevo pro měření ILC1/ILC2/ILC3 a histologické vyšetření 

Krev pro získání séra byla odebírána z ocasní cévy a stočena centrifugou (10 min, 3500 

r.p.m.). Bylo odděleno sérum, následně skladované při -20
○
C. Při  infikovaných myších  

se jednalo o týdenní interval, u  imunostimulovaných myší byla krev odebrána před stimulací, 

24h po stimulaci (p.s.), 72h p.s. a dále opět v týdenních intervalech. Myším s indukovanou 

experimentální kolitidou byla krev odebírána denně.  

Nesrážlivá krev byla odebírána při pitvě do zkumavky s heparinem infikovaným myším v 1., 

6. a 9. týdnu, imunostimulovanými myším 20-28 dní p.s., a 10 dní po restimulaci (p.r.)  a 7. 

den myším po vyvolání DSS kolitidy. 

Po usmrcení byla také odebírána střeva k histologickému zpracování a k izolaci 

mononukleárních buněk z lamina propria. Buňky byly izolovány z infikovaných myší ve 

4 týdnu (tj. před nakladením vajíček) a v 9. týdnu p. i. (tj. po nakladení), 

z imunostimulovaných myší 10 dní p.r. a 28 dní p.s.  a z myší s indukovanou kolitidou 7 dní 
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po vyvolání. U myší C57BL/6 s indukovanou kolitidou byla pro histologické zpracování 

odebrána nejvíce zasažená zadní část tlustého střeva. Jednalo se o 1 infikovanou (6 t.p.i.), 1 

stimulovanou myš, 1 pozitivní a 1 negativní kontrolu.  

4.4.1 Produkce cytokinů  

4.4.1.1 ELISA 

Ke kvantifikaci cytokinů v séru byla využita metoda ELISA. Byl zvolen standardní postup 

sendvičové ELISy (dublety, negativní a pozitivní kontrola), technika byla prováděna 

v mikrotitračních 96-jamkových destičkách (Nunc-Immuno™ MicroWell™ 96 SIGMA; 

M9410) a pro měření výsledné absorbance byl použit ELISA MRX microplate reader, 

Dynatech Laboratories. 

Použité roztoky: 

- Fosfátový pufr (PBS) 

o 1,16 g NA2HPO4 

o 0,1 g KCl 

o 0,1 g K3PO4 

o 4,0 g NaCl 

o 500 ml destilované vody 

o Upraveno na pH 7,4 

- Navazovací pufr (100 mM) 

o 3,03 g NA2CO3 

o 6,0 g NAHCO3 

o 1000 ml destilované vody 

o Upraveno na pH 9,6 

- Blokační činidlo 

o PBS s 1% bovine serum albumin (BSA; SIGMA-ALDRICH, A7906) 

- Vymývací roztok 

o PBS s 0,05% Tween20 (SIGMA-ALDRICH, P1379) 

- Stop činidlo   

o 1N H2SO4 

Použité protilátky 

- Navazovací protilátky 
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o Anti-mouse interferon ɣ / IFN-ɣ (Acris GmbH, PP004P1) 

o Anti-mouse interleukin 10 / IL-10 (Acris GmbH, PP007P1)  

o Anti-mouse interleukin 4 / IL-4 (Acris GmbH, PP011P1) 

- Detekční protilátky označené Biotinem 

o Anti-mouse anti-interferon ɣ / IFN-ɣ Biotin (Acris GmbH, PP004B2)  

o Anti-mouse anti-interleukin-10 / IL-10 Biotin (Acris GmbH, PP007B2)  

o Anti-mouse anti-interleukin-4 / IL-4 Biotin (Acris GmbH, PP011B1) 

Rekombinantní proteiny pro kalibrační křivky 

- Rekombinantní interferon ɣ / IFN-ɣ (Acris GmbH, PA007x) 

- Rekombinantní interleukin 10 / IL-10 (abcam
®

, ab73611)  

- Rekombinantní interleukin 10 / IL-4 (ORIGENE, TP7L3235)  

Další použité látky 

- Konjugát Streptavidin - HRP (abcam
®

, ab7303)  

- Substrát 3,3‘,5,5‘ Tetrametybenzidin (ready to use) / TMB (SIGMA-ALDRICH, 

T0440) 

- Testované sérum (1µl/100µl PBS) 

Postup 

1. Navázání navazovacích protilátek:  

 IFN-ɣ (1µl/ml v navazovacím pufru) 

 IL-10 (1µl/ml v navazovacím pufru) 

 IL-4 (1µl/ml v navazovacím pufru) 

- (100µl/jamka přes noc, 4 °C) 

2. Propláchnutí vymývacím roztokem (2x200 µl/jamka) 

3. Blokování blokačním činidlem (200 µl přes noc,  4 °C) 

4. Přidání myšího séra (1µl/100µl PBS) nebo rekombinantních proteinů pro kalibrační 

křivku* (100 µl/jamka, 2h, 37 °C) 

5. Propláchnutí vymývacím roztokem (2x200µl) 

6. Přidání detekční protilátky  

 IFN-ɣ (0,5 µg/ml PBS) 

 IL-10 (0,5 µg/ml PBS)  

 IL-4 (0,5 µg/ml PBS) 
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- (100 µl/jamka 2h, 21 °C) 

7. Propláchnutí vymývacím roztokem (2x200 µl/jamka) 

8. Přidání konjugátu (0,004 µl/100 µl PBS, 100 µl/jamka; 0,5h, 21 °C) 

9. Propláchnutí vymývacím roztokem (2x200 µl/jamka) 

10. Přidání substrátu (50 µl/jamka,5 min, 21 °C) 

11. Přidání stop činidla (100 µl/jamka)  

12. Měření absorbance při 450nm  

13. Vyhodnocení výsledků 

o Vyhodnocení kvality měření (vyřazení špatných výsledků na základě 

porovnání dubletů, respektive porovnáním pozitivních a negativních kontrol 

o Spočítání koncentrací cytokinů v ng/ml na základě porovnání s kalibrační 

křivkou v Microsoft Office Excel 

* Současně se stejnou metodou dělala kalibrační křivka s využitím rekombinantních proteinů 

v následujícím ředění: 

 IFN-ɣ  

i. 1 µg/ml 

ii. 0,1 µg/ml 

iii. 0,01 µg/ml 

iv. 0,001 µg/ml 

v. 0,0001 µg/ml 

vi. 0,00001 µg/ml 

 IL-10  

i.  1 µg/ml 

ii. 0,1 µg/ml 

iii. 0,01 µg/ml 

iv. 0,001 µg/ml 

v. 0,0001 µg/ml 

vi. 0,00001 µg/ml 

 IL-4  

i. 1 µg/ml 

ii. 0,1 µg/ml 

iii. 0,01 µg/ml 

iv. 0,001 µg/ml 
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v. 0,0001 µg/ml 

vi. 0,00001 µg/ml 

4.4.2 Množství Th1/Th2 buněk 

Ke kvantifikaci Th1/Th2 buněk byla využita průtoková cytometrie (tj. „Fluorescent Activated 

Cell Sorting“ = FACS). V celé heparinizované krvi byly měřeny počty buněk s vybranými 

chemokinovými receptory (CXCR3 a CCR5 specifickými pro Th1 lymfocyty a CCR4, CCR3 

a CCR8 pro Th2 lymfocyty). Data byla měřena na cytometru FACSCanto
TM

 II Flow 

Cytometer pomocí akvizičního sotfwaru BD Diva 6. Pro zaručení porovnatelnosti výsledků 

z jednotlivých měření byl cytometr kalibrován pomocí CS T beads (tj. „cytometer setup and 

tracking beads“, BD Biosciences, 642412).  

Jelikož se vyskytují spektrální překryvy mezi jednolivými použitými fluorochromy, byla 

provedena kompenzace, tj. změření tzv. kompenzačních vzorků (vzorků obarvených vždy jen 

jedním fluorochromem použitým v našem panelu). Zároveň byly provedeny FMO kontroly 

(tj. „Fluorescence Minus One“). To znamená, že byly naměřené kontrolní vzorky, které 

obsahovaly vždy všechny protilátky kromě jedné (ve všech kombinacích), pro správnou 

interpretaci naměřených dat. Kompenzační matrix i všechna ostatní data byla spočítána 

pomocí softwaru FlowJo (TreeStar). 

Použité roztoky 

- Heparin (Zentiva, 16/171/69-C) 

- Lyzační roztok (BD FACS
TM

 Lysing Solution; BD Biosciences, 349202) 

- PBS (viz. kap. 4.4.1.1.) 

Použité protilátky 

- APC/C 47 anti-mouse CD4 (eBioscience, 17-0041-81) 

- PerCP/Cy55 anti-mouse CXCR3 (BioLegend
®

, 126514) 

- PE anti-mouse CCR4 (BioLegend
®

, 131204) 

Nasleducící protilátky byly využity jen u 2 pokusných zvířat:  

- Alexa fluor 647 anti-mouse CCR3(BioLegend
®

, 144508) 

- PE anti-mouse CCR5 (BioLegend
®

, 107006) 

- FITC Rba anti-mouse CCR8 (Bioss
®

, YE0511) 
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Postup  

1. Přidání 5µl protilátek k 50µl heparinizované krve (15-20 minut ve tmě, 21 °C) 

2. Protřepávání pomocí vortexu 

3. Přidání lyzačního roztoku (2ml, 10 minut ve tmě, 21 °C) 

4. Protřepávání pomocí vortexu 

5. Propláchnutí vymývacím roztokem (2ml) 

6. Opakované propláchnutí vymývacím roztokem a stočení (1800rpm, 5min, 21 °C) 

7. Vylití zbytku vymývacího roztoku 

8. Měření a analýza dat 

Analýza dat 

Data byla analyzována s použitím následujícího postupu (gating strategy). Nejprve byly 

vybrány buňky s protilátkami proti CD4+ T-lymfocytům. Z nich byly vybrány buňky 

s jednotlivými chemokinovými receptory. 

Gating strategy pro Th1 

- CD4
+
CXCR3

+ 
(většina měření) 

- CD4
+
CCR5

+
 (pouze dvě úvodní měření) 

Gating strategy pro Th2 

- CD4
+
CCR4

+
 (většina měření) 

- CD4
+
CCR3

+
CCR8

+
 (pouze dvě úvodní měření) 

4.4.3 Množství ILC1/ILC2/ILC3 

Množství jednotlivých subpopulací ILC bylo měřeno průtokovou cytometrií (viz. kap. 4.4.2.) 

v suspenzi mononukleárních buněk  vyizolovaných  z lamina propria (tj. „lamina propria 

mononuclear cells“ = LPMC) z myšího střeva na základě kombinace: 

- typických povrchových znaků 

o ILC1: CD117, NKp46 

o ILC2: KLRG, ST2 

o ILC3: NKp46 

- typických transkripčních faktorů 

o ILC1: T-bet 

o ILC2: GATA3 
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o ILC3: RORɣt 

- typických cytokinů  

o ILC1: IFN-ɣ 

o ILC2: IL-13 

o ILC3: IL-22, IL-17 

4.4.3.1 Izolace LPMC 

Použité roztoky 

- 1x PBS (viz. kap. 4.4.1.1.) 

- Natravovací roztok  

o 0.146 g (5mM roztok) EDTA (M=292,24g/mol))  

o 4 ml (4%) Fetal bovine serum (FBS; Abcam
®

, ab7479)  

o 100 ml Hank´s Balanced Salt Solution (HBSS; gibco
®

,14180-046) 

- Trávicí roztok 

o 0,1 g Collagenase D (SIGMA
®

, C-5138) 

o 166 µl Deoxyribonukleáza I (50U/ml; SIGMA
®

, DN25-1G) 

o 4 ml (4%) FBS  

o  100 ml Dulbecco´s Phosphate Buffered Saline, (DPBS; SIGMA
®

, 

RNBD8231) 

- Roztok Percoll 40%  

o 1 ml Percoll (GE Healthcare, 17-0891-02) 

o 1.5 ml DPBS s Ca
2+

 et Mg
2+  

 

- Roztok Percoll 80% 

o 1 ml Percoll 

o 0,25 ml DPBS s Ca
2+

 et Mg
2+  

 

- Leukocyte activation cocktail, with BD Golgi Plug
TM

 (LAC; BD Pharmigen
TM

, 

550583) 

- RPMI Medium 1640 (Gibco
®

, A10491-01) 

- Antibiotic Antimycotic Solution (AAS; SIGMA
®

, A5955) 

Postup 

1. Nastříhání střeva na 1 cm části a vyprání v chladném PBS 
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- Vložení střeva do zkumavky se 7 ml natravovacího roztoku ohřátého na 37 °C, pomalé 

míchání (40 g / 100 rpm; 20 min, 37°C) 

2. Protřepávání pomocí vortexu 

3. Přefiltrování sítem (velikost pórů 125 µm; Retsch, 14003248) 

4. Propláchnutí zachycených zbytků tkáně v chladném PBS 

5. Nastříhání střeva na 1 mm části 

- Vložení střeva do zkumavky se 7 ml trávicího roztoku ohřátého na 37 °C, pomalé 

míchání (40 g / 100 rpm; 20 min, 37 °C) 

6. Protřepávání pomocí vortexu 

7. Přefiltrování sítem (velikost pórů 45 µm; Retsch, 14003248) 

8. Stočení filtrátu (1800 rpm; 10 min, 20°C) a odstranění supernatantu 

9. Resuspendování peletu v chladném promývacím roztoku 

10. Stočení filtrátu (1800 rpm; 10 min, 20 °C) a odstranění supernatantu 

11.  Nalití 10 ml 40% Percollu na pelet  

12. Jemné přenesení na suspenzi 5 ml Percoll 80% 

13. Stočení zkumavky s Percoll gradientem 40/80% (2400rpm; 22min, 20 °C) 

14. Odsátí vrchní části a na rozhraní dvou fází Percollu odebrání LPMC 

15. Doplnění 1x PBS k suspenzi buněk do objemu 1ml  

16. Stočení (500g / 1200 rpm; 10 min, 20 °C) 

17. Přidání 2 ml RPMI; LAC 2 μl; AAS, 20 μl  

18. Inkubace 4h, 37 °C s CO2 

4.4.3.2 Fluorescenční značení pro průtokovou cytometrii 

Použité roztoky 

- PBS s 0,5% BSA 

- Fix/perm roztok  

o 2 ml Fix/perm buffer (BD Biosciences, 51-9008100) 

o 6 ml Diluent (BD Biosciences, 51-9008101) 

- Perm/Wash buffer (BD Biosciences, 51-9008102) 

- Promývací roztok 

o 98 ml PBS  bez Ca
2+

, Mg
2+

 

o 2 ml FBS 
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Použité protilátky 

1. Extracelululární mix (protilátky pro povrchové znaky) 

- ILC1 

o Anti-mouse CD117 PerCP-eFluor 710 (eBioscience, 46-11171-82) 

o Anti-mouse CD335 (NKp46) PE (eBioscience, 12-3351-82) 

- ILC2 

o Anti-mouse ST2 (IL-33R) APC (eBioscience, 17-9333-82) 

o Anti-mouse CD117 PerCP-eFluor 710 (eBioscience, 46-11171-82) 

o Anti-mouse KLRG1 PE (eBioscience, 12-5893-82) 

- ILC3 

o Anti-mouse CD335 (NKp46) PE/Cy7 (eBioscience, 25-3351-82)  

- Negativní linie 

o Anti-mouse CD3 FITC (eBioscience, 11-0032-82) 

o Anti-mouse NK1.1 FITC (eBioscience, 11-5941-82) 

o Anti-mouse CD11b FITC (eBioscience, 11-0112-82) 

o Anti-mouse CD11c FITC (eBioscience, 11-0114-82) 

o Anti-Human/Mouse CD45R (B220) FICT (eBioscience, 11-0452-82) 

 

2. Intracelulární mix (protilátky pro transkripční faktory a produkované cytokiny) 

- ILC1 

o APC anti-T-bet (BioLegend
®

, 644814) 

o PE/Cy7 anti-mouse IFN-ɣ (BioLegend, 505826) 

- ILC2 

o Gata3 PerCP Cy5.5 (BioLegend
®

, 505826) 

o Anti-mouse IL-13 PE-Cyanine7 (eBioscience, 25-7133-82) 

- ILC3 

o Anti-mouse ROR gamma (t) APC (eBioscience, 17-6981-82) 

o PE anti-mouse IL-22 (BioLegend
®

, 516404) 

o APC/Cy7 anti mouse IL-17A (BioLegend
®

, 506940) 

Postup 

1. Stočení inkubované suspenze buněk (5 min; 500g / 1800rpm; 20 ° C) 

2. Rozdělení ILC do 3 FACS zkumavek (cca 300 μl pro ILC1, ILC2, ILC3) 
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3. Resuspendování v PBS 

4. Přidání extracelulárního mixu (30 min ve tmě, 4 °C) 

5. Propláchnutí PBS 3x2ml 

6. Stočení (5 min; 500g / 1800rpm; 20 °C) 

7. Vylití a přidání Fix-perm roztoku (1 ml, 40 min ve tmě, 4 °C) 

8. Stočení (5 min; 500g / 1800rpm; 20 °C) 

9. Přidání Perm/Wash roztoku 1 ml 

10. Stočení (5 min; 500g / 1800rpm; 20 °C) 

11. Přidání intracelulárního mixu, 45 min ve tmě, 4 °C 

12. Stočení (3x10 min; 500g / 1500rpm; 20 °C) 

13. Propláchnutí PBS 2x2ml 

14. Stočení (10 min; 500g / 1500rpm; 20 °C) 

15. Resuspendování v promývacím roztoku 

16. Měření a analýza dat 

Analýza dat  

Analýza dat byla provedena s použitím gating strateg upravené proti původnímu plánu dle 

potřeby, jelikož se nám nepodařilo změřit všechny protilátky. Nejprve byly vyřazeny 

negativní linie a následně byly vybrány buňky na základě svých typických znaků:
 

- Gating strategy pro ILC1: negativní linie
-
CD117

+
NKp46

+
IFN-ɣ+ 

- Gating strategy pro ILC2: negativní linie
-
ST2

+
CD117

+
KLRG1

+
IL-13

+
GATA-3

+ 

- Gating strategy pro ILC3: negativní linie
-
CD335

+
RORɣt

+
IL-22

+
IL-17A

+
 

4.4.4 Histologické zpracování tkáně 

Standardní histologické vyšetřeni bylo použito k určení závažnosti DSS kolitidy. Zpracovaná 

byla  zadní část (důsledkem zánětu nejvíce poškozená) tlustého střeva.   
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4.4.4.1 Příprava histologických vzorků 

Použité roztoky 

- Bouinův roztok (Picroformalin acc. Bouin, DIAPATH, P0104) 

- 70% etOH  

- 95% etOH 

- 100% etOH 

- Xylén  

- Xylén-parafín (přesycený roztok parafínu v xylénu) 

Postup 

1. Fixace vzorků v cca 7 ml Bouinu přes noc 

2. Odvodnění v 70% etOH (3x30 min) 

3. Odvodnění v 95% etOH (3x30 min) 

4. Odvodnění v 100% etOH (3x30 min) 

5. Prosycování v xylénu (2x15 min) 

6. Přendání do xylén-parafínu (15 min) 

7. Přendání do parafínu (1h, 60°C) 

8. Přendání do parafínu (3h, 60°C) 

9. Přelití čistého parafínu do silikonové zalévací formy, vložení vzorku a upravení 

do požadované polohy horkou preparační jehlou 

10. Chladnutí 

11. Nařezání na mikrotomu (4µm; Thermo Scientific, Finesse me+) 

12. Přenesení řezů na navlhčené podložní sklo, usušení na histologické výhřevné desce, 

40 °C, 24 h 

4.4.4.2 Barvení histologických preparátů 

Na obarvení histologických řezů byl využit hematoxylin, který barví jádra modře a eosin, 

který barví cytoplasmu červeně. 

Použité roztoky 

- Xylén 

- dH2O 

- Harrisův Hematoxylin (SIGMA-ALDRICH, SLBD 9194) 
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- 0,5% Eosin Y v dH2O (DIAPATH, M00235) 

- Kanadský balzám (ROTH, 8018.2) 

Postup 

1. Odparafinování v  xylénu (2x2 min) 

2. Přendání do 100% etOH (1 min) 

3. Zavodnění v 95% etOH (1 min) 

4. Zavodnění v 70% etOH (1 min) 

5. Zavodnění v dH2O (2 min) 

6. Barvení hematoxylinem (2 min) 

7. Vypláchnutí kohoutkovou H2O 

8. Barvení eosinem (30 sec) 

9. Vypláchnutí dH2O 

10. Odvodnění v 70% etOH (1min) 

11. Odvodnění v 95% etOH (1 min) 

12. Odvodnění v 100% etOH (1 min) 

13. Přendání do xylénu (1 min) 

14. Zamontování do kanadského balzámu 

4.5 Stanovení závažnosti indukované kolitidy 

Závažnost kolitidy byla stanovena denním měřením a pozorováním, dále makroskopickým 

a mikroskopickým hodnocením po usmrcení zvířat (upraveno dle Cooper et al., 1993; Wang 

et al., 2014; Wirt et al., 2007): 

Denní měření a pozorování 

- Úbytek váhy (%) 

- Vzhled stolice  

o Formovaná 

o Měkká 

o Středně řídká  

o Řídká  

o Dyzenterie 

- Krev ve stolici (okultní krvácení stanoveno SureScreen FOB testem; labmark, FOBC) 

o Není detekovatelná 
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o Je detekovatelná  

- Krev kolem konečníku 

o Je viditelná 

o Není viditelná 

Měření a hodnocení po usmrcení myší 

Měřena byla délka tlustého střeva, jelikož jeho zkrácení je typickým příznakem probíhající 

DSS kolitidy. Při makroskopickém pozorování byla zjišťována přítomnost a distribuce 

hemorhagií, pružnost a křehkost střeva a celkový stav v porovnání s negativní kontrolou. 

Mikroskopické změny střeva byly sledovány na histologických řezech s použitím světelneho 

mikroskopu podle Smith et al. (2007). 

Hodnoceny byly: 

- infiltrace buněk v lamina propria (LP) 

o Výjimečný výskyt zánětlivých buněk v LP 

o Častý výskyt infiltrátu v LP převážně na základě krypt 

o Infiltrát v LP po celé délce krypt 

- Poškození tkáně 

o Bez poškození sliznice 

o Částečná ztráta krypt (do 50%) 

o Významná ztráta krypt (50-100%), neporušený epitel 

o Kompletní ztráta krypt, porušený epitel  

- Hypertrofie submukózy 

o Je viditelná 

o Není viditelná 
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5.Výsledky 

Nejprve jsme se zaměřili na klasickou infekci S. mansoni, a poté na odlišné varianty interakcí 

S. mansoni. s hostitelem. Vyzkoušeli jsme nákazy myší nízkou infekční dávkou, 

neproduktivní nákazy, a jednorázovou nebo opakovanou imunostimulaci vajíčky a antigeny. 

Pokusy byly prováděny s myšmi tří kmenů. 

U všech modelů jsme měřili koncentrace cytokinů, zastoupení Th1, Th2 buněk a ILC1, ILC2 

a ILC3. Naměřené hodnoty a jejich celkový dopad na rozvoj zánětlivé respektive 

protizánětlivé imunitní odpovědi jsme porovnávali s klasickou infekcí.  

Kvantifikace cytokinového profilu u myší byla primárně měřena metodou ELISA 

se zaměřením na IFN-ɣ, IL-10 a IL-4. Zastoupení Th1, Th2 a ILC1, ILC2 a ILC3 bylo 

stanoveno průtokovou cytometrií. Ne všechna měření však poskytla požadovaná data 

(zdůvodnění viz kap. Diskuze). Pro přehlednost jsou zde uvedeny tabulky 2., 3., 4., kde jsou 

spesané veškeré prováděné pokusy, počty testovaných myší, metody měření a pozitivní 

či negativní výsledek. 

 

Tab. 2. Kompletní přehled měření pro myši kmene ICR 

Tabulka porovnává různé varianty interakcí S. mansoni s myším hostitelem. V posledním 

sloupci je uvedeno dosažení výsledků. Pokud byly výsledky získány, jsou označeny značkou 

+. Pokud získány nebyly, jsou označeny N/A.  

Myši kmene ICR 

Způsob modulace IS 
Síla 

infekce 
Co se měřilo Metoda  

Počet 

myší 
Výsledky 

Infekce 

Produktivní 

Silná 
IFN-ɣ 

ELISA 
20 + 

IL-10 12 + 

Slabá 

IFN-ɣ 

ELISA 

10 + 

IL-10 5 + 

IL4 5 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

 4 + 

ILC 4 + 

Neproduktivní Silná 
IFN-ɣ 

ELISA 
3 + 

IL-10 3 N/A 

Stimulace Živými vajíčky 

IFN-ɣ 

ELISA 

4 + 

IL-10 4 + 

IL4 4 + 

Th1/2 buňky FACS 2 + 
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Mrtvými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

Th1/2 buňky FACS 1 + 

Restimulace 

Živými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

3 N/A 

IL-10 3 N/A 

Th1/2 buňky 
FACS 

1 + 

ILC 1 N/A 

Mrtvými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

Th1 FACS 1 + 

Th2   2 + 

DSS kolitida 

Restimulace živými vajíčky 

IFN-ɣ 

ELISA 

2 + 

IL-10 2 + 

IL4 2 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

2 + 

ILC 2 + 

Pozitivní kontrola 

IFN-ɣ 

ELISA 

2 + 

IL-10 2 + 

IL4 2 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

2 + 

ILC 1 N/A 

Negativní kontrola 

IFN-ɣ 

ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

IL4 1 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

1 N/A 

ILC 1 N/A 

 

Tab. 3. Kompletní přehled měření pro myši kmene C57BL/6 

Tabulka porovnává různé varianty interakcí S. mansoni s myším hostitelem. V posledním 

sloupci je uvedeno dosažení výsledků. Pokud byly výsledky získány, jsou označeny značkou 

+. Pokud získány nebyly, jsou označeny N/A. 

Kmen C57BL/6 

Způsob modulace IS   Síla infekce Co se měřilo Metoda  Počet myší Výsledky 

Infekce Produktivní 

Silná 
IFN-ɣ 

ELISA 
10 + 

IL-10 14 + 

Slabá 

IFN-ɣ 

ELISA 

5 + 

IL-10 5 + 

IL4 5 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

3 + 

ILC 1 + 

Stimulace Živými vajíčky 
IFN-ɣ 

ELISA 
4 + 

IL-10 4 + 
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IL4 4 + 

Th1/2 buňky FACS 2 + 

Mrtvými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

Th1/2 buňky FACS 1 + 

Restimulace 

Živými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

1 + 

IL-10 1 + 

Th1/2 buňky FACS 1 + 

Mrtvými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

Th1/2 buňky FACS 1 + 

DSS kolitida 

Infekce 

IFN-ɣ 

ELISA 

1 + 

IL-10 1 + 

IL4 1 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

1 + 

ILC 1 N/A 

Pozitivní kontrola 

IFN-ɣ 

ELISA 

2 + 

IL-10 2 + 

IL4 2 + 

Th1/Th2 
FACS 

1 + 

ILC 1 + 

Negativní kontrola 

IFN-ɣ 

ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

IL4 1 N/A 

Th1/2 buňky 
FACS 

1 + 

ILC 1 + 

Stimulace živými vajíčky 

IFN-ɣ 

ELISA 

1 + 

IL-10 1 + 

IL4 1 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

1 + 

ILC 1 N/A 

Restimulace živými 

vajíčky 

IFN-ɣ 

ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

IL4 1 N/A 

Th1/2 buňky 
FACS 

1 + 

ILC 1 + 
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Tab. 4. Kompletní přehled měření pro myši kmene BALB/C 

Tabulka porovnává různé varianty interakcí S. mansoni s myším hostitelem. V posledním 

sloupci je uvedeno dosažení výsledků. Pokud byly výsledky získány, jsou označeny značkou 

+. Pokud získány nebyly, jsou označeny N/A 

Kmen BALB/C 

Způsob modulace IS Síla infekce Co se měřilo Metoda  Počet myší Výsledky 

Infekce Produktivní Slabá 

IFN-ɣ 

ELISA 

12 + 

IL-10 5 + 

IL4 5 + 

Th1/2 buňky 
FACS 

4 + 

ILC 2 + 

Stimulace 

Živými vajíčky 

IFN-ɣ 

ELISA 

4 + 

IL-10 4 + 

IL4 4 + 

Th1/2 buňky FACS 2 + 

Mrtvými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

2 N/A 

IL-10 2 N/A 

Th1/2 buňky FACS 2 + 

Restimulace 

Živými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

3 N/A 

IL-10 3 N/A 

Th1/2 buňky 
FACS 

1 + 

ILC 1 + 

Mrtvými vajíčky 

IFN-ɣ 
ELISA 

1 N/A 

IL-10 1 N/A 

Th1/2 buňky FACS 1 + 

 

5.1 Klasická infekce 

Klasické produktivní infekce zahrnují silné nákazy ICR a C57BL/6. Myši BALB/C byly 

z důvodu špatné snášenlivosti podrobeny pouze slabým infekcím. 

5.1.1 Myši kmene ICR 

5.1.1.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u silných produktivních infekcí 

Silné infekce myší ICR reagovaly prudkým poklesem koncentrace IFN-ɣ v 6. týdnu (Graf 2).  

Při měření IL-10 byla u silných infekcí reakce opačná, kdy od 3. týdne nastal v koncentraci 

postupný nárůst (Graf 3). 
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Graf 2. Koncentrace IFN- ɣ u myší kmene ICR se silnou produktivní infekcí S. mansoni 

 

 

Graf 3. Koncentrace IL-10 u myší kmene ICR se silnou produktivní infekcí S. mansoni 

 

5.1.2  Myši kmene C57BL/6 

5.1.2.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u silných produktivních infekcí 

Silné infekce myší C57BL/6 mají podobný průběh jak u IFN-ɣ tak u IL-10. V průběhu měření 

zde není vidět žádná změna v koncentraci (Graf 4 a 5).  
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Graf 4. Koncentrace IFN- ɣ u myší kmene C57BL/6 se silnou produktivní infekcí 

S. mansoni 

 

 

Graf 5. Koncentrace IL-10 u myší kmene C57BL/6 se silnou produktivní infekcí 

S. mansoni  

 

5.2 Alternativní infekce 

Alternativní infekce zahrnují slabé nákazy a neproduktivní nákazy. 

5.2.1 Slabé infekce 

5.2.1.1 Myši kmene ICR 

5.2.1.1.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u slabých produktivních infekcí 

Pokles IFN-ɣ  byl u slabých infekcí zaznamenán již ve 4. týdnu (Graf 6). 

Slabé infekce mají do 3. týdne nárůst IL-10, který s výkyvem v 5. týdnu klesá. (Graf 7). 

Hladiny IL-4 v průběhu slabých infekcí od 6. týdne postupně stoupají. Do té doby je zde vidět 

pokles s výkyvem ve 4. týdnu (Graf 8). 
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Graf 6. Koncentrace IFN- ɣ u myší kmene ICR se slabou produktivní infekcí S. mansoni 

 

 

Graf 7. Koncentrace IL-10 u myší kmene ICR se slabou produktivní infekcí S. mansoni 

 

 

Graf 8. Koncentrace IL-4 u myší kmene ICR se slabou produktivní infekcí S. mansoni 
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5.2.1.1.2 Množství Th1 a Th2 lymfocytů u slabých produktivních infekcí 

Myši 4. týden po infekci mají podobné procentuální zastoupení buněk s CXCR3 jako 

negativní kontrola. Nejvyšší procentuální zastoupení buněk s CXCR3 je v 6. týdnu. V 9. 

týdnu po infekci je viditelný pokles v množství buněk s CXCR3 a naopak nárůst buněk s 

CCR4 (Graf 9). 

 

Graf 9. Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene ICR se slabou produktivní infekce 

S. mansoni  

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 

 

5.2.1.2 Myši kmene C57BL/6 

5.2.1.2.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u slabých produktivních infekcí 

U slabých infekcí je od 3. týdne vidět postupný nárůst IFN-ɣ i IL-10, kdy ale IFN-ɣ po 6. 

týdnu začíná klesat (Grafy 10 a 11). Koncentrace IL-4 má i přes počáteční výkyvy od 6. týdne 

pravidelný nárůst (Graf 12). 
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Graf 10. Koncentrace IFN- ɣ u myší kmene C57BL/6 se slabou produktivní infekcí 

S. mansoni 

 

 

Graf 11. Koncentrace IL-10 u myší kmene C57BL/6 se slabou produktivní infekcí 

S. mansoni 

 

 

Graf 12. Koncentrace IL-4 u myší kmene C57BL/6 se slabou produktivní infekcí 

S. mansoni 
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5.2.1.2.2 Množství Th1 a Th2 lymfocytů u slabých produktivních infekcí 

Myš 4. týden po infekci má podobné procentuální zastoupení buněk s CXCR3 jako negativní 

kontrola. Nejvyšší proporční zastoupení buněk s CXCR3 a nejnižší množství buněk s CCR4 

mají myši 6. týden po infekci (Graf 13). 

 

Graf 13. Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene C57BL/6 se slabou produktivní 

infekcí S. mansoni 

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 

 

5.2.1.3 Myši kmene BALB/C 

5.2.1.3.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u slabých produktivních infekcí 

I přes to, že u myší BALB/C byly cytokiny měřeny pouze v průběhu slabých infekcí, je zde 

nejlépe vidět postupný pokles IFN-ɣ v porovnání s ostatními kmeny (Graf 14). Koncentrace 

IL-10 až na slabý výkyv v 6. týdnu, kdy byly kladeny vajíčka, plynule roste (Graf 15). Stejně 

pravidelně již od 3. týdne roste i hladina IL-4 (Graf 16). 
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Graf 14. Koncentrace IFN- ɣ u myší kmene BALB/C se slabou produktivní infekcí 

S. mansoni  

 
 

Graf 15. Koncentrace IL-10 u myší kmene BALB/C se slabou produktivní infekcí 

S. mansoni 

 
 

Graf 16. Koncentrace IL-4 u myší kmene BALB/C se slabou produktivní infekcí 

S. mansoni  
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5.2.1.4 Množství Th1 a Th2 lymfocytů u slabých produktivních infekcí  

Myši 4 týden po infekci mají podobné procentuální zastoupení buněk s CXCR3 jako 

negativní kontrola. Nejvyšší procento buněk s CXCR3 je v 6. týdnu, současně dochází 

k poklesu počtu buněk s CCR4. V 9. týdnu po infekci jsme zaznamenali prudký pokles 

procentuálního zastoupení buněk s CXCR3 a naopak signifikantní nárůst buněk s CCR4 (Graf 

17). 

 

Graf 17.  Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene BALB/C se slabou produktivní 

infekcí S. mansoni 

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 

 

5.2.2 Neproduktivní infekce 

5.2.2.1 Myši kmene ICR 

Množství cytokinů u neproduktivních infekcí bylo měřeno pouze u silně nakažených ICR 

myší. I přes nejvyšší použitou infekční dávku jsme v průběhu 11 týdnů nezaznamenali žádnou 

změnu v koncentraci IFN- ɣ  (Graf 18). Při porovnání se změnou IFN-ɣ u produktivních ICR 

infekcí (klasických, silných, i alternativních slabých), jsme se rozhodli, že s dalšími pokusy u 

neproduktivních infekcí pokračovat nebudeme. 
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Graf 18. Koncentrace IFN- ɣ u myší kmene ICR se silnou neproduktivní infekcí 

S. mansoni. 

 

5.3 Imunostimulace 

5.3.1 Myši kmene ICR 

5.3.1.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u imunostimulací  

V průběhu imunostimulace živými vajíčky byl nejvýraznější nástup v koncentraci IFN-ɣ, 

který byl akutní reakcí den po stimulaci. Dále je zaznamenán jeho postupný pokles a zároveň 

nárůst IL-10, který další dny opět klesá. IL-4 popisuje podobnou křivku jako IFN-ɣ. Z těchto 

grafů je vidět, že imunitní reakce postupně odeznívá (Graf 19, 20, 21). Koncentrace cytokinů 

u imunostimulace antigeny se nám nepodařilo naměřit. 

 

Graf 19. Koncentrace IFN- ɣ u myší kmene ICR imunostimulovaných S. mansoni 
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Graf 20. Koncentrace IL-10 u myší kmene ICR imunostimulovaných S. mansoni 

 

 

Graf 21. Koncentrace IL-4 u myší kmene ICR imunostimulovaných S. mansoni

 

5.3.1.2 Množství Th1 a Th2 lymfocytů u imunostimulací 

Všechny typy imunostimulací ICR (stimulace a opakované stimulace živými a usmrcenými 

vajíčky) mají podobný průběh ve změnách buněk s CXCR3, u kterých jsme naměřili mnohem 

nižší procentuální zastoupení buněk s CXCR3 v porovnání s negativní kontrolou. Mezi nimi 

je nejnižší zastoupení buněk s CXCR3 u vajíčky stimulovaných myší a nejvyšší u 

restimulovaných myší. Skupina restimulovaná živými vajíčky má nejvyšší hodnoty buněk s 

CCR4 (Graf 22).  
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Graf 22. Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene ICR imunostimulovaných 

S. mansoni 

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 

 

5.3.2 Myši kmene C57BL/6 

5.3.2.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u imunostimulací 

Všechny tři měřené cytokiny měly zpočátku silný pokles. Nicméně týden po stimulaci začal 

IFN-ɣ pomalu růst a 20. den po stimulaci již stoupal velmi prudce (Graf 23). Koncentrace 

IL-10 a IL-4 opět postupně po prvním týdnu stoupají, ale mnohem méně než IFN-ɣ (Graf 24, 

25). Koncentrace cytokinů u imunostimulací antigeny se nám nepodařilo naměřit. 

 

Graf 23. Koncentrace IFN-ɣ u myší kmene C57BL/6 imunostimulovaných S. mansoni. 
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Graf 24. Koncentrace IL-10 u myší kmene C57BL/6 imunostimulovaných S. mansoni. 

 
 

Graf 25. Koncentrace IL-4 u myší kmene C57BL/6 imunostimulovaných S. mansoni. 

  

5.3.2.2 Množství Th1 a Th2 lymfocytů u imunostimulací 

Mezi testovanými skupinami (stimulace a opakované stimulace živými vajíčky a antigeny) 

není výrazný rozdíl. Pouze u kontroly a antigeny restimulované myši je vyšší procentuální 

zastoupení buněk s CCR4. Množství buněk s CXCR3 je nejvyšší u myši stimulované antigeny 

(Graf 26). 
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Graf 26. Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene C57BL/6 imunostimulovaných 

S. mansoni. 

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 

 

5.3.3 Myši kmene BALB/C 

5.3.3.1 Koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 u imunostimulací 

Myši kmene BALB/C měl ze všech srovnávaných kmenů nejprudší reakci v nárůstu IL-10 

kolem 14. dne po stimulaci. Interferon-ɣ má i přes slabý pokles 3. den po stimulaci postupný 

nárůst ve své koncentraci, který se od 21. dne ještě zvyšuje. Interleukin-4 má nárůst ve 

stejnou dobu jako IFN-ɣ, tudíž je možné, že jde o nespecifickou reakci na akutní zánět 

způsobený vajíčky (Grafy 27, 28, 29). Koncentrace cytokinů u imunostimulace antigeny se 

nám nepodařilo naměřit. 

 

Graf 27. Koncentrace IFN-ɣ u myší kmene BALB/C imunostimulovaných S. mansoni 
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Graf 28. Koncentrace IL-10 u myší kmene BALB/C imunostimulovaných S. mansoni 

 
 

Graf 29. Koncentrace IL-4 u myší kmene BALB/C imunostimulovaných S. mansoni 
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5.3.3.3 Množství Th1 a Th2 lymfocytů u imunostimulací 

Myši kmene BALB/C má v průběhu imunostimulací (stimulace a opakované stimulace 

živými vajíčky a antigeny) podobnou reakci jako myši kmene ICR. Procentuální zastoupení 

buněk s CXCR3 je nižší u všech stimulovaných myší v porovnání s negativní kontrolou. Opět 

restimulované myši mají nejvyšší procento buněk s CCR4 (Graf 30). 

 

Graf 30. Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene BALB/C imunostimulovaných 

S. mansoni 

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 
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6.Testování imunomodulačních účinků 

S. mansoni na rozvoj myší kolitidy 

DSS kolitida byla vyvolaná u C57BL/6 myší a u ICR myší. 

6.1.1 Myši kmene C57BL/6 

6.1.1.1 Průběh DSS kolitidy u myší kmene C57BL/6 

6.1.1.1.1 Úbytek váhy 

Vzhledem k různým počátečním váhám u myší byl měřen úbytek v průběhu experimentu v 

procentech. Váha klesala v pravidelných intervalech s výjimkou restimulovaných myší, kde 

se váha celé 4 dny po vyvolání DSS držela mezi 99%-101%. Následně začala klesat a 

poslední den byl rozdíl oproti počáteční hodnotě 11%, což bylo stejně jako u pozitivní 

kontroly. Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán u infikovaných myší, kde váha poklesla o více jak 

15%. Naopak nejmenší úbytek váhy měly myší stimulované a to o necelých 7%, čímž se 

vyrovnaly negativní kontrole (Tab. 8). 

6.1.1.1.2 Vzhled stolice 

První 2 dny byly všechny myši bez příznaků. Ve 3. dni měly kontrolní myši světlejší, měkčí 

stolici a u některých z nich (2 z 3) byl již detekovatelný výskyt krve. Následující den měly 

podobnou stolici i stimulované myši, pouze bez krvácení, které bylo detekovatelné až 

následující den včetně krvavého konečníku. V 5. dni měly všechny pokusné skupiny viditelné 

krvácení, včetně krvácení okolo konečníku kromě infikovaných myší., které měly pouze 

světlejší stolici. Poslední den pitvy, bylo krvácení již u všech skupin, s výjimkou myší 

infikovaných, které neměly krvavý konečník. Negativní kontrola byla celou dobu bez 

příznaků (Tab. 8) 

6.1.1.1.3 Délka a vzhled střeva 

Vzhledem k tomu, že každá myš měla na počátku jinou váhu, nebylo by přesné na konci 

porovnávat myši na základě délky tlustého střeva v cm. Testované myši však měly střevo 

kratší než negativní kontrola, ale zároveň delší, než pozitivní kontrola (Obr. 6).  
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Na dotek bylo střevo pozitivní kontroly slabé a velmi křehké v porovnání se zdravou myší, 

kde bylo naopak pevné a elastické bez známek krvácení. Infikované myši měly podobný 

vzhled střeva jako negativní kontroly a stimulované myši měly střevo s viditelným výskytem 

krve v obsahu a na stěnách střeva (Obr. 6). 

Obr. 6. Makroskopické porovnání tlustého střeva C57Bl/6 myší u pozitivní a negativní 

kontroly 

Tlusté střevo C57Bl/6 5 dní po vyvolání DSS kolitidy (vlevo) v porovnání s negativní 

kontrolou (vpravo). 
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Tab. 8. Průběh indukované kolitidy u myší kmene C57Bl/6 

Tabulka detailně popisuje změnu váhy, vzhledu stolice, výskytu krvácení ve stolici a krvácení 

kolem konečníku u různě stimulovaných myší v průběhu 6 dnů po indukci kolitidy. Pokud 

nenastala žádná změna, je v tabulce uveden znak 0. 

Myši kmene C57Bl/6 

den 0 Váha Infekce Stimulace Restimulace Pozitivní kontrola Negativní kontrola 

 

Stolice 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Krev ve stolici 0 0 0 0 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 0 0 

den 1 Váha 99,23% 93,86% 101,80% 95,97% 97,80% 

 

Stolice 0 0 0 0 0 

 

Krev ve stolici 0 0 0 0 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 0 0 

den 2 Váha 96,18% 85,92% 100,20% 93,87% 97,78% 

 

Stolice 0 0 0 0 0 

 

Krev ve stolici 0 0 0 0 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 0 0 

den 3 Váha 93,16% 100,49% 100,04% 91,84% 99,00% 

 

Stolice 0 0 0 měkká 0 

 

Krev ve stolici 0 0 0 ano 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 0 0 

den 4 Váha 89,12% 99,18% 99,26% 92,15% 98,46% 

 

Stolice 0 měkká měkká měkká 0 

 

Krev ve stolici 0 0 0 ano 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 0 0 

den 5 Váha 85,66% 95,91% 96,13% 92,21% 97,62% 

 

Stolice 0 měkká měkká Středně řídká 0 

 

Krev ve stolici 0 ano ano ano 0 

 

Krev kolem konečníku 

 

ano ano ano 

 den 6 Váha 84,74% 93,29% 89,80% 89,21% 93,03% 

 

Stolice měkká měkká měkká středně řídká 0 

 

Krev ve stolici ano ano ano ano 0 

 

Krev kolem konečníku 0 ano ano ano 0 

6.1.1.2 Histologie 

Střevo bylo odebráno 7 den po vyvolání DSS kolitidy u 2 infikovaných myší, 1 stimulované 

myši, 1 pozitivní a 1 negativní kontroly. 

Odebrána byla zadní část střeva, která u pozitivní kontroly byla nejvíce zasažena zánětem. Na 

základě histologických preparátů jsme určovali závažnost kolitidy nejprve podle infiltrace 
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buněk v lamina propria a dále podle celkového poškození sliznice včetně hypertrofie 

submukózy (viz obr. 7,8). 

6.1.1.3 Infiltrace buněk v lamina propria 

Pozitivní kontrola měla nejzávažnější zánět v lamina propria. Infiltrace zánětlivých buněk 

byla viditelná po celé délce střeva na řezu. Naopak nejlépe (kromě negativní kontroly) 

dopadly infikované myši. Zde byl zaznamenán pouze výjimečný výskyt infiltrovaných buněk. 

Stimulovaná myš měla zvýšený infiltrát v lamina propria a po celé délce zpracované části 

střeva byl patrný výskyt zánětlivých buněk na základě krypt.  

6.1.1.4 Poškození tkáně 

Nejvíce poškozená tkáň byla opět u pozitivní kontroly. Byla zde viditelná ztráta krypt, včetně 

poškozeného povrchového epitelu. Zároveň zde byla značná hypertrofie submukózy, která 

byla zaznamenaná i u imunostimulované myši (viz obr 7). U té však byla pouze částečná 

ztráta krypt, včetně občasného porušení epitelu. V porovnání s ostatními, bylo nejmenší 

poškození sliznice opět u infikovaných myší. Sliznice byla velmi podobná zdravé kontrolní 

myši, pouze s výjimečným výskytem zánětlivých buněk poškozujících sliznici a ztráty krypt 

(obr. 8). Submukóza (stejně jako u zdravé kontroly) nebyla hypertrofovaná (tabulka 9). 

 

Tab. 9. Vzhled střeva na základě histologie v průběhu DSS kolitidy u myší kmene 

C57BL/6 

Histologie indukované kolitidy 

Příznaky Infekce Stimulace Pozitivní kontrola Negativní kontrola 

Infiltrace buněk v LP Výjimečná Zvýšená Po celé délce Žádná 

Ztráta krypt Výjimečně Částečně Kompletní Žádná 

Hypertrofie submukózy Ne Ano Ano Ne 
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Obr. 8. Infiltrace buněk v průběhu kolitidy 

Při porovnání zdravé C57Bl/6 myši (vlevo) a imunostimulované myši (vpravo) je možné vidět 

infiltrát v submukóze (červená šipka) a na základě krypt u myši imunostimulované (černá 

šipka), který následně povede ke ztrátě krypt. Zdravá myš infiltrát nemá. 

 

 

6.1.1.5 Změny koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 po indukci kolitidy 

V průběhu onemocnění byly po celou dobu nižší koncentrace IFN-ɣ námi testovaných skupin 

v porovnání s pozitivní kontrolou. Ve 3. dni se zvýšila hladina IL-10 imunostimulované myši 

stejně jako poztivní kontrole. 5. den se zhoršil zdravotní stav myši stimulované a koncentrace 

IFN- ɣ dosáhly na úroveň pozitivní kontroly. Infikované myši měly 3 den jako jediné nárůst 

IL-4, ale jinak měly po celou dobu podobnou koncentraci IFN- ɣ a IL-10 se slabým nárůstem 

od 5 dne (Grafy 34, 35, 36). 

Obr. 7.  Hypertrofie 

submukózy v průběhu kolitidy  

Při porovnání hypertrofie 

submukózy mezi negativní 

kontrolou (vlevo) a pozitivní 

kontrolou (vpravo) je jasně 

vidět, že ztluštění stěny je u 

pozitivní kontroly 

několikanásobně větší (šipka). 
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Graf 34. Změny koncentrace IFN-ɣ u myší kmene C57BL/6 po indukci kolitidy 

 
 

Graf 35. Změny koncentrace IL-10 u myší kmene C57BL/6 po indukci kolitidy 

 
 

Graf 36. Změny koncentrace IL-4 u myší kmene C57BL/6 po indukci kolitidy 

 

6.1.1.6 Množství Th1 a Th2 lymfocytů po indukci kolitidy 

Proporční zastoupení buněk s CCR4 bylo ve velmi nízkých koncentracích naměřené u všech 

skupin, kromě infikovaných a vajíčky stimulovaných myší. Nejvíce buněk s CXCR3 bylo 

naměřeno u pozitivní kontroly. Nejméně měly naopak myši infikované. I přes to, že se nám 
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nepodařil naměřit signál pro buňky s CCR4, projevoval se zánět mnohem slaběji než u 

stimulovaných a restimulovaných myší (Graf 37). 

 

Graf 37. Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene C57BL/6 po indukci kolitidy  

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 

 

6.1.1.7 Množství ILC po indukci kolitidy 

U myší C57BL/6  jsme porovnávali množství ILC1/ILC2/ILC3 u vajíčky restimulované myši 

a 1 pozitivní a 1 negativní kontroly.  

Restimulované myši měly v porovnání s negativní kontrolou méně IL-13, stejně KLRG, které 

charakterizují ILC2, ale zároveň i méně IFN-ɣ, který je typický pro ILC1. Výsledky jsou tudíž 

protichůdné. Pokud dáme do srovnání pouze samotné množství ILC1, tak nám vyplývá, že 

nejvíc jich má pozitivní kontrola a restimulovaná myš v porovnání s negativní kontrolou. U 

ILC3 jsme naměřili nízké hodnoty pro IL-17 u negativní kontroly a restimulované myší 

v porovnání s pozitivní kontrolou. Může nám to vypovídat o probíhajícím silném zánětu (Tab. 

7). 

Tab. 7. Množství ILC u u myší kmene C57BL/6 po indukci kolitidy 

Nejprve byly vybrány ILC1, ILC2 a ILC3 a z nich bylo dále u každé skupiny určeno procento 

buněk s danými cytokiny. 

Myši kmene C57BL/6 

  ILC1 ILC2 ILC3 

Negativní kontrola 

ILC1 24% ILC2 41,77% ILC3 6.23% 

z toho 

IFN-ɣ 67,98% IL-13 31,99% IL-22 0,79% 
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KLRG 17,75% IL-17 0,39% 

Pozitivní kontrola 

ILC1 56,91% ILC2 63,20% ILC3 18,63% 

z toho 

IFN-ɣ N/A IL-13 N/A IL-22 N/A 

 

KLRG 10,00% IL-17 16,03% 

Restimulace 

ILC1 49,09% ILC2 57,17% ILC3 3,39% 

z toho 

IFN-ɣ 58,10% IL-13 21,21% IL-22 1,18% 

 

KLRG 17,99% IL-17 1,78% 

 

6.1.1 Myši kmene ICR 

6.1.1.1 Průběh indukované kolitidy u myší kmene ICR 

6.1.1.1.1 Úbytek váhy 

V průběhu měření jsme zaznamenali signifikantní rozdíl mezi restimulovanými myšmi 

a pozitivní kontrolou. Zatímco restimulované myši měly celou dobu váhu mezi 96%-101%, 

což bylo podobné negativní kontrole, tak pozitivní kontrola ztratila téměř 13% původní váhy 

(tab. 6). 

6.1.1.1.2 Vzhled stolice 

První příznaky se začaly objevovat nejprve u pozitivní kontroly 3. den po vyvolání DSS 

v podobě světlejší a měkčí stolice a detekovatelného krvácení u jedné ze dvou myší. 

Následující den bylo u obou viditelné krvácení z konečníku a stejně jako u restimulovaných 

C57Bl/6 myší se 5. den u restimulovaných ICR objevilo krvácení ve stolici, která měla 

zároveň světlejší barvu. V den pitvy měly  restimulované myši viditelný výskyt krve ve stolici 

a u pozitivní kontroly byla řidší stolice (tab. 6). 

6.1.1.1.3 Délka a vzhled střeva 

Stejně jako u myší kmene C57BL/6, by nebylo přesné porovnávat myši na základě délky 

tlustého střeva v cm. I tak se ale střevo u pozitivních kontrol jevilo výrazně kratší než u 

negativních kontrol. Testované myši měly délku střeva na pomezí pozitivní a negativní 

kontroly. 

Tlusté střevo testovaných myší mělo viditelnou přítomnost krve v obsahu, ale v menším 

množství než u pozitivní kontroly, která vykazovala i řídkou stolici.  Negativní kontrola byla 

v pořádku (Obr. 5). Střevo u testovaných myší neztratilo svoji pružnost, stejně jako u 
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negativní kontroly. Pozitivní kontrola myši ICR měla střevo pevnější v porovnání s pozitivní 

kontrolou C57BL/6 myší. 

 

Obr. 5. Makroskopické porovnání tlustého střeva myší ICR pozitivní a negativní 

kontroly 

Porovnání pozitivní kontroly (vlevo) a negativní kontroly (vpravo). 

 

 

Tab. 6.  Průběh indukované kolitidy u myší kmene ICR 

Tabulka detailně popisuje změnu váhy, vzhledu stolice, výskytu krvácení ve stolici a krvácení 

kolem konečníku u ICR myší v průběhu 6 dnů po indukci kolitidy. Jedná se o 2 myši 10 dní 

po restimulaci, 2 pozitivní a 1 negativní kontrolu. Pokud nenastala žádná změna, je v tabulce 

uveden znak 0. 

Myši kmene ICR 

den 0 Váha Restimulace Pozitivní kontrola Negativní kontrola 

 

Stolice 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Krev ve stolici 0 0 0 

den 1 Váha 100,51% 97,60% 99,30% 

 

Stolice 0 0 0 

 

Krev ve stolici 0 0 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 

den 2 Váha 100,10% 95,00% 101,20% 

 

Stolice 0 0 0 

 

Krev ve stolici 0 0 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 

den 3 Váha 102,00% 96,67% 100,45% 

 

Stolice 0 měkká 0 

 

Krev ve stolici 0 ano 0 
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Krev kolem konečníku 0 0 0 

den 4 Váha 99,68% 95,43% 101,15% 

 

Stolice 0 měkká 0 

 

Krev ve stolici 0 ano 0 

 

Krev kolem konečníku 0 0 0 

den 5 Váha 101,29% 92,01% 99,80% 

 

Stolice měkká měkká 0 

 

Krev ve stolici ano ano 0 

 

Krev kolem konečníku 

 

ano 0 

den 6 Váha 96,44% 87,17% 98,10% 

 

Stolice měkká Středně řídká 0 

 

Krev ve stolici ano ano 0 

 

Krev kolem konečníku ano ano 0 

 

6.1.1.2 Změny koncentrace IFN-ɣ, IL-10 a IL-4 po indukci kolitidy 

Změřeny byly hodnoty IFN-ɣ a IL-10. Koncentraci IL-4 se nám nepodařilo naměřit. 

V průběhu onemocnění byly u obou skupin zaznamenány výrazné výkyvy v koncentraci IFN-

ɣ. I přes to je zde jasně rostoucí trend s vyšší koncentrací u pozitivní kontroly. Interleukin 10 

má také rostoucí trend a je opět o mnoho nižší u restimulované myši v porovnání s kontrolou 

(Grafy 31,32). 

Graf 31. Změny v koncentraci IFN-ɣ u u myší kmene ICR po indukci kolitidy 
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Graf 32. Změny v koncentraci IFN-ɣ u myší kmene ICR po indukci kolitidy 

 

 

6.1.1.3 Množství Th1 a Th2 lymfocytů po indukci kolitidy 

Proporční zastoupení buněk s CXCR3 je nejvyšší u pozitivní kontroly, zatímco u 

restimulovaných myší je téměř 2x nižší. Procentuálně jsme naměřili dokonce nižší hodnoty, 

než u kontrolní skupiny. Hodnoty buněk s CCR4 se u žádné skupiny nemění (Graf 33). 

 

Graf 33. Množství Th1 a Th2 lymfocytů u myší kmene ICR po indukci kolitidy 

Th1 lymfocyty jsou charakterizovány procentuálním zastoupením CXCR3 a Th2 lymfocyty 

CCR4. 

 

6.1.1.4 Množství ILC po indukci kolitidy 

Množství ILC jsme stanovili u restimulované myši, negativní a pozitivní kontroly. V průběhu 

měření množství buněk u restimulovaných myší nedošlo k poklesu IFN-ɣ, charakterizující 

ILC1 v porovnání s pozitivní kontrolou. Stimulace vajíčky tudíž nijak neovlivnila počet ILC1 

v průběhu DSS kolitidy. Pro ILC2 se nám povedly změřit charakteristické KLRG a IL-13. 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1 2 3 4 5 6 

K
o

n
c

e
n

tr
a

c
e

 [
n

g
/m

l]
 

Čas [den] 

Pozitivní kontrola 

Restimulace 

0,00% 

1,00% 

2,00% 

3,00% 

4,00% 

5,00% 

6,00% 

Kontrola s dH2O Kontrola s DSS Restimulace 

CCR4 

CXCR3 



 

64 

 

Stejně jako u ILC1 není u IL-13 v rámci ILC2 žádná změna v porovnání s pozitivní 

kontrolou. Při měření ILC3 jsme zaznamenali nejasné hodnoty, pravděpodobně nesouvisející 

s reakcí na stimulaci a DSS kolitidu. Lze tudíž říct, že stimulace vajíčky neměla při 

indukované kolitidě vliv na změny v množství ILC (Tab. 5). 

 

Tab. 5. Množství ILC u u myší kmene ICR po indukci kolitidy 

Nejprve byly vybrány ILC1, ILC2 a ILC3 a z nich bylo dále u každé skupiny určeno procento 

buněk s danými cytokiny. 

Myši kmene ICR 

 

ILC1 ILC2 ILC3 

Negativní kontrola 

ILC1 44,37% ILC2 63,92% ILC3 6,95% 

z toho 

IFN-ɣ 71,39% IL-13 41,87% IL-22 1,19% 

 

KLRG 14,57% IL-17 0,79% 

Pozitivní kontrola 

ILC1 57% ILC2 56,56% ILC3 6,18% 

z toho 

IFN-ɣ 56,30% IL-13 31,42% IL-22 1,48 

 

KLRG 16,03% IL-17 4,61% 

Restimulace 

ILC1 53,74% ILC2 53,99% ILC3 9,60% 

z toho 

IFN-ɣ 61,36% IL-13 32,39% IL-22 6,40% 

 

KLRG 12,72% IL-17 1,57% 
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7.Diskuze 

Pro úvodní experimenty jsme si zvolili S. mansoni kvůli předpokládaným nejvýraznějším 

imunomodulačním účinkům. S těmi jsme chtěli porovnávat účinky dalších helmintů a tím 

hodnotit jejich schopnosti modulovat imunitní systém. Úvodní experimenty se S. mansoni 

jsme z důvodu snah o současné snížení patogenity (potřeba dlouhodobého přežití nakažených 

myší) postupně rozšiřovali o alternativní infekce S. mansoni s hostitelem. Pozorované rozdíly 

byly značné a pro zaměření práce (zjištění terapeutického potenciálu) natolik zajímavé, že nás 

vedly k detailnějšímu zaměření na S. mansoni na úkor zařazení experimentů s dalšími 

plánovanými parazity (T. suis a H. diminuta). Rozšířili jsme spektrum použitých metod o 

metodu pro stanovení ILC, kterou jsme na pracovišti nově zaváděli a na našich modelech 

optimalizovali a testovali.   

Infekce S. mansoni jsou charakteristické vysokou protizánětlivou imunitní odpovědí, ale 

zároveň vysokou patogenitou. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet různé alternativní způsoby 

nákaz a imunostimulací, které jsou méně patogenní a které by byly schopné nejefektivněji 

utlumit imunitní systém. 

Jako modelové hostitele jsme si zvolili 3 nejčastější laboratorní kmeny myší.  

Prvním kmenem byly inbrední BALB/C myši, které jsou Th2 dominantní. Dalo se tedy 

přepokládat, že budou mít vysokou granulomatózní odpověď, která je způsobená právě Th2 

buňkami. Jsou charakteristické vysokou produkcí IL-4 a IL-13 (Alves et al., 2016). 

V porovnání s dalšími kmeny jsou tudíž citlivější na intracelulární patogeny, mají vyšší 

incidenci nádorů a jsou odolnější k indukci autoimunitních onemocnění (Chen et al., 2005). 

Druhým kmenem byly inbrední C57BL/6 myši, které jsou naopak Th1 dominantní. U nich je 

s narůstajícím počtem vajec netvoří tak výrazné granulomy, ale následná fibróza jater je stejná 

jako u ostatních myší (Cheever et al., 1987). Myši mají stimulovanou produkci IFN-γ a TNF-

α a zároveň sníženou produkci IL-4 a IL-10 (Müller et al., 2002).  

Kromě rozdílů v polarizaci Th1/Th2 odpovědi byly u BALB/C a C57BL/6 myší zjištěny i 

rozdíly v reakcích nespecifické imunity (Watanabe et al., 2004). Vzhledem k vysoké tvorbě 

granulomů a následné patologii v játrech snášejí BALB/C myši nákazy S. mansoni hůř než 

C57BL/6 myši (Alves et al., 2016). 
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Třetím kmenem byly ICR myši, které jsou outbrední a z těchto tří variant kopírují nejvěrněji 

reálnou situaci zdravého jedince. Myši různých kmenů byly použity pro ověření vlivu 

patogena na rozvoj imunitní odpovědi a současné vyloučení nespecifického posunu směrem k 

některému typu odpovědi. 

Myši byly podrobené různým pokusům. Nejprve jsme použili klasickou (silnou) infekci 

cerkáriemi. 

Silná protizánětlivá imunitní reakce nastává po cca 6-8 týdnech, kdy samičky S. mansoni 

začínají klást vajíčka, která se dostanou do jater a okolních orgánů. Díky CD4+ T-

lymfocytům se kolem nich kolem 8 týdne začínají tvořit granulomy (Grzych et al., 1991). 

V našich podmínkách jsme potřebovali tyto informace ověřit. Protizánětlivá imunitní 

odpověď začala stoupat již v 6. týdnu, kdy v játrech byly viditelné granulomy. 

Myším jsme dávali vyšší/nižší množství cerkárií s ohledem na jejich vzhled i zjištěnou 

odolnost v našich podmínkách. Kmen ICR měl cca 500 cerkárií na silnější dávku a 200 

cerkárií na slabší dávku. Drobnější myši C57BL/6 dostávaly cca 300 cerkárií na silnější dávku 

a společně s myšmi BALB/C cca 100 cerkárií na dávku slabší. 

Klasické (silné) infekce byly nejprve porovnávány s infekcemi slabými.  

Produktivní infekce jsme dále porovnávali s neproduktivními infekcemi, kdy byla myš 

infikována jedním pohlavím S. mansoni. Častěji se využívají samci, proto jsme s nimi 

pracovali i my. Samice totiž bez přítomností samců hůře prospívají a rychle umírají (Bash, 

1991). Zároveň samčí infekce dokáže tvorbou lézí více ovlivnit imunitní systém. Co se týče 

patologie u nákaz jedním pohlavím S. mansoni bylo zjištěno, že během nákazy samci 

Schistosoma haematobium se v játrech hostitele tvořily léze podobné granulomům. Jednalo se 

ale pouze o makrofágy, plazmatické buňky a eozinofily (Botelho et al., 2010). 

Existuje i několik dalších možností stimulací imunitního systému, které by měly být 

efektivnější než neproduktivní infekce. Konkrétně jsme se zaměřili na imunizaci myši 

intraperitoneální stimulací živými vajíčky a antigeny, které pocházely z usmrcených vajíček. 

Imunostimulace jsme vyzkoušeli u všech 3 kmenů v podobě 1000 vajíček na myš.  

U části myší jsme zkusili dávku po 10-14 dnech dávku opakovat, abychom zjistili, jestli 

nastane silnější imunitní reakce než po pouhé jedné stimulaci.  

K porovnání jsme využili různé imunologické metody, konkrétně průtokovou cytometrii a 

metodu ELISA.  
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Myši, které měly na danou imunostimulaci nejsilnější imunitní reakci, jsme následně 

podrobili DSS kolitidě k vyzkoušení efektivity imunostimulace v praxi. 

 

7.1 Metody k charakterizaci imunitní odpovědi 

Metoda ELISA byla zvolená na standardní kvantifikaci cytokinového profilu v různých fázích 

infekce a imunostimulace. 

ELISA je velmi citlivá metoda, kterou snadno ovlivní jakákoliv změna od předchozích 

měření. Kalibrační křivka se měřila z původní koncentrace 1 µg/ml, tudíž i slabá odchylka 

v kalibraci pipety, mohla značně pozměnit výsledky. Vzhledem k častým krevním odběrům 

jsme myším nemohli odebírat najednou větší množství krve, a proto jsme na měření používali 

zředěné sérum (1 µl/100 µl PBS). Pravděpodobně důsledkem toho byly hodnoty naměřených 

absorbancí většinou velmi nízké a při přepočetní na koncentraci nám občas vycházela čísla i 

kolem 0,1 ng/ml. Díky tak nízkým koncentracím je zde opět vysoká pravděpodobnost vzniku 

nepřesnosti v měření. 

Průtokovou cytometrií jsme měřili množství Th1 a Th2 lymfocytů v krvi, a množství ILC1, 

ILC2, ILC3 v střevní stěně. Jedná se o další často používanou metodu sloužící k rozeznání 

zánětlivé a protizánětlivé imunitní reakce.  

Průtoková cytometrie se standardně využívá pro měření množství buněk v suspenzi. Buňky 

mohou být značeny fluorescenčními protilátkami proti různým intracelulárním i 

extracelulárním znakům; použitý přístroj (FACSCanto
TM

 II Flow Cytometer) je schopen měřit 

fluorescenci v 6 různých kanálech, tj. při správně zvolené kombinaci znaků a fluorochromů 

navázaných na protilátky změříme zastoupení různých buněčných subpopulací během 

relativně krátké doby.  Existuje několik způsobů, jakým lze buňky označit. Je možné využít 

exprese specifických cytokinů, transkripčních faktorů nebo povrchových markerů včetně 

chemokinových receptorů. Využití transkripčních faktorů je časově nejnáročnější, ale i 

nejpřesnější, jelikož přímo označí buňku, která se vyznačuje námi hledanou genovou expresi. 

Nevýhodou je to, že stroj během měření počítá všechny buňky nesoucí daný znak, včetně 

těch, které do analýzy zařadit nechceme. To nám může komplikovat následnou interpretaci 

výsledků. 
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Značení Th1 a Th2 lymfocytů 

Existuje mnoho více či méně specifických znaků jednotlivých subpopulací CD4+ T-

lymfocytů, které se vyskytují na/v buňce. Nejprve je potřeba označit všechny CD4+ T-

lymfocyty, jelikož se námi zvolené diferenční znaky vyskytují i na jiných buňkách. V rámci 

CD4+ T-lymfocytů je už výskyt chemokinových receptorů i transkripčních faktorů pro 

jednotlivé subpopulace specifický. Th1 lymfocyty lze označit např. expresí receptoru 

chemokinů CXCR3, CCR5 a transkripčním faktorem t-bet (TBX21; Chiu et al., 2002). Th2 

lymfocyty jsou charakteristické produkcí IL-4, IL-5 a IL-13. Expresi těchto cytokinů může 

být těžké určit, a proto se využívají různé kombinace značení povrchových receptorů CCR8, 

CCR3 a hlavně  CCR4 (Ness et al., 2006, Hiroyuki et al., 1998). U intracelulárního barvení se 

jedná o transkripční faktor GATA-3 (Kim et al., 2001). Značení povrchových markerů je 

(v porovnání s transkripčními faktory) jednoduché a časově nenáročné. Zvolili jsme tedy 

značení specifických povrchových chemokinových receptorů. 

Nejprve jsme vyzkoušeli CCR5 pro Th1 a CCR3 a CCR8 pro Th2. Signál pro Th2 byl ale 

velmi slabý, a proto jsme se nakonec rozhodli pro CCR4 jako znak Th2 lymfocytů a CXCR3 

jako znak Th1 lymfocytů.  

V dalších měření jsme ale zjistili, že samotný chemokin CCR4 má signál pouze o málo 

silnější než CCR3 a CCR8. Příčina může být v tom, že povrchové značení CCR4 nemusí 

korelovat s reálnou expresí CCR4 na povrchu buněk, jelikož ta se začíná objevovat až 

v pozdější fázi diferenciace Th2 buněk (Morimoto et al., 2005). K přesnějšímu měření by tedy 

pravděpodobně bylo efektivnější zkombinovat více druhů chemokinů. Dle našich 

předběžných měření se ale ani další chemokinové receptory uváděné jako specifické pro Th2 

buňky, tj. CCR8, CCR3, neosvědčily. Dále by se ještě nabízela možnost přidat intracelulární 

barvení, které jsme doposud nezkoušeli. 

Značení přirozených lymfoidních buněk 

Při měření zastoupení ILC bylo potřeba využít kombinaci různých povrchových znaků i 

transkripčních faktorů, jelikož zatím nebyl popsán specifický znak, který je dokáže 

jednoznačně definovat. Jako povrchové znaky jsme si pro ILC1 zvolili standardně užívaný 

NKp46 a CD117 a transkripční faktory t-bet. Současně jsme chtěli charakterizovat ILC1 

pomoci funkčního znaku, produkce IFN-ɣ. Buňky s transkripčním faktorem T-bet se nám přes 

veškerou snahu nepodařilo naměřit, tudíž předpokládáme nefunkčnost protilátky, a za ILC 

buňky jsme považovali buňky nesoucí příslušné povrchové znaky.  
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Pro ILC2 byly zvoleny povrchové znaky KLRG a ST2, transkripční faktory GATA3 a 

funkčním znakem byla produkce IL-13. Bohužel zde jsme nevhodně zvolili fluorochromy, a 

tak se nám překrýval záchyt GATA3 (typický pro ILC2) a CD117 (znak zvolený pro ILC2 

jako "negativní", na vyloučení ILC1). I přes to se ale všechny buňky označené daným 

fluorochromem (PerCP) dají bez problémů považovat za ILC2, pokud zároveň produkují IL-

13. 

ILC3 byly povrchově značené NKp46 a intracelulárně pomocí transkripčního faktoru RORɣ a 

jako funkční znak byla zvolena produkce IL-17 a IL-22 (Walker et al., 2013). 

Metoda pro izolaci ILC buněk a následné měření zastoupení jednotlivých subpopulací byla na 

pracovišti zaváděna nově. Bylo optimalizováno získávání materiálu (izolace buněk z lamina 

propria) i samotne značení buněk. Panel použitých protilátek byl pečlivě zvolen dle 

dostupných literárních dat, ILC jsou však dosud charakterizovány poměrně nedostatečně, a 

zvlášť chybí studie o použitelnosti různých znaků pro diferenciální značení in vitro. I přes 

opakovaná měření se nám podařilo získat kompletní výsledky pouze u myší s DSS kolitidou 

(kap. 7.3.) V ostatních případech jsme vyizolovali buď velmi nízké množství buněk (cca 1%) 

nebo se některé protilátky ukázaly jako nefunkční, a tudíž původní plánovaná gating strategy 

byla nepoužitelná. Pokaždé jsme tedy museli gating strategy upravit (pokud to šlo bez vlivu 

na reprezentativnost výsledků). Gating strategy uvedená v kap. 4.4.3.2. je platná pro měření 

ILC v průběhu DSS kolitidy (kap. 4.4.3.2.). Dalším možným vysvětlením nízké záchytnosti 

metody je, že střeva byla, kvůli časové náročnosti v průběhu zpracování dalších myší a tkání, 

ponechána v natravovacím a trávicím roztoku o něco déle, než bylo doporučeno a je tudíž 

možné, že DNÁza a kolagenáza, které jsou v těchto roztocích obsažené, mohly porušit 

povrchové epitopy, na které se pak nenavázala protilátka. 

7.2 Porovnání efektivity interakcí S. mansoni s hostitelem 

v regulaci imunitního systému 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, nejvíce nás zajímalo potenciální potlačení zánětu. 

Soustředili jsme se proto primárně na přímé sledováni hladin vybraných cytokinů v séru 

(zánětlivých a protizánětlivých, respektive regulačních), a dále na přítomnost imunitních 

buněk schopných zánětlivé nebo protizánětlivé cytokiny produkovat (viz. kap. 3.1.2.). 

Sledované cytokiny byly zvolené jakožto typičtí představitelé různých typů imunitních 

odpovědí. Pro zánětlivou odpověď byl zvolen IFN-ɣ a pro protizánětlivou odpověď byl 

zvolen IL-4. Interleukin 10 jsme vybrali proto, že se podílí na regulaci imunitního systému a 
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tudíž potlačuje rozvoj imunitně zprostředkovaných onemocnění (př. Cooke et al., 1999; Osada 

et al., 2009; Zaccone et al., 2009). To ale znamená, že v průběhu zánětu jsou jeho hladiny také 

vyšší, jelikož se ho imunitní systém přes tento cytokin snaží potlačit.  

Pro zjištění množství zánětlivých a protizánětlivých buněk jsme se rozhodli sledovat změny 

v procentuálním zastoupení Th1 a Th2 lymfocytů, kde jsme chtěli porovnat průběh klasické 

infekce měřené vždy ve 4., 6. a 9. t.p.i. s alternativními infekcemi a stimulacemi u kmenů 

ICR, C57BL/6 a BALB/C. Závěrem jsme na základě procentuálního zastoupení Th1 a Th2 

lymfocytů porovnávali efektivitu námi vybrané stimulace myši na rozvoj indukované kolitidy. 

Dále jsme se pokusili stanovit množství ILC1, které jsou funkčně podobné Th1 lymfocytům, 

ILC2, které jsou podobné Th2 lymfocytům a ILC3, které jsou funkčně podobné Th17 a Th22 

lymfocytům. 

Mezi ILC1 patří NK buňky, které produkují zánětlivé cytokiny (IFN-ɣ, TNF-ɑ) a na jejichž 

povrchu je aktivační receptor NKp46. ILC1 nemají vysokou cytotoxicitu a pravděpodobně 

pochází z ILC3 (Walker et al., 2013).  

Na produkci protizánětlivých cytokinů se podílí ILC2, které zároveň bojují proti helmintům. 

U myší postrádajících B a T-lymfocyty došlo např. díky ILC2 k vypuzení hlístice 

Nipostrongylus brasiliensis (Fallon et al., 2006). Ke svému vývoji potřebují transkripční 

faktory RORɑ  a GATA3, které jsou klíčovými faktory při alergiích a reakcích na helminty 

(Halim et al., 2012, Hoyler et al., 2012).  

Populace ILC3 se vyskytuje převážně ve střevní sliznici. Sice exprimuje NK buněčný 

aktivační receptor NKp46, ale jinak je funkčně velmi málo podobná klasickým NK buňkám a 

podílí se převážně na udržení střevní homeostáze (Sanos et al., 2009; Satoh-Takayama et al., 

2008). Tato buněčná populace je závislá na transkripčním faktoru RORγt a chybí jí 

cytotoxické efektory (př. perforiny, granzymy atd.). Nepodílí se na produkci IFN-ɣ ani TNF-ɑ 

a místo toho exprimuje IL-22 (Satoh-Takayama et al., 2008). I zde se můžeme setkat 

s buněčnou plasticitou. Při potlačení RORγt  získaly ILC3 buňky schopnost produkovat IFN-ɣ  

v reakci na zánětlivý IL-12 a IL-23 (Vonarbourg et al., 2010). ILC3 se dále rozdělují na NCR
+
 

(tj. „Natural cytotoxicity receptor“), NCR
-
 a Lti buňky (tj. „Lymphoid tissue inducer“). NCR

+
 

se typicky nachází na sliznicích, nejčastěji v trávicím traktu, kde interaguji se střevními 

bakteriemi, a podílí se na udržení homeostáze. Je hlavním producentem IL-22.  NCR
-
 

exprimují MHC II a prezentují mikrobiální antigeny střevním CD4+ T buňkám. Díky tomu 

nedochází k aktivaci specifické imunitní odpovědi proti střevním komenzálním bakteriích. 
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(Hepworth et al., 2013). Lti buňky souvisí s produkcí IL-17, IL-22, bojují proti střevním 

patogenům a opět se podílí na udržování střevní homeostáze (Takatori et al., 2009). 

 

Během infekcí byly zaznamenány značné rozdíly v koncentraci sledovaných cytokinů. U 

silných infekcí byly měřeny cytokiny u myší kmenů ICR a C57BL/6 a u slabých u ICR, 

C57BL/6 a BALB/C. Z důvodu špatné snášenlivosti schistosomózy byly Th2 dominantní 

BALB/C myši testovány pouze při slabých infekcích. Ty se nám nakonec jevily pro všechny 

myši jako výhodnější než silné, jelikož jsme výraznější změny imunitní odpovědi očekávali 

až v pozdějších týdnech (chronická fáze infekce) a během silné infekce se toho většina myší 

nedožila. To je i hlavní důvod, proč jsme začali měřit IL-4 až u slabých infekcí. Jeho zvýšená 

tvorba totiž nastává až po nakladení vajíček a následné tvorbě granulomů. 

Zatímco u myší C57BL/6 nedocházelo k žádné význačné změně v koncentraci IFN-ɣ u slabé 

infekce, silnější infekce se projevila postupným poklesem křivky. Myši C57BL/6 tedy 

potřebovaly vyšší množství cerkárií, aby byla potlačena produkce IFN-ɣ. U ostatních kmenů 

k viditelné reakci stačily infekce slabé, kde jak u kmene ICR tak BALB/C byl jasně viditelný 

pokles.  

V průběhu měření IL-10 jsme zjistili, že u slabých infekcí mají všechny kmeny silné výkyvy, 

z jejichž trendu se nedá odvodit, jestli křivka roste nebo ne. U silných infekcí byl naopak od 

4. týdne zaznamenán pravidelný nárůst koncentrace IL-10 jak u myší ICR tak u C57BL/6. Do 

4 týdne nebyl zaznamenaný rozdíl v procentuálním zastoupení Th1 ani Th2 lymfocytů 

v porovnání s negativní kontrolou. Tou dobou ještě dospívající larvy migrují po těle. Díky 

několika mechanismům (viz kap. 3.2) prakticky unikají pozornosti IS a až do produkce 

vajíček nenastává signifikantní imunitní reakce. 

Kolem 6. týdne dospělí červi vytvářejí páry v mezenteriálních cévách, kopulují a samice 

začínají klást vejce, což může způsobit krátkodobý nárůst Th1, který se nám podařilo u všech 

tří kmenů zaznamenat.  U koncentrací  IL-4 jsou u myší C57BL/6 a ICR zaznamenány silné 

výkyvy s růstovým trendem po 6. týdnu u všech skupin, který je zapříčiněn postupným 

tvořením granulomů v játrech. 

V 9. týdnu se již v játrech vyskytují velké množství vajíček s rozsáhlými granulomy, které 

polarizují imunitní systém k Th2, a tomu odpovídá u obou měřených skupin (ICR, BALB/C) 

zaznamenaný procentuální nárůst Th2 a pokles Th1 lymfocytů. Myši kmene C57BL/6 nebyly 

v 9. týdnu změřeny, jelikož se nám je nepodařilo udržet naživu. 
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V případě neproduktivních infekcí byl měřen pouze IFN-ɣ a IL-10. Hodnoty IL-10 byly tak 

nízké, že se nám je z absorbance nepodařilo převést na koncentraci ng/ml. V průběhu celého 

měření jsme nezaznamenali žádnou změnu v koncentracích IFN-ɣ oproti produktivním 

infekcím, kde byly zaznamenány významné rozdíly. V dalších pokusech jsme 

s neproduktivními infekcemi nepokračovali. I přes to, že by neproduktivní infekce měly být 

schopny alespoň slabě potlačit imunitní systém, infekce oběma pohlavími mají díky následné 

produkci vajíček a následnému vzniku skutečných granulomů mnohem větší efekt (Botelho et 

al., 2010, Diab et al., 1989). 

Po počáteční zánětlivé reakci na imunostimulaci vajíčky, nastal u všech skupin prudký pokles 

v koncentracích IFN-ɣ. Příčina je ve schopnosti vajíček potlačit imunitní reakci (Vella & 

Pearce, 1992). Zároveň nám to dokazuje hladina IL-4, která do 4 dnů po imunostimulaci 

vajíčky u kmene ICR a BALB/C stoupá. Koncentrace IL-10 se začíná zvyšovat kolem 7. dne 

u BALB/C myší, zatímco u ostatních dvou skupin klesá. Příčina ve vysokém nárůstu IL-10 u 

BALB/C myší může být nespecifickou reakcí na akutní zánět. V 7 dni se zároveň začíná 

znovu u všech skupin zvyšovat IFN-ɣ.  

Během imunostimulace je vidět trend u ICR a BALB/C myší, nižší procentuální zastoupení 

Th1 lymfocytů v porovnání s negativní kontrolou. Znamená to, že všechny typy 

imunostimulací byly schopny protizánětlivým směrem ovlivnit imunitní odpověď 

Souběžně s rostoucí hladinou IFN-ɣ 7. den po stimulaci se ale začíná zvyšovat i IL-4. 

Vysvětlení může být opět v nespecifické reakci na akutní zánět v těle. Zde by bylo zajímavé 

porovnání výsledků koncentrace cytokinů restimulovaných myší, jelikož k restimulaci 

docházelo 7-10 dní po první stimulaci. Bohužel jsme naměřili velmi nízké absorbance a 

nebylo možné je převést na koncentrace ng/ml. Následným porovnáním proporčního 

zastoupení Th1 a Th2 lymfocytů jsme naměřili zvýšené množství Th2 lymfocytů po 

restimulacích v porovnání s pouhou jednorázovou imunostimulací živými vajíčky. 

V procentuálním zastoupení Th1 lymfocytů mezi jednou a dvakrát stimulovanými myšmi 

rozdíl zaznamenán nebyl. 

Kromě imunostimulací živými vajíčky jsme se snažili stanovit koncentrace cytokinů u myší 

stimulovaných antigeny, nicméně naměřené absorbance byly opět velmi nízké. Z toho ale 

může vyplývat to, že imunitní reakce na antigeny byla mnohem slabší než na stimulaci 

vajíčky. Při porovnání procentuálního zastoupení Th1 a Th2 lymfocytů jsme sice zaznamenali 

pokles u Th1 v porovnání s negativní kontrolou, ale reakce na živá vajíčka byla silnější. 
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Příčinou ale může být to, že jsme vždy použili pouze 1000 usmrcených vajíček v jedné dávce. 

Dávka 1000 živých vajíček byla zvolena dle literatury. Autoři používající usmrcená vajíčka 

používají dávky řádově vyšší, v některých studiích bylo pro dosažení imunomodulačního 

účinku používáno vyšší množství usmrcených vajíček (až 10 000, Hasby et al., 2015). My 

jsme po zvážení zvolili dávku usmrcených stejnou jakou u živých, pro snadnější porovnání 

výsledků. Je tudíž možné, že k vyvolání dostatečné imunitní odpovědi byla potřebná vyšší 

dávka. V dalších pokusech jsme s využitím usmrcených vajíček nepokračovali. 

Pokud výsledky porovnáme s klasickou produktivní infekcí, tak nám vyplývá, že krátkodobá 

reakce je mnohem intenzivnější u myší stimulovaných živými vajíčky. U restimulovaných 

myší je reakce díky nárůstu procentuálního zastoupení Th2 lymfocytů pravděpodobně ještě o 

něco vyšší.  

Po delší době je u stimulovaných myší ale zaznamenám opětovný nárůst IFN-ɣ, který u 

většiny myší v dlouhodobé produktivní infekci klesá. Křivky IL-4 u všech 

imunostimulovaných myší kromě C57BL/6 rostou, stejně jako u infikovaných myší. 

Stimulace vajíčky byla schopná u myší snížit množství Th1 buněk v těle. U ICR jsou jediné 

výrazné Th2 lymfocyty naměřeny u vajíčky restimulovaných myší, které v porovnání 

s infekcemi, kde jsou zvýšené až v 9 t.p.i., jsou viditelné po pouhých 3 týdnech po stimulaci. 

Proto jsme je rozhodli dále vyzkoušet jako experimentální model ve vyvolané DSS kolitidě. 

7.3 Porovnání efektivity imunostimulace a infekce v průběhu DSS 

kolitidy 

Je mnoho způsobů, jakým lze vyvolat u myši zánět, který je podobný IBD. My jsme si zvolili 

dextran sulfát sodný (DSS), kvůli jeho jednoduché a účinné aplikaci přes pitnou vodu 

(Chassaing et al., 2014; Ishioka et al., 1987). Jedná se o nejzávažnější myší model kolitidy, 

který se velmi podobá lidské ulcerózní kolitidě (Okayasu et al., 1990). Mechanismus 

působení DSS není úplně jasný, ale výsledkem je poškození epiteliálních buněk v tlustém 

střevě, které umožňuje šíření zánětlivého obsahu střeva (bakterií atd.) do okolních tkání. 

Průběh onemocnění je rychlý (5-7 dní), snadno opakovatelný a lze ho jednoduše kontrolovat. 

Změnou koncentrace DSS ve vodě jsme schopni ovlivnit průběh akutní i chronické fáze 

onemocnění. Akutní fáze je navozena 4% DSS v dH2O po dobu 5 dnů a chronická fáze 2% 

DSS v dH2O po dobu 30 dní (Oh et al., 2014). Primárně jsme se soustředili na akutní reakci u 

kmene C57BL/6, protože u nich, po přerušení dávkování v akutní fázi, nedojde (oproti kmenu 

BALB/c) k samovolnému vyléčení (Chassaing et al., 2014; Melgar et al., 2005). 
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Byly měřeny myši kmenů C57BL/6 a ICR. Myši kmene C57BL/6 byly využity jako 

infikované, imunostimulované a restimulované vajíčky. Další pokusnou skupinou byly myši 

kmene ICR, kde byly testovány pouze restimulace vajíčky. Oba kmeny měly jak pozitivní tak 

negativní kontroly (myš se standardně indukovanou kolitidou a zdravá myš). U ICR myší 

byly stanoveny pouze koncentrace IFN-ɣ a IL-10. Interleukin 4, který byl u kmene C57BL/6 

bez problému stanoven, měl u kmene ICR tak nízkou absorbanci, že jsme ji nedokázali 

převézt na koncentraci. 

Pozitivní kontroly obou kmenů začaly mít viditelné příznaky třetí den po vyvolání DSS 

kolitidy ve formě krvavé stolice. U imunostimulovaných C57BL/6 myší byl ten samý den 

zaznamenán silný úbytek váhy. Vzhledem k tomu, že ke stejnému úbytku došlo 3. den u 

negativní kontroly C57BL/6, předpokládame, že příčinou mohla být nechuť k pití vody 

s DSS. V dalších dnech byl úbytek váhy již pravidelný.  Ve 3. dni se zároveň zvýšila hladina 

IL-10 stejně jako u imunostimulovaných myší. Pravděpodobným důvodem je snaha 

organismu potlačit zánět, a tak nastává vyšší produkce regulačních cytokinů (Lu et al., 2014). 

Koncentrace IL-4 měřené u kmene C57BL/6 jsou po celou dobu nízké jak u kontrolní 

skupiny, tak u skupiny imunostimulované. Infikovaná myš měla 3. den jako jediná nárůst IL-

4, ale jinak měla po celou dobu podobnou koncentraci všech měřených cytokinů s postupným 

nárůstem od 5. dne. 

Pozitivní kontrola kmene C57BL/6 začala mít již 4. den krvavý konečník a u stimulované 

myši se poprvé objevila krvavá stolice. Vzhledem k rychlému postupu onemocnění je vidět, 

že stimulace vajíčky zpozdila nástup o další den v porovnání s pozitivní kontrolou. 

Imunostimulovaná myš ICR měla výskyt krve ve stolici dokonce až 5. den po vyvolání DSS 

kolitidy.  

V 6. dni měly krev ve stolici všechny skupiny (bez negativních kontrol) a kromě infikovaných 

myší měly ostatní i krvavý konečník.  

Střevo u infikovaných myší mělo velmi slabé známky krvácení v porovnání s ostatními 

skupinami. Vzhled a délka střeva vypadaly nejhůře u pozitivních kontrol. 

Měření Th1/Th2 a ILC1/ILC2/ILC3 probíhalo po usmrcení myši 6. den po vyvolání DSS 

kolitidy. Při měření procentuálního zastoupení Th1 a Th2 lymfocytů u kmene C57BL/6 jsme 

zaznamenali nejnižší procenta Th1 lymfocytů u infikovaných myší. Naopak nejhůře na tom 

v obou skupinách byla pozitivní kontrola. Jelikož C57BL/6 myši jsou Th1 dominantní, 
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můžeme tím vysvětlit, že měly v porovnání s ICR až 4x vyšší hodnoty Th1 lymfocytů, což 

nám potvrzují i závažnější příznaky v průběhu DSS kolitidy. 

Pokud porovnáme průběh kolitidy u myši s klasickou infekcí a s imunostimulacemi, tak se 

nám ukazuje, že nejvyšší procentuální zastoupení Th2 lymfocytů je u restimulovaných myší. 

Restimulované ICR měly dokonce nižší množství Th1 lymfocytů než negativní kontrola. 

Změřit ILC se nám podařilo u restimulovaných myší, pozitivních a negativních kontrol obou 

kmenů. Nejvíce ILC1 měly restimulované myší a pozitivní kontrola v porovnání s negativní 

kontrolou. Z hlediska typických cytokinů (IFN-ɣ) pro ILC1, které jsou u negativních kontrol 

nejvyšší, tyto výsledky již tak průkazné nejsou.  

Restimulované ICR myši mají podobné množství ILC1 a jejích funkčních cytokinů jako 

pozitivní kontrola. Z toho vyplývá, že restimulace myší neměla z hlediska ILC na zánět 

signifikantní vliv. U skupiny C57BL/6 jsou tato čísla dokonce protichůdná, tudíž by bylo 

potřeba pokus opakovat s větším množstvím vzorků. ILC3 měly u všech skupin velmi nízké 

hodnoty. Výjimka je pouze pozitivní kontrola kmene C57BL/6, která má signifikantně vyšší 

množství IL-17. Jedná se o typický znak silně se projevujícího zánětu. 

Výsledky při měření ILC jsou o mnoho jiné v porovnání se všemi předchozími měřeními 

v tom smyslu, že nebyl viditelný žádný rozdíl mezi restimulovanými myšmi a pozitivními 

kontrolami. Data z ILC ale vzhledem k jejich naměřenému množství považujeme pouze za 

orientační. Pro určení celkového vlivu a funkce ILC je potřeba další a rozsáhlejší studií. 

I přes nízký počet pokusných zvířat je možné tvrdit, že infekce S.mansoni byla daleko 

nejefektivnější. O něco hůře na tom byly imunostimulované myši, které měly ale mírnější 

průběh než restimulované. Nejzávažnější průběh DSS kolitidy u obou kmenů byl u pozitivní 

kontroly.  

Rozdíl mezi stimulací a restimulaci nebyl nijak výrazně větší a může se jednat o nepřesnost 

z důvodu nízkého množství pokusných myší.  

 

 



 

76 

 

8.Závěr 

Na základě literárních poznatků jsme se rozhodli experimentálně otestovat imunomodulační 

účinky S. mansoni při různých interakcích s myším imunitním systémem.  

Porovnávali jsme klasickou infekci s infekcí slabou, se kterou jsme z důvodu nižší patogenity 

a stejné schopnosti modulovat imunitní reakce, pokračovali dále.  

Nejslabší reakce imunitního systému byla na neproduktivní nákazy (nákazy pouze samci 

parazita, t.j. bez produkce vajíček). Předpokládanou příčinou byla právě absence vajíček. Byla 

zde snaha snížit rizika infekce zabráněním jejich produkce, jelikož jsou hlavním patogenním 

agens u infekcí S. mansoni. Ta ale současně vedla k ztrátě požadovaného efektu na imunitní 

systém. Tím jsme potvrdili zásadní roli vajíček v imunomodulaci. 

Během stimulací antigeny (usmrcenými vajíčky) nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl 

v porovnání s negativní kontrolou. Předpokládáme tedy, že usmrcená vajíčka nedokážou 

dlouhodobě ovlivňovat imunitní systém, a jsou po krátké době v organismu zničena. 

Nejvýraznější krátkodobá imunitní reakce nastala po stimulaci a restimulaci živými vajíčky. 

Živá vajíčka jsou schopná dlouhodobě přežívat v hostiteli, a tudíž musí silně modulovat 

imunitní systém. Samotný rozdíl mezi stimulovanými a restimulovanými myšmi nebyl nijak 

výrazný.  

Dlouhodobě měly nejvíce potlačenou zánětlivou imunitní reakci infikované myši. 

Při experimentálním vyvolání DSS kolitidy se potvrdilo, že z dlouhodobého hlediska má 

vyšší imunomodulační schopnost využití produktivní infekce S. mansoni v porovnání 

imunostimulací vajíčky. Nicméně využití vajíček má díky efektivní imunomodulaci smysl 

z krátkodobého hlediska, tudíž při opakovaných a silnějších dávkách by jím mohlo být 

teoreticky možné udržet zánět v remisi. Je však potřeba dalších a opakovaných studií pro 

verifikaci tohoto tvrzení. 

 



 

77 

 

9.Seznam použité literatury 

Ademola Isaiah Oluwafemi, A. J. A. (2004). Effect of ultraviolet radiation on the 

hatchability and survival of eggs and larvae of sheep nematode. Journal of Veterinary 

Science, 5, 59 – 62. 

 

Alves, C. C., Araujo, N., Cassali, G. D., & Fonseca, C. T. (2016). Parasitological, 

pathological and immunological parameters associated to Schistosoma mansoni infection and 

reinfection in BALB/C and C57BL-6 mice. The Journal of Parasitology. 102, 336-341 

 

Aranami, T., Yamamura, T. (2008). Th17 Cells and autoimmune encephalomyelitis 

(EAE/MS). Allergology International : Official Journal of the Japanese Society of 

Allergology, 57, 115–20.  

 

Asquith, D. L., Miller, A. M., McInnes, I. B., Liew, F. Y. (2009). Animal models of 

rheumatoid arthritis. European Journal of Immunology, 39, 2040–4.  

 

Bach, J. F. (2002). The effect of infections on susceptibility to autoimmune and allergic 

diseases. The New England Journal of Medicine, 347, 911–20. * 

 

Basch, P. F. (1991) Schistosomes: development, reproduction, and host relations. New York: 

Oxford University Press. ISBN 01-950-5807-0.* 

 

Basu, R., O’Quinn, D. B., Silberger, D. J., Schoeb, T. R., Fouser, L., Ouyang, W. (2012). 

Th22 cells are an important source of IL-22 for host protection against enteropathogenic 

bacteria. Immunity, 37, 1061–75. 

 

Bettelli, E., Carrier, Y., Gao, W., Korn, T., Strom, T. B., Oukka, M., Kuchroo, V. K. 

(2006). Reciprocal developmental pathways for the generation of pathogenic effector TH17 

and regulatory T cells. Nature, 441, 235–8.  

 

Botelho, M. C., Oliveira, P. A., Vieira, P., Delgado, M. de L., Lourenço, L., Lopes, C., 

Machado, J., Correia da Costa, J. M. (2010). Granulomatous-like immune reaction and 

hepatic fibrosis induced by Schistosoma haematobium immature worms. Virulence, 1, 123–

129.  

 

Brown, A., McFarlin, D. E., & Raine, C. S. (1982). Chronologic neuropathology of 

relapsing experimental allergic encephalomyelitis in the mouse. Laboratory Investigation; a 

Journal of Technical Methods and Pathology, 46, 171–85.  



 

78 

 

 

Confavreux, C., Saddier, P., Grimaud, J., Moreau, T., Adeleine, P., & Aimard, G. 

(1996). Risk of cancer from azathioprine therapy in multiple sclerosis: a case-control study. 

Neurology, 46, 1607–12.  

 

Cooke, A., Tonks, P., Jones, F. M., O’Shea, H., Hutchings, P., Fulford, A. J., Dunne, D. 

W. (1999). Infection with Schistosoma mansoni prevents insulin dependent diabetes mellitus 

in non-obese diabetic mice. Parasite Immunology, 21, 169–76.  

 

Cooper, H. S., Murthy, S. N., Shah, R. S., Sedergran, D. J. (1993). Clinicopathologic study 

of dextran sulfate sodium experimental murine colitis. Laboratory Investigation; a Journal of 

Technical Methods and Pathology, 69, 238–49.  

 

Dal Canto, M. C., Lipton, H. L. (1975). Primary demyelination in Theiler’s virus infection. 

An ultrastructural study. Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and 

Pathology, 33, 626–37.  

 

Diab, M., Kamal, K., Cavender, D., Higashi, G. (1989). Modulation of cell-mediated 

immunity in mice with chronic unisexual or bisexual Schistosoma mansoni cercarial 

infection. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 83, 25–30.  

 

Dige, A., Støy, S., Rasmussen, T. K., Kelsen, J., Hvas, C. L., Sandahl, T. D., Dahlerup,. J. 

F., Deleuran, B., Agnholt, J. (2013). Increased levels of circulating Th17 cells in quiescent 

versus active Crohn’s disease. Journal of Crohn’s & Colitis, 7, 248–55.  

 

Eberl, G., Di Santo, J. P., Vivier, E. (2014). The brave new world of innate lymphoid cells. 

Nature Immunology, 16, 1–5.* 

 

Elliott, D. E., Li, J., Blum, A., Metwali, A., Qadir, K., Urban, J. F., Weinstock, J. V. 

(2003). Exposure to schistosome eggs protects mice from TNBS-induced colitis. American 

Journal of Physiology. Gastrointestinal and Liver Physiology, 284, 385–91. 

 

Fallon, P. G., Ballantyne, S. J., Mangan, N. E., Barlow, J. L., Dasvarma, A., Hewett, D. 

R., Mcllgorm, A., Jolin, H.E., McKenzie, A. N. J. (2006). Identification of an interleukin 

(IL)-25–dependent cell population that provides IL-4, IL-5, and IL-13 at the onset of helminth 

expulsion. The Journal of Experimental Medicine, 203, 1105–1116.  

 

Feng, T., Qin, H., Wang, L., Benveniste, E. N., Elson, C. O., & Cong, Y. (2011). Th17 

cells induce colitis and promote Th1 cell responses through IL-17 induction of innate IL-12 

and IL-23 production. Journal of Immunology, 186, 6313–8.  

 



 

79 

 

Fuss, I. J., Heller, F., Boirivant, M., Leon, F., Yoshida, M., Fichtner-Feigl, S., Yang, Z., 

Exley, M., Kitani, A., Blumberg, R. S., Mannon, P., Strober, W. (2004). Nonclassical 

CD1d-restricted NK T cells that produce IL-13 characterize an atypical Th2 response in 

ulcerative colitis. The Journal of Clinical Investigation, 113, 1490–7.  

 

Macnish, M., Ryan, U., Behnke, J., Thompson, R. C. (2003). Detection of the rodent 

tapeworm Rodentolepis (=Hymenolepis) microstoma in humans. A new zoonosis? 

International Journal for Parasitology, 33, 1079–1085. 

 

Morris, P. L. B. (1989). Hapten-induced model of chronic inflammation and ulceration in the 

rat colon. Gastroenterology, 96, 795 – 803. 

 

Graepel, R., Leung, G., Wang, A., Villemaire, M., Jirik, F. R., Sharkey, K. A., 

McDougall, J. J., McKay, D. M. (2013). Murine autoimmune arthritis is exaggerated by 

infection with the rat tapeworm, Hymenolepis diminuta. International Journal for 

Parasitology, 43, 593–601.  

 

Green, C., Elliott, L., Beaudoin, C., Bernstein, C. N. (2006). A population-based ecologic 

study of inflammatory bowel disease: searching for etiologic clues. American Journal of 

Epidemiology, 164, 615–23. 

 

Grinberg-Bleyer, Y., Baeyens, A., You, S., Elhage, R., Fourcade, G., Gregoire, S., 

Cagnard, N., Carpentier, W., Tang, Q., Bluestone, J., Chatenoud, L., Klatzmann, D., 

Salomon, B. L., Piaggio, E. (2010). IL-2 reverses established type 1 diabetes in NOD mice 

by a local effect on pancreatic regulatory T cells. Journal of Experimental Medicine, 207, 

1871–1878.  

 

Grzych, J. M., Pearce, E., Cheever, A., Caulada, Z. A., Caspar, P., Heiny, S., Lewis, F., 

Sher, A. (1991). Egg deposition is the major stimulus for the production of Th2 cytokines in 

murine schistosomiasis mansoni. Journal of Immunology, 146, 1322–7.  

 

Gwatkin, D. R., Guillot, M., Heuveline, P. (1999). The burden of disease among the global 

poor. Lancet, 354, 586–9. 

 

Halim, T. Y. F., MacLaren, A., Romanish, M. T., Gold, M. J., McNagny, K. M., Takei, 

F., Bhandoola, A. (2012). Retinoic-acid-receptor-related orphan nuclear receptor alpha is 

required for natural helper cell development and allergic inflammation. Immunity, 37, 463–

74. 

 

Hampe, J., Franke, A., Rosenstiel, P., Till, A., Teuber, M., Huse, K., Albrecht, M., Mayr, 

G., Briggs, J., Gunther, S., Prescott, N. J., Schreiber, S. (2007). A genome-wide 



 

80 

 

association scan of nonsynonymous SNPs identifies a susceptibility variant for Crohn disease 

in ATG16L1. Nature Genetics, 39, 207–11.  

 

Harrington, L. E., Hatton, R. D., Mangan, P. R., Turner, H., Murphy, T. L., Murphy, K. 

M., Weaver, C. T. (2005). Interleukin 17- producing CD4+ effector T cells develop via a 

lineage distinct from the T helper type 1 and 2 lineages. Nature Immunology, 6, 1123–32. 

 

Hasby, E. A., Hasby Saad, M. A., Shohieb, Z., El Noby, K. (2015). FoxP3+ T regulatory 

cells and immunomodulation after Schistosoma mansoni egg antigen immunization in 

experimental model of inflammatory bowel disease. Cellular Immunology, 295, 67–76.  

 

Held, W., MacDonald, H. R., Weissman, I. L., Hess, M. W., Mueller, C. (1990). Genes 

encoding tumor necrosis factor alpha and granzyme A are expressed during development of 

autoimmune diabetes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, 87, 2239–43.  

 

Henderson, G. S., Conary, J. T., Summar, M., McCurley, T. L., Colley, D. G. (1991). In 

vivo molecular analysis of lymphokines involved in the murine immune response during 

Schistosoma mansoni infection. I. IL-4 mRNA, not IL-2 mRNA, is abundant in the 

granulomatous livers, mesenteric lymph nodes, and spleens of infected mice. Journal of 

Immunology, 147, 992–7.  

 

Hepworth, M. R., Monticelli, L. A., Fung, T. C., Ziegler, C. G. K., Grunberg, S., Sinha, 

R., Eberl, G., Artis, D., Sonnenberg, G. F. (2013). Innate lymphoid cells regulate CD4+ T-

cell responses to intestinal commensal bacteria. Nature, 498(7452), 113–7. 

doi:10.1038/nature12240 

 

Hoyler, T., Klose, C. S. N., Souabni, A., Turqueti-Neves, A., Pfeifer, D., Rawlins, E. L., 

Voehringer, D., Busslinger, M.,  Paul, W. E. (2012). The transcription factor GATA-3 

controls cell fate and maintenance of type 2 innate lymphoid cells. Immunity, 37, 634–48.  

 

Hugot, J. P., Chamaillard, M., Zouali, H., Lesage, S., Cézard, J. P., Belaiche, J., Almer, 

S., Tysky, C., Gasull, M., Binder, V., Thomas, G. (2001). Association of NOD2 leucine-

rich repeat variants with susceptibility to Crohn’s disease. Nature, 411, 599–603. 

 

Hunter, M. M., Wang, A., Hirota, C. L., McKay, D. M. (2005). Neutralizing anti-IL-10 

antibody blocks the protective effect of tapeworm infection in a murine model of chemically 

induced colitis. Journal of Immunology, 174, 7368–75.  

 

Chande, N., Patton, P. H., Tsoulis, D. J., Thomas, B. S., MacDonald, J. K. (2015). 

Azathioprine or 6-mercaptopurine for maintenance of remission in Crohn’s disease. The 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, CD000067.  



 

81 

 

 

Chang, H. D., Radbruch, A. (2007). The pro- and anti-inflammatory potential of interleukin-

12. Annals of the New York Academy of Sciences, 1109, 40–6.  

 

Chassaing, B., Aitken, J. D., Malleshappa, M., Vijay-Kumar, M. (2014). Dextran sulfate 

sodium (DSS)-induced colitis in mice. Current Protocols in Immunology / Edited by John E. 

Coligan, 104, Unit 15.25. 

 

Cheever, A. W., Duvall, R. H., Hallack, T. A., Minker, R. G., Malley, J. D., Malley, K. G. 
(1987). Variation of hepatic fibrosis and granuloma size among mouse strains infected with 

Schistosoma mansoni. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 37, 85–97. 

 

Chen, X., Oppenheim, J., J., Howard, O., M., (2005) BALB/C mice have more 

CD4+CD25+ T regulatory cells and show greater susceptibility to suppression of their 

CD4+CD25- responder T cells than C57BL/6 mice. Journal of Leukocyte Biology, 78, 114-

21. 

  

Chensue, S. W., Terebuh, P. D., Warmington, K. S., Hershey, S. D., Evanoff, H. L., 

Kunkel, S. L., Higashi, G. I. (1992). 

 Role of IL-4 and IFN-gamma in Schistosoma mansoni egg-induced hypersensitivity 

granuloma formation. Orchestration, relative contribution, and relationship to macrophage 

function. Journal of Immunology, 148, 900–6.  

 

Chiu, B. C., Shang, X. Z., Stolberg, V. R., Komuniecki, E., & Chensue, S. W. (2002). 

Population analysis of CD4+ T cell chemokine receptor transcript expression during in vivo 

type-1 (mycobacterial) and type-2 (schistosomal) immune responses. Journal of Leukocyte 

Biology, 72, 363–72.  

 

Choy, E. H., Panayi, G. S. (2001). Cytokine pathways and joint inflammation in rheumatoid 

arthritis. The New England Journal of Medicine, 344, 907–16.  

 

Ishioka, T., Kuwabara, N., Oohashi, Y., Wakabayashi, K. (1987). Induction of colorectal 

tumors in rats by sulfated polysaccharides. Critical Reviews in Toxicology, 17, 215–44.  

 

Jetten, A. (2009). Retinoid-related orphan receptors (RORs): critical roles in development, 

immunity, circadian rhythm, and cellular metabolism. Nuclear receptor signaling, 7, e003.* 

 

Johnston, M. J. G., Wang, A., Catarino, M. E. D., Ball, L., Phan, V. C., MacDonald, J. 

A., McKay, D. M. (2010). Extracts of the rat tapeworm, Hymenolepis diminuta, suppress 

macrophage activation in vitro and alleviate chemically induced colitis in mice. Infection and 

Immunity, 78, 1364–75.  



 

82 

 

 

Khan, A. R., & Fallon, P. G. (2013). Helminth therapies: translating the unknown unknowns 

to known knowns. International Journal for Parasitology, 43(3-4), 293–9. 

doi:10.1016/j.ijpara.2012.12.002 

Kim, C. H., Rott, L., Kunkel, E. J., Genovese, M. C., Andrew, D. P., Wu, L., Butcher, E. 

C. (2001). Rules of chemokine receptor association with T cell polarization in vivo. The 

Journal of Clinical Investigation, 108, 1331–9. 

 

Kradin, R. L., Badizadegan, K., Auluck, P., Korzenik, J., Lauwers, G. Y. (2006). 

Iatrogenic Trichuris suis infection in a patient with Crohn disease. Archives of Pathology & 

Laboratory Medicine, 130, 718–20. 

 

Kuijk, L. M., Klaver, E. J., Kooij, G., van der Pol, S. M. A., Heijnen, P., Bruijns, S. C. 

M., Kringel, H., Oinelli, E., Kraal, G., deVries, H.E., Dijkstra, Ch. D., Bourna, G., van 

Die, I. (2012). Soluble helminth products suppress clinical signs in murine experimental 

autoimmune encephalomyelitis and differentially modulate human dendritic cell activation. 

Molecular Immunology, 51, 210–8.  

 

Lee, Y., Awasthi, A., Yosef, N., Quintana, F. J., Xiao, S., Peters, A., Wu, Ch., 

Klinewietfeld, M., Kunder, S., Hafler, D., Sobel, R. A., Regev, A.,  Kuchroo, V. K. 

(2012). Induction and molecular signature of pathogenic TH17 cells. Nature Immunology, 13, 

991–9.  

 

Liu, Q., Sundar, K., Mishra, P. K., Mousavi, G., Liu, Z., Gaydo, A., Alem, F., Lagunoff, 

D., BLeich, D., Gause, W. C., (2009). Helminth infection can reduce insulitis and type 1 

diabetes through CD25- and IL-10-independent mechanisms. Infection and Immunity, 77, 

5347–58.  

 

Lu, N., Wang, L., Cao, H., Liu, L., Van Kaer, L., Washington, M. K., Rosen, M.J., Dubé, 

P.E.,  Wilson, K. T., Ren, X., Yan, F. (2014). Activation of the epidermal growth factor 

receptor in macrophages regulates cytokine production and experimental colitis. Journal of 

Immunology, 192, 1013–23.  

 

Lukacs, N. W., Boros, D. L. (1993). Lymphokine Regulation of Granuloma Formation in 

Murine Schistosomiasis Mansoni. Clinical Immunology and Immunopathology, 68, 57–63.  

 

Macnish, M., Ryan, U., Behnke, J., Thompson, R. (2003). Detection of the rodent 

tapeworm Rodentolepis (=Hymenolepis) microstoma in humans. A new zoonosis? 

International Journal for Parasitology, 33, 1079-1085 

 



 

83 

 

Makino, S., Kunimoto, K., Muraoka, Y., Mizushima, Y., Katagiri, K., Tochino, Y. 

(1980). Chronologic neuropathology of relapsing experimental allergic encephalomyelitis in 

the mouse. Jikken Dobutsu. Experimental Animals, 29, 1–13.  

 

Matsuoka, K., Inoue, N., Sato, T., Okamoto, S., Hisamatsu, T., Kishi, Y., Sakuraba, A., 

Hitotsumatsu, O., Ogata, H., Koganei, K., Fukushima, K. T., Watanabe, M., Ishii, H., 

Hibi, T. (2004). T-bet upregulation and subsequent interleukin 12 stimulation are essential for 

induction of Th1 mediated immunopathology in Crohn’s disease. Gut, 53, 1303–8.  

 

Maxwell, L.,  Singh, J. A. (2009). Abatacept for rheumatoid arthritis. The Cochrane 

Database of Systematic Reviews, CD007277. * 

 

McSorley, H. J., Gaze, S., Daveson, J., Jones, D., Anderson, R. P., Clouston, A., 

Ruyssers, N. E., Speare, R., McCarthy, J. S., Engwerda, Ch. R., Croese, J., Loukas, A. 

(2011). Suppression of inflammatory immune responses in celiac disease by experimental 

hookworm  infection. PloS One, 6,  e24092.  

 

Miller, S. D., Karpus, W. J. (2007). Experimental autoimmune encephalomyelitis in the 

mouse. Current Protocols in Immunology, Chapter 15, Unit 15.1.  

 

Melgar, S., Karlsson, A., & Michaëlsson, E. (2005). Acute colitis induced by dextran 

sulfate sodium progresses to chronicity in C57BL/6 but not in BALB/c mice: correlation 

between symptoms and inflammation. American Journal of Physiology. Gastrointestinal and 

Liver Physiology, 288, 1328–38.  

 

Morampudi, V., Bhinder, G., Wu, X., Dai, C., Sham, H. P., Vallance, B. A., Jacobson, K. 

(2014). DNBS/TNBS colitis models: providing insights into inflammatory bowel disease and 

effects of dietary fat. Journal of Visualized Experiments, 84, e51297.  

 

Moreels, T. G., Nieuwendijk, R. J., De Man, J. G., De Winter, B. Y., Herman, A. G., Van 

Marck, E. A., Pelckmans, P. A. (2004). Concurrent infection with Schistosoma mansoni 

attenuates inflammation induced changes in colonic morphology, cytokine levels, and smooth 

muscle contractility of trinitrobenzene sulphonic acid induced colitis in rats. Gut, 53, 99–107.  

 

Morimoto, Y., Bian, Y., Gao, P., Yashiro-Ohtani, Y., Zhou, X. Y., Ono, S., Nakahara, H., 

Hamaoka, T., Fujiwara, H. (2005). Induction of surface CCR4 and its functionality in 

mouse Th2 cells is regulated differently during Th2 development. Journal of Leukocyte 

Biology, 78, 753–61.  

 

Mosmann, T. R., Cherwinski, H., Bond, M. W., Giedlin, M. A., & Coffman, R. L. (1986). 

Two types of murine helper T cell clone. I. Definition according to profiles of lymphokine 

activities and secreted proteins. Journal of Immunology, 136, 2348–57.  



 

84 

 

 

Müller, A., Schott-Ohly, P., Dohle, C.,  Gleichmann, H. (2002). Differential regulation of 

Th1-type and Th2-type cytokine profiles in pancreatic islets of C57BL/6 and BALB/c mice 

by multiple low doses of streptozotocin. Immunobiology, 205, 35–50.  

 

Muraille, E., Leo, O. (1998). Revisiting the Th1/Th2 paradigm. Scandinavian Journal of 

Immunology, 47, 1–9. * 

 

Ness, T. L., Ewing, J. L., Hogaboam, C. M., & Kunkel, S. L. (2006). CCR4 Is a Key 

Modulator of Innate Immune Responses. The Journal of Immunology, 177, 7531–7539.  

 

Oh, S. Y., Cho, K.-A., Kang, J. L., Kim, K. H., Woo, S.-Y. (2014). Comparison of 

experimental mouse models of inflammatory bowel disease. International Journal of 

Molecular Medicine, 33, 333–340. 

 

Okayasu, I., Hatakeyama, S., Yamada, M., Ohkusa, T., Inagaki, Y., Nakaya, R. (1990). 

A novel method in the induction of reliable experimental acute and chronic ulcerative colitis 

in mice. Gastroenterology, 98, 694–702.  

 

Osada, Y., Kanazawa, T. (2010). Parasitic helminths: new weapons against immunological 

disorders. Journal of Biomedicine & Biotechnology, 2010, 743758.* 

 

Osada, Y., Shimizu, S., Kumagai, T., Yamada, S., Kanazawa, T. (2009). Schistosoma 

mansoni infection reduces severity of collagen-induced arthritis via down-regulation of pro-

inflammatory mediators. International Journal for Parasitology, 39, 457–64.  

 

Park, H., Li, Z., Yang, X. O., Chang, S. H., Nurieva, R., Wang, Y. H., Hood, L., Zhu, Z., 

Tian, Q., Dong, C. (2005). A distinct lineage of CD4 T cells regulates tissue inflammation by 

producing interleukin 17. Nature Immunology, 6, 1133–41.  

Pearce, E. J., & MacDonald, A. S. (2002). The immunobiology of schistosomiasis. Nature 

Reviews. Immunology, 2, 499–511.* 

 

Poggensee, G., Kiwelu, I., Weger, V., Göppner, D., Diedrich, T., Krantz, I., Feldmeier, 

H. (2000). Female genital schistosomiasis of the lower genital tract: prevalence and disease-

associated morbidity in northern Tanzania. The Journal of Infectious Diseases, 181, 1210–3. 

 

Rocha, F. A. C., Leite, A. K. R. M., Pompeu, M. M. L., Cunha, T. M., Verri, W. A., 

Soares, F. M., Castro, R. R., Cunha, F. Q. (2008). Protective Effect of an Extract from 

Ascaris suum in Experimental Arthritis Models. Infection and Immunity, 76, 2736–2745.  

 



 

85 

 

Rook, G. W. (2012). Hygiene hypothesis and autoimmune diseases. Clinical Reviews in 

Allergy & Immunology, 42, 5–15.* 

 

Sanos, S. L., Bui, V. L., Mortha, A., Oberle, K., Heners, C., Johner, C., Diefenbach, A. 

(2009). RORγt and commensal microflora are required for the differentiation of mucosal 

interleukin 22–producing NKp46+ cells. Nature Immunology, 10, 83–91.  

 

Satoh-Takayama, N., Vosshenrich, C. A. J., Lesjean-Pottier, S., Sawa, S., Lochner, M., 

Rattis, F., Mention, J. J., Thiam, K., Cerf-Bensussan, N., Mandelboim, O., Eberl, G., Di 

Santo, J. P (2008). Microbial flora drives interleukin 22 production in intestinal NKp46+ 

cells that provide innate mucosal immune defense. Immunity, 29, 958–70.  

 

Sewell, D., Qing, Z., Reinke, E., Elliot, D., Weinstock, J., Sandor, M., Fabry, Z. (2003). 

Immunomodulation of experimental autoimmune encephalomyelitis by helminth ova 

immunization. International Immunology, 15, 59–69.  

 

Sher, A., Fiorentino, D., Caspar, P., Pearce, E., Mosmann, T. (1991). Production of IL-10 

by CD4+ T lymphocytes correlates with down-regulation of Th1 cytokine synthesis in 

helminth infection. Journal of Immunology, 147, 2713–6.  

 

Shi, M., Wang, A., Prescott, D., Waterhouse, C. C. M., Zhang, S., McDougall, J. J., 

Sharkey, K. A.,  McKay, D. M. (2011). Infection with an intestinal helminth parasite reduces 

Freund’s complete adjuvant-induced monoarthritis in mice. Arthritis and Rheumatism, 63, 

434–44.  

 

Shivananda, S., Lennard-Jones, J., Logan, R., Fear, N., Price, A., Carpenter, L., van 

Blankenstein, M. (1996). Incidence of inflammatory bowel disease across Europe: is there a 

difference between north and south? Gut, 39, 690–7.  

 

Scheller, J., Chalaris, A., Schmidt-Arras, D., & Rose-John, S. (2011). The pro- and anti-

inflammatory properties of the cytokine interleukin-6. Biochimica et Biophysica Acta, 1813, 

878–88.  

 

Schicho, R., Bashashati, M., Bawa, M., McHugh, D., Saur, D., Hu, H.-M., Zimmer, A., 

Lutz, B., Mackie, K., Bradhaw, H. B., McCafferty, D. M., Sharkey, K. A., Storr, M. 

(2011). The atypical cannabinoid O-1602 protects against experimental colitis and inhibits 

neutrophil recruitment. Inflammatory Bowel Diseases, 17, 1651–64.  

 

Smith, P., Mangan, N. E., Walsh, C. M., Fallon, R. E., McKenzie, A. N. J., van Rooijen, 

N., Fallon, P. G. (2007). Infection with a helminth parasite prevents experimental colitis via a 

macrophage-mediated mechanism. Journal of Immunology , 178, 4557–66.  

 



 

86 

 

Summers, R. W., Elliott, D. E., Urban, J. F., Thompson, R., Weinstock, J. V. (2005). 

Trichuris suis therapy in Crohn’s disease. Gut, 54, 87–90. 

Takatori, H., Kanno, Y., Watford, W. T., Tato, C. M., Weiss, G., Ivanov, I. I., Littman, 

D. R., O’Shea, J. J. (2009). Lymphoid tissue inducer–like cells are an innate source of IL-17 

and IL-22. The Journal of Experimental Medicine, 206, 35–41.  

 

Trembleau, S., Penna, G., Bosi, E., Mortara, A., Gately, M. K., Adorini, L. (1995). 

Interleukin 12 administration induces T helper type 1 cells and accelerates autoimmune 

diabetes in NOD mice. The Journal of Experimental Medicine, 181, 817–21.  

 

Van Kruiningen, H. J., West, B. A. (2005). Potential Danger in the Medical Use of 

Trichuris suis for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory Bowel 

Diseases, 11, 515. * 

 

Vella, A. T., & Pearce, E. J. (1992). CD4+ Th2 response induced by Schistosoma mansoni 

eggs develops rapidly, through an early, transient, Th0-like stage. Journal of Immunology, 

148, 2283–90.  

 

Vonarbourg, C., Mortha, A., Bui, V. L., Hernandez, P. P., Kiss, E. A., Hoyler, T., 

Bengsch, B., Holscher, C., Honig, M., Pannicke, U., Schwarz, K., Ware, C.F., Finke, D.,  

Flavell, R. A. (2010). Regulated expression of nuclear receptor RORγt confers distinct 

functional fates to NK cell receptor-expressing RORγt(+) innate lymphocytes. Immunity, 33, 

736–51. 

 

Walker, J. A., Barlow, J. L.,  McKenzie, A. N. J. (2013). Innate lymphoid cells--how did 

we miss them? Nature Reviews. Immunology, 13, 75–87.  

 

Wang, A., Fernando, M., Leung, G., Phan, V., Smyth, D., McKay, D. M. (2010). 

Exacerbation of oxazolone colitis by infection with the helminth Hymenolepis diminuta: 

involvement of IL-5 and eosinophils. The American Journal of Pathology, 177, 2850–9.  

 

Wang, R., Kwon, I.-K., Singh, N., Islam, B., Liu, K., Sridhar, S., Hofmann, F., 

Browning, D. D. (2014). Type 2 cGMP-dependent protein kinase regulates homeostasis by 

blocking c-Jun N-terminal kinase in the colon epithelium. Cell Death and Differentiation, 21, 

427–437.  

 

Watanabe, H., Numata, K., Ito, T., Takagi, K., Matsukawa, A., (2004) Innate immune 

response in Th1- and Th2-dominant mouse strains. Shock, 22, 460-466. 

 

Weinstock, J. V. (2012). Autoimmunity: The worm returns. Nature, 491, 183–5. * 

 



 

87 

 

Wirtz, S., Neufert, C., Weigmann, B.,  Neurath, M. F. (2007). Chemically induced mouse 

models of intestinal inflammation. Nature Protocols, 2, 541–6.  

 

Xing, Z., Gauldie, J., Cox, G., Baumann, H., Jordana, M., Lei, X. F., Achong, M. K. 

(1998). IL-6 is an antiinflammatory cytokine required for controlling local or systemic acute 

inflammatory responses. The Journal of Clinical Investigation, 101, 311–20.  

 

Xu, H., Wang, X., Veazey, R. S. (2014). Th17 Cells Coordinate with Th22 Cells in 

Maintaining Homeostasis of Intestinal Tissues and both are Depleted in SIV-Infected 

Macaques. Journal of AIDS & Clinical Research, 5, 302 

 

Yoneyama, H., Harada, A., Imai, T., Baba, M., Yoshie, O., Zhang, Y., Higashi, H., 

Asakura, H., Matsushima, K. (1998). Pivotal role of TARC, a CC chemokine, in bacteria-

induced fulminant hepatic failure in mice. The Journal of Clinical Investigation, 102, 1933–

41. 

 

Zaccone, P., Burton, O., Miller, N., Jones, F. M., Dunne, D. W., Cooke, A. (2009). 

Schistosoma mansoni egg antigens induce Treg that participate in diabetes prevention in NOD 

mice. European Journal of Immunology, 39, 1098–107.  

 

Zheng, X., Hu, X., Zhou, G., Lu, Z., Qiu, W., Bao, J., Dai, Y. (2008). Soluble egg antigen 

from Schistosoma japonicum modulates the progression of chronic progressive experimental 

autoimmune encephalomyelitis via Th2-shift response. Journal of Neuroimmunology, 194, 

107–14. 

 

 

Ostatní zdroje: 

Ovamed GmbH [online]. 2016 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://www.ovamed.de/ 

 

*review 

 

http://www.ovamed.de/

