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Abstrakt: 

 Krevní motolice čeledi Schistosomatidae jsou původci vážného onemocnění lidí i 

teplokrevných zvířat. Lidská schistosomóza postihuje přes 258 miliónů lidí. Nejzásadnější patologické 

projevy tohoto onemocnění nejsou způsobeny dospělými červy, ale reakcemi na antigeny vajíček, 

která zůstávají uvězněna v tkáních. Všechna stádia těchto parazitů uvolňují tzv. exkrečně-sekreční 

produkty, jejichž podstatnou část tvoří proteiny a složení těchto produktů je do jisté míry druhově a 

stádiově specifické. Tyto látky mají mnoho funkcí, které hrají roli pro úspěšný přenos parazita a 

ovlivňují jeho interakce s hostitelem. Různé přístupy ke sběru a analýze těchto molekul nemusí vždy 

přesně odrážet sekreční procesy in vivo, jelikož vždy využívají in vitro technik. Výzkumem těchto 

vylučovaných látek bylo odhaleno mnoho mechanismů, jakými parazit úspěšně moduluje imunitní 

systém hostitele a uniká před ním. Přesto, že bylo mnoho těchto molekul označeno za potenciální 

kandidáty na vývoj vakcíny, dostatečně účinná vakcína stále nebyla vyvinuta. S obrovskými 

technologickými pokroky pro identifikaci těchto proteinů je toto téma stále aktuálnější. Tato práce se 

věnuje složení exkrečně-sekrečních produktů obratlovčích stádií schistosom a významu jednotlivých 

složek pro jejich biologii. 

Klíčová slova: Schistosoma, Trichobilharzia, schistosomóza, antigen, exkrečně-sekreční produkty 

cerkárie, schistosomulum, vajíčko 

Abstract: 

 Schistosomatidae is a family of blood-dwelling trematodes which cause serious disease in 

humans and warm blooded animals. Human schistosomiasis affects over 258 million people worldwi-

de. The fundamental pathological manifestations of the disease are not caused by adult worms, but by 

responses to antigens released from eggs, which remain trapped in the tissues. All stages of these para-

sites release excretory-secretory products, which mostly comprise of proteins which are, to a certain 

extent, species- and stage-specific. These products have many functions that play roles in successful 

transmission of the parasite and its interactions with the host. Various approaches to the collection and 

analysis of these molecules do not always accurately reflect the secretory processes in vivo, because 

they always employ in vitro techniques. The research of these secreted molecules discovered many 

mechanisms, through which the parasite successfully modulates and evades host immune system. De-

spite the fact, that many of these molecules were identified as potential vaccine candidates, still no 

sufficiently effective vaccine has been developed. With great technological advances used for the 

identification of these proteins, this area is becoming more and more topical. This review focuses on 

composition of excretory-secretory products of intravertebrate stages of schistosome parasites and on 

the importance of individual components for their biology. 

Key words: Schistosoma, Trichobilharzia, schistosomiasis, antigen, excretory-secretory products,  

cercaria, schistosomulum,egg  
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1. Seznam zkratek 

CaM – kalmodulin 

CB – katepsin B 

CE – cerkáriová elastáza 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

ER – endoplazmatické retikulum 

ERAD – degradace spojená s endoplazmatickým retikulem 

ESP – exkrečně sekreční produkty (proteiny) 

FABP – protein vázající mastné kyseliny 

GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza 

GST26 – glutathion-S-transferáza 26 kDa 

GST28 – glutathion-S-transferáza 28 kDa 

HSP – proteiny teplotního šoku 

IFN-γ – interferon gama 

IgE – imunoglobulin E 

IgG – imunoglobulin G 

IL – interleukin 

iNOS – indukovatelná syntáza oxidu dusnatého 

IRAK1 – kináza asociovaná s interleukin-1 receptorem 

LC – kapalinová chromatografie 

LPS – lipopolysacharid 

MEG – mikroexonový gen 

MHC – hlavní komplex histokompatibility 

MS – hmotnostní spektrometrie 

NO – normalizovaný objem 

PDI – protein disulfid izomeráza 

PGD – prostaglandin D 

Pmy – paramyosin 

SDS-PAGE – elektroforéza v polyakrylamidovém gelu za přitomnosti dodecylsíranu sodného 

SCP – obalový protein spermií 

Sd – Schistosomatium douthitti 

Sh – Schistosoma haematobium 

Sj – Schistosoma japonicum 

SLP – stahminu podobný protein 

Sm – Schistosoma mansoni 

Sm20.8 – Schistosoma mansoni 20.8 kDa protein 

Sm21.7 – Schistosoma mansoni 21.7 kDa protein 

SOD – superoxid dismutáza 

TGF – transformující růstový faktor 

TLR – receptor podobný genu Toll 

TNF – faktor nádorové nekrózy 

TPx – thioredoxin peroxidáza 

TPI – trióza-fosfát izomeráza 

Tr – Trichobliharzia regenti 

VAL – protein podobný jedovému alergenu 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyakrylamidov%C3%BD_gel&action=edit&redlink=1
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2. Úvod 

 Schistosomóza je onemocnění postihující přes 258 miliónů lidí a přes 700 milionů zdravých 

obyvatel v 78 rozvojových zemích žije v oblastech s rizikem nákazy (WHO, 2014). Přibližně 10% 

nakažených trpí hepatickou periportální fibrózou, která může vést k portální hypertenzi, 

hepatosplenomegálii, tvorbě jícnových varixů a následně až ke smrti pacienta. Tyto patologie nejsou 

způsobené přímo dospělými červy, ale velkým množstvím vajíček, která zůstanou uvězněná v tkáních 

během jejich migrace. Granulomy, které se tvoří kolem vajíček, jsou výsledkem silné odezvy CD4+ Th2, 

která je způsobena vaječnými antigeny. Léčba nejrozšířenějším lékem, praziquantelem, je vzhledem 

k počtu nakažených drahá a přes celosvětovou snahu o vymýcení této nemoci je míra infikovaných lidí 

v endemických oblastech stále vysoká a celková prevalence buď zůstává nezměněna, nebo se od zavedení 

léčiva dokonce zvýšila. Kromě toho, stále reálnější hrozbou se stává riziko rezistence parazitů vůči 

tomuto léčivu (viz review Steinmann et al., 2006). Z tohoto důvodu je výzkum těchto parazitů zaměřen 

převážně na objevení nových terapeutických agens, vývoje vakcíny a prostředků pro diagnostiku nemoci, 

kterou tito paraziti způsobují. Proto se stále větší pozornost ubírá na látky, které parazit ze svého těla 

uvolňuje. 

 Exkrečně-sekreční produkty jsou molekuly vylučované všemi stádii schistosom, a to v kontextu 

biologie jednotlivých stádií. Tyto molekuly hrají roli v mnoha procesech od průniku do hostitele, po 

komunikaci mezi dospělci obou pohlaví. ESP také indukují lokální primární imunitní odpovědi, stejně tak 

jako odpovědi paměťové a podílí se tak také na generování imunitních efektorů, toxických radikálů a 

zánětlivých cytokinů (El Ridi et Tallima, 2009). Pomocí těchto látek také parazitičtí červi nejen tlumí a 

blokují imunitní odpovědi hostitele, ale i regulují reakce jeho imunitního systému. Taková vlastnost se 

nazývá imunomodulace a jedná se o fenomén, se kterým se setkáváme napříč i fylogeneticky vzdálenými 

skupinami helmintů (Harnett, 2014). Díky těmto vlastnostem jsou ESP velmi detailně zkoumány pro 

vývoj nových kandidátů na vývoj vakcíny. S rozvojem proteomických, glykomických a 

transkriptomických metod je stále jednodušší identifikovat tyto molekuly a nabyté poznatky využít pro 

lepší pochopení interakcí parazita s hostitelem a následně pro vývoj vakcíny. Kromě slibného 

vakcinačního potenciálu se ESP uvažují k uplatnění v supresi či léčbě autoimunitních chorob. Využívá se 

zde právě imunomodulačních funkcí ESP, a i přesto, že jsou tyto léčebné metody zatím ve fázi výzkumu, 

jejich potenciál začíná být čím dál tím jasnější (Mcsorley et al., 2013).  

 Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o vylučovaných proteinech nejvíce studovaných a 

významných druhů schistosom v kontextu životní strategie jednotlivých životních stádií, popsat 

nejvýznamnější ESP s důrazem na jejich funkce a případnou využitelnost z hlediska hledání vakcíny proti 

schistosomóze. Je důležité podotknout, že někteří autoři používají zkratku ESP pro tzv. “exkrečně-

sekreční proteiny“, zatímco exkrečně-sekreční produkty zahrnují látky i jiné než proteinové povahy. Pro 

potřeby této práce a z důvodu obecné šíře tématu se budu věnovat pouze exkrečně-sekrečním proteinům, 

a to stádií, která jsou v přímém kontaktu s definitivním hostitelem. 
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3. Čeleď Schistosomatidae a charakteristika jejích zástupců 

3.1 Taxonomie 

 Zástupci čeledi Schistosomatidae jsou motolice (třída Trematoda) spadající do řádu Strigeidida a 

podtřídy Digenea. Tato čeleď recentně obsahuje 14 rodů. Významnými jsou rody Schistosoma a  

Trichobilharzia pro jejich výraznou patogenitu obratlovců, a z tohoto důvodu jsou také intenzivně 

zkoumány. Nejvýznamnější druhy parazitující na člověku, S. mansoni, S. haematobium a S. japonicum, 

slouží také jako modelové organismy pro výzkum životní strategie těchto parazitů, a proto jim bude v této 

práci věnována nejvyšší pozornost. Oproti tomu schistosomy rodu Trichobilharzia jsou zatím méně 

prozkoumanými organismy. Zástupci tohoto rodu způsobují po napadení nespecifického hostitele, kterým 

může být i člověk, tzv. cerkáriovou dermatitidu. Z nich se budu věnovat druhům T. regenti a T. szidati, 

jelikož jsou předmětem výzkumu naší pražské Helmintologické laboratoře.  

3.2  Životní stádia, jejich migrace a lokalizace v hostiteli 

 Schistosomy jsou paraziti červovitého tvaru a často kruhovitého průřezu těla, které je kryto 

silným syncytiálním tegumentem. Jsou to gonochoristé vyznačující se výrazným pohlavním 

dimorfismem. Životní cyklus těchto parazitů je dvouhostitelský a u některých druhů může být výrazně 

hostitelsky specifický. Mezihostitelem je vždy vodní plž. Definitivním hostitelem je poté homoiotermní 

obratlovec - pták nebo savec. 

 Rozeznáváme dva typy těchto helmintů v závislosti na místě konečné lokalizace v definitivním 

hostiteli, detailní průběh migrace je popsán níže. Základním motivem infekce obratlovce je ve všech 

případech penetrace parazitů skrz hostitelovu kůži a následná migrace krevním oběhem do místa konečné 

lokalizace, kterou bývají u tzv. viscerálních schistosom většinou cévy v blízkosti močového měchýře 

nebo střeva. V průběhu této viscerální migrace se schistosomy nachází v různých orgánech těla, např. 

v plících či játrech. Druhým typem jsou tzv. nazální schistosomy, např. S. nasale, které také migrují 

krevním oběhem, ale svůj vývoj dokončují v nazální oblasti. Dospělci v této oblasti poté přebývají a 

produkují vajíčka, která se vytvořením granulomů dostávají ven z tkáně a následně jsou spolu s hlenem 

vylučovány z těla hostitele (De Bont et al., 1989).  

 Výjimkou ve způsobu migrace je T. regenti, kde schistosomula po penetraci vyhledávají periferní 

nervy, migrují centrální nervovou soustavou přes míchu a mozek až do nazální oblasti. Celý tento proces 

je velmi rychlý – v míše byla nalezena schistostomula již 2 dny po infekci, v mozku pak za 12 dní po 

infekci (Hrádková et Horák, 2002). O den později se už schistosomula nacházejí v cévách v nazální 

oblasti, kde dospívají a produkují vajíčka (Horák et al., 1999). Životnost jedinců T. regenti je překvapivě 

krátká, jde o období 23-25 dní. (Horák et al., 1999, Horák et al., 2002) 

 V průběhu svého vývoje prodělávají schistosomy obrovské množství fyziologických, 

morfologických a funkčních změn, podle kterých je dělíme na jednotlivá stádia. 
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3.2.1 Miracidium  

 Poté, co vyjde vajíčko společně s výkaly nebo močí ven z těla hostitele, líhne se z něj první 

larvální stadium – miracidium. Miracidium se líhne z vajíčka po kontaktu se sladkou vodou vhodné 

teploty, osmotického tlaku, případně v závislosti na denní době (Smyth et Halton, 1983). Tyto obrvené 

larvy měřící cca 150 μm ihned po vylíhnutí aktivně plavou a hledají mezihostitele, sladkovodního plže 

(Haas, 2003). Včasné nalezení mezihostitele je kruciálním momentem, motolice totiž v tomto larválním 

stadiu vývoje nepřijímá potravu, a je tudíž plně závislá na zásobních látkách. 

 K penetraci dojde po uvolnění proteáz z laterálních i apikálních žláz miracidia  

a následnými penetračními pohyby kolmo k povrchu nohy plže (Haas, 2003). Výjimkou jsou miracidia S. 

japonicum, která se do hostitele ve většině případů dostávají skrz přirozené tělesné otvory, jako jsou 

například žaberní dutiny, anální otvor či skrz ústa (Xia et Jourdane, 1991.).   

 Po penetraci hostitele dochází k obrovským morfologickým a metabolickým změnám spojeným 

s přechodem z volného prostředí do těla hostitele. Miracidium se zbaví svých ciliárních destiček a 

z buněk pod bazální membránou se začne vytvářet nový syncytiální tegument - neodermis, což je 

známkou přeměny v druhé larvální stádium, mateřskou sporocystu (Walker, 2011). 

3.2.2 Sporocysta 

 Nejčastěji mateřská sporocysta přežívá nedaleko místa, kde miracidium plže penetrovalo – tím 

bývá převážně noha. Sporocysta je v přímém kontaktu s vnitřním obranným systémem plže a musí 

odrážet imunitní reakce vnitřního prostředí. Zhruba dva týdny po infekci začne mateřská 

sporocysta produkovat dceřiné sporocysty, které často migrují do nutričně bohatších míst hostitelova těla, 

kterými můžou být například gonády či hepatopankreas. Živiny získává sporocysta absorpcí přes 

tegument. Mateřská sporocysta pokračuje v produkci dceřiných sporocyst až 7 týdnů (Okabe, 1964). 

V případě S. mansoni obsahuje jedna mateřská sporocysta zhruba 300 dceřiných sporocyst, z nichž každá 

obsahuje 50-130 zárodečných buněk (Mao et Olivier, 1949). V rámci zárodečných vaků uvnitř plže bylo 

rozpoznáno 7 stupňů vývoje cerkárie - zárodečné buňky, agregát těchto zárodečných buněk, zárodečná 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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koule (germ ball), prodlužující se zárodečná koule, stádium s ocasním pupenem, stádium v procesu 

prodloužení ocasu a plně vyvinutá cerkárie (Cheng et Bier, 1972).  

3.2.3 Cerkárie 

   Cerkárie jsou z těla plže uvolňovány zhruba 4 až 5 týdnů po infekci (Walker, 2011), a podobně 

jako u líhnutí miracidia, i zde byla sledována pozitivní korelace mezi časem uvolňování cerkárií a 

výskytu jejich hostitelů v prostředí (Théron et al., 1977). Tato larvální stádia tvoří tělo a vidličnatý ocas – 

tento typ cerkárie je označován jako furkocerkárie. Cerkárie S. mansoni  jsou zhruba 325 μm dlouhé, mají 

pouze nefunkční prekurzor střeva s náznakem bifurkace a stejně jako v případě miracidií jsou odkázány 

pouze na zásoby glykogenu, se kterými opustily sporocystu (Wilson, 1987). Vzhledem k takto 

omezenému zdroji živin se dlouho předpokládalo, že jsou cerkárie jen málo transkripčně aktivní, avšak 

nejnovější studie naznačují, že to nemusí platit obecně (Leontovyč et al. 2016).  

 Důležitou strukturou cerkárie je glykokalyx. Glykokalyx je velmi komplexní, na sacharidy bohatý 

plášť, který má zásadní ochrannou funkci před osmotickým šokem, který by nastal při styku uvolněné 

cerkárie s vodou (Samuelson et Caulfield, 1985). Tento plášť je vysoce imunogenní a byl tudíž označen 

za hlavní příčinu likvidace cerkárií imunitním systémem. Jeho přítomnost indukuje aktivaci komplementu 

a usnadňuje tak přichycení neutrofilů na povrch (Samuelson et Caulfield, 1986). Proto se předpokládá, že 

shazování cerkáriového glykokalyxu po invazi kůže je součástí strategie parazita, jak se vyhnout 

imunitnímu systému a pokračovat v úspěšné infekci (Da'dara et Krautz-Peterson, 2014).  

 Na procesu nalezení hostitele cerkárií se podílí hned několik faktorů, které se více či méně 

uplatňují v závislosti na druhu schistosomy – zatímco cerkárie druhu S. haematobium jsou citlivější na 

termální gradienty, cerkárie S. mansoni spoléhají při hledání hostitele na chemické podněty spojené 

s povrchem hostitele (Haas, 2003). Larvy druhu S. japonicum volí energeticky zdaleka nejúspornější tak-

tiku – po uvolnění ze sporocysty plavou pozitivní fotokinezí k vodní hladině, kde se k ní přichytí ventrál-

ní částí vzhůru s ocáskem ohnutým dorzálně (He, 1990) a na kůži se ulpí v momentě, kdy hostitel opustí 

vodu (He et al., 2005). Cerkárie T. szidati také volí tuto energeticky úspornou strategii setrváním u vodní 

hladiny, ale jejich proces hledání hostitele je sofistikovanější. Zastínění indukuje pohyb cerkárie směrem 

od zdroje světla, tedy ke kachní noze, která je místem penetrace (Feiler et Haas, 1988). 

 Samotná penetrace kůže hostitele cerkárií je spojena s aktivitou proteolytických enzymů 

sekretovaných třemi páry postacetabulárních žláz, dvěma páry circumacetabulárních žláz a 

pravděpodobně i žlázou hlavovou (Ligasová et al., 2011; Curwen et Wilson, 2002). Tyto jednobuněčné 

žlázy obsahují sekreční váčky, které zabírají většinu objemu těchto buněk, zatímco cytoplasma je 

vměstnaná na jejich okrajích (Stirewalt, 1974). Samotný mechanismus sekrece je holokrinní, tudíž je skrz 

dukty společně s váčky protlačena i cytoplasma (Hansell et al., 2008). Penetrace hostitele se dá rozdělit na 

čtyři fáze: 1) přichycení; 2) setrvání 3) hledání vhodného místa pro průnik a 4) penetrace do epidermis 

(Haas, 2003). Po kontaktu s hostitelem je cerkárie stimulována mastnými kyselinami na povrchu 

pokožky, což vede k uvolnění obsahu acetabulárních žláz (Haas, 2003).   

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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 Po penetraci stratum corneum cerkárie odhazuje svůj vidličnatý ocas a  

v penetraci hlubších vrstev již pokračuje bez něj. Tento proces je známý jako přeměna cerkárie na 

schistosomulum (Stirewalt, 1974; He et al., 2005) a někteří autoři považují právě tento moment za 

přechod mezi stádii (He et al., 2002). Jiní autoři oproti tomu nazývají motolici schistosomulem až poté, 

co projde zásadními strukturními a fyziologickými změnami, kterými jsou kromě zmíněné ztráty ocasu 

také uvolnění obsahu žlázek, ztráta glykokalyxu, přeměna aerobního metabolismu na anaerobní, vývoj 

dvojité vnější membrány a exprese nových glykoproteinů na svém povrchu (Walker, 2011). Přechod mezi 

stádii je kontinuální proces, neexistuje na něj jednotný pohled a autoři jej tedy vnímají různě. 

3.2.4 Schistosomulum 

 S přechodem mezi stádii úzce souvisí výstavba nové dvojité membrány syncytiálního tegumentu. 

Tegument a jeho vnější membrána slouží jako fyzická, biochemická a imunologická bariéra schistosomul 

a dospělců (Hockley, 1973; Horák et al, 1998). Tato struktura je také velmi metabolicky aktivní a udržuje 

se v dynamickém stavu. Dochází k neustálé remodelaci a turnoveru proteinů - svrchní membrána je 

modifikovaná antigeny, které znemožňují vazbu protilátek, snižují jejich produkci nebo zmírňují jejich 

efekt a zaručuje tak odolnost vůči reakcím imunitního systému (Choi et al., 2006). Mimo jiné je přes 

tegument specifickými přenašeči přenášena glukóza z krve do těla parazita, hlavní zdroj jeho energie 

(Skelly et al., 2014).  

 V případě S. mansoni migruje takto transformovaná larva paralelně s povrchem, přičemž dochází 

ke zmíněné sekreci proteáz z penetračních žláz, které degradují mezibuněčné spoje v epidermis a vytváří 

za sebou typický tunel. Penetrační žlázy a jejich vývody plně zanikají cca 40 hodin po infekci (Wilson, 

1987). Ve chvíli, kdy se schistosomulum dostane k bazální membráně, je zastavena hustou sítí fibrilárních 

proteinů. I touto vrstvou ale nakonec za pomocí obsahu penetračních žláz pronikne a migruje dál 

dermální extracelulární matrix, až se dostane k cévě krevního nebo lymfatického systému. Orientace 

těchto schistosomul směrem k cévě je v případě S. mansoni a T. szidati ovlivněná zvyšující se koncentrací 

L-argininu a D-glukózy, a negativní fototaxí (Grabe et Hass, 2004). 

 Na myších byly zkoumány rozdíly v penetraci kůže a následné migraci mezi třemi druhy lidských 

schistosom. U S. haematobium a S. mansoni bylo v prvních 24 hodinách po infekci pozorováno více než 

90 % schistosomul stále v epidermis, v dermis byly nejčastěji sledovány po 48 hodinách a úspěšná invaze 

krevního oběhu byla pozorována kolem 72. hodiny od infekce. U S. japonicum se migrační chování 

výrazně lišilo. Po 24 hodinách bylo již přes 90 % parazitů přítomno ve škáře a histologické metody 

dokonce prokázaly přítomnost schistosomul S. japonicum v cévách už dvě hodiny po infekci. Rychlost 

penetrace schistosomul S. japonicum může být podle autora způsobena využitím uspořené energie z fáze 

hledání hostitele popsané v předchozím bodě (He et al. 2002). V navazující studii bylo po 2 hodinách po 

infekci pozorováno více než 50 % schistosomul S. japonicum ve škáře a po 24 hodinách bylo sledováno 

již téměř 100 % schistosomul tohoto druhu hlouběji pod epidermis. Migrace druhů S. haematobium a S. 

mansoni po 48 hodinách po infekci byla v této studii velmi podobná – 60 % schistosomul v dermis 
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člověka a 68 % v dermis myši a 90 % a 72 % v blízkosti cév po 72 hodinách. Rozdíly mezi časovým 

rozvrhem migrace u myši a u člověka autor vysvětluje až 4x silnější epidermis člověka oproti myši. (He 

et al. 2005).   

 První 4 dny po penetraci S. mansoni tvoří cékum schistosomul pouze relativně úzký vak 

s náznakem bifurkace. Schistosomulum v těchto dnech přijímá živiny výhradně povrchem těla (Bogitsh, 

1978). Po čtyřech dnech od penetrace se v přítomnosti krve začne střevo výrazně zvětšovat, větvení je 

zřetelnější a začíná docházet k první ingesci krevních komponentů. Větve střeva spolu fúzují mezi 11. až 

15. dnem (Basch, 1981; Bogitsh et Carter, 1977).  

 Poté, co se schistosomulum dostane do periferního oběhu, migruje krví do srdce (Jones et al., 

2008). Některá schistosomula mohou migrovat lymfatickým systémem přes ductus thoracicus a z něj se 

přes vena subclavia také dostávají do srdce. (Ross et al., 2002). Odtud jsou přes arteriae pulmonales 

odnášena do plic. Časový rozvrh migrace je opět druhově specifický. Jako v případě invaze cévního 

systému, i do plic se nejrychleji dostávají larvy S. japonicum, a to již tři dny po infekci, zatímco S. 

mansoni byla v plicích nalezena až o tři dny později (Gui et al. 1995).  

 Tato “plicní schistosomula“ (Dean et Mangold, 1992) prochází opět masivními změnami, které se 

projevují nárůstem povrchové plochy až o 52 % (Wilson, 1987), ale původní objem zůstává zachován. 

Schistosomula jsou tedy schopna extenze, po čase okupují plicní kapiláry, kde je eliminováno až 70 % 

z nich. Autoři tento moment tedy vnímají jako největší překážku v životním cyklu schistosom (Wilson, 

1990).  

 Skrz kapiláry se schistosomula dostanou do plicních sklípků. Zde se nacházejí extravaskulárně po 

dobu 3 až 16 dní v závislosti na druhu (Rheinberg et al., 1998), a poté se vrací zpět do krevního oběhu a 

migrují do různých tkání hostitelova těla. Zdá se, že dále se mohou vyvíjet pouze schistosomula, která 

vstoupí do mezenterických tepen a posléze projdou střevním krevním řečištěm do hepatoportálního 

systému (Ross et al., 2002). Larvy S. haematobium a S. mansoni procházejí po dobu tří týdnů vývojem 

v jaterních sinusoidách, vytvoří páry a putují do cílové tkáně, která je druhově specifická. Zatímco 

spárovaní dospělci S. haematobium přebývají v cévách urogenitálního traktu, zástupce druhu S. mansoni 

nalézáme převážně v portální žíle a mezenterických cévách. S. japonicum také osídluje portální žílu, ale 

kromě toho i její přítoky (Erasmus, 1987) 

3.2.5 Dospělci a vajíčka 

 Zatímco dospělí samci jsou kratší a širší, samice jsou naopak užší a delší. Samci mají na 

ventrální straně těla podlouhlý žlábek zvaný canalis gynecophorus (Ross et al., 2002) ve kterém po 

úspěšném spárování dospělců samice přebývá. Rozměry jedinců, stejně tak délka tohoto žlábku se různí 

v závislosti na rodu a druhu. Motolice rodu Trichobilharzia jsou užší než motolice rodu Schistosoma a 

mají canalis gynecophorus v poměru k tělu velmi krátký (Horák et al. 2002). Jeho morfologie může 

sloužit i jako dobrý identifikační znak (Kolářová et al. 2013). Pokud nedojde k řádnému spárování se 

samcem, není samice schopna plně dospět. Svalová a trávicí soustava zůstane slabá, a její reprodukční 
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soustava není dostatečně vyvinuta (Basch, 1990).  

 Řádně spárované dospělé schistosomy mají apikální a terminální přísavku pro přichycení ke stěně 

cévy, tegument sloužící k ochraně a úniku před imunitní reakcí a plně vyvinuté orgánové soustavy. V 

tomto stavu dochází k oplodnění samice a k následné produkci vajíček. Oplodněná samice potom migruje 

druhově specificky. V případě S. haematobium do úzkých cév v blízkosti močového měchýře, zatímco 

samice S. mansoni a S. japonicum zůstává v cévách tlustého střeva. V těchto místech samička vajíčka 

klade a ty se poté dostávají s močí nebo výkaly ven z těla hostitele (Wilson, 1987).   

 K zisku energie pro přežití a následnou reprodukci využívají dospělí červi aminokyseliny 

odvozené z degradace jeho erytrocytů a sérových proteinů. Zatímco dospělý samec S. mansoni pozře 

zhruba 39 000 červených krvinek za hodinu, samice jich vzhledem k vyššímu energetickému výdeji pozře 

až devětkrát více. Po požití prochází krev hostitele jícnem parazita, kde jsou erytrocyty lyzovány sekrety 

v posteriorní části dvoulaločné ezofageální žlázy, a poté je peristaltickými pohyby přemístěna do slepě 

ukončeného střeva. Z epitelu střeva dochází k sekreci trávicích enzymů do jeho lumen, trávení probíhá 

extracelulárně s konečnými intracelulárními fázemi (Dalton et al., 2004). Střevo schistosom se po délce 

dospělého parazita vidličnatě rozdvojuje a opět spojuje v zadní části červova těla – trávicí soustava je 

slepá. Vnitřní povrch střeva je tvořen syncytiální epiteliální vrstvou - gastrodermis. Cytoplasma tohoto 

syncytia je typická vysokým obsahem mitochondrií, jader a hlavně biosyntetickou mašinerií s aktivním 

Golgiho aparátem a dobře vyvinutým granulárním endoplasmatickým retikulem. Nakonec je trávenina 

periodicky vyvrhována ven z těla parazita (viz review Figueiredo et al., 2015). 

 Červi S. mansoni se v těle hostitele dožívají mezi 3 až 8 lety, ale byly pozorovány případy 

infikovaných lidí, kteří uvolňovali vajíčka i po třiceti letech od opuštění rizikové oblasti nákazy – 

předpokládá se tedy, že se tyto motolice mohou dožit i třiceti let (Jordan, 1985). Produkce oplozených 

vajíček se liší v závislosti na druhu parazita. U S. mansoni je denně uvolněno okolo 300 vajíček (u S. 

japonicum až >1000), z nichž se díky vytvořenému granulomu zhruba polovina dostane do lumen střeva a 

odchází s výkaly ven z těla, druhá polovina zůstane uvězněná v tkáních hostitele (LoVerde et al., 2010).  

 Reakce na uvězněná vajíčka S. mansoni a S. japonicum v portálních cévách a okolních tkáních 

můžou vést až k hepatosplenickému zánětu a fibróze jater (Gryseels et al., 2006). U S. haematobium jsou 

vajíčka zachycena hlavně v tkáních okolo močového měchýře a zapříčiňují mnoho patologických projevů, 

včetně hematurie, anémie, urosepse, rakoviny močového měchýře, a dokonce zvýšené riziko nákazy 

virem HIV (Mayer et Fried, 2007). 

4. Exkrečně-sekreční produkty a sekretom  

 Aby se schistosoma úspěšně rozmnožila, musí na své cestě od uvolněného vajíčka až po migraci 

do cílové tkáně čelit mnoha překážkám, jejichž překonání je zásadní pro její reprodukční úspěch. 

K úspěšné penetraci mezihostitelského plže, obraně proti jeho imunitnímu systému ve stádiu sporocysty, 

penetraci definitivního hostitele cerkárií, migraci schistosomula do cílové tkáně a konečně přežití 

dospělců v hostiteli a uvolnění vajíček z tkáně si parazit vyvinul širokou paletu aspektů životní strategie.   
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 V těchto interakcích s hostitelem se zásadně uplatňují molekuly exprimované na tegumentu 

parazita a molekuly uvolněné parazitem do prostředí - tzv. exkrečně sekreční produkty. Tyto látky, které 

parazit uvolňuje napříč všemi životními stádii, slouží k rozmanitým specializovaným funkcím. Nejčastěji 

jsou exkrečně-sekrečními produkty glykoproteiny, glykolipidy, proteiny a polysacharidy (White et 

Artavanis-Tsakonas, 2012), ale i další sloučeniny a recentně je kladen velký důraz na identifikaci těchto 

molekul pro lepší pochopení vývojového a rozmnožovacího procesu těchto parazitů. 

 Exkrečně-sekreční produkty tedy zahrnují látky i jiné než proteinové povahy, ale v této práci se 

budu věnovat pouze proteinové složce těchto produktů. 

4.1 Definice exkrečně-sekrečních produktů a sekretomu 

 Exkrečně-sekreční produkty (dále ESP) představují směs biomolekul uvolňovaných z těla 

helminta aktivní sekrecí ze specializovaných žlázek (Smyth et Halton, 1983), ale i takové látky, které jsou 

uvolňovány jakožto důsledek fyziologických procesů - exkrecí (White et Artavanis-Tsakonas, 2012). 

Exkrece je děj, při kterém probíhá uvolňování odpadních látek - metabolitů nebo látek toxických, ven 

z těla organismu. Z důvodu absence análního otvoru u čeledi Schistosomatidae dochází k exkreci ústním 

otvorem a exkrečním pórem, kterým ústí kanálky s množstvím protonefridií. Uvolněné ESP poté 

ovlivňují vnitřní prostředí hostitele zahrnující indukci imunitní odpovědi hostitele, detoxifikaci či únik 

před imunitní odpovědí hostitele (Lightowlers et Rickard, 1988), a mohou hrát klíčovou roli pro 

reprodukční úspěch parazita (White et Artavanis-Tsakonas, 2012).  

 To, že každé ze stádií produkuje vzhledem ke své rozdílné biologii různé látky vyhovující 

momentální potřebě konkrétní vývojové fáze, se tušilo už dlouho. Ale až poté, co byly provedeny 

proteomické nebo transkriptomické studie některých stádií S. mansoni, S. japonicum a T. regenti, můžeme 

tento poznatek o stádiové specifitě definitivně potvrdit  (Dvořák et al., 2015; Cao et al., 2016; Wang et al., 

2013, Leontovyč et al., 2016). 

 ESP produkty jsou zkoumány jak v rámci komplexních proteomických studií, tak ve studiích 

věnujících se pouze jednotlivým nalezeným proteinů. V rámci těchto analýz a identifikace ESP se v 

proteomických studiích setkáváme s pojmem sekretom. Sekretomem se v současné době v literatuře 

označuje soubor všech proteinů sekretovaných  jedním druhem organismu (Meinken et al., 2015). Termín 

sekretom byl poprvé použit v mikrobiologickém článku na přelomu tisíciletí ve významu obsahu všech 

proteinů, které jsou syntetizované a zpracované sekreční cestou a proteinů nacházejících se v sekreční 

mašinerii (Tjalsma et al., 2000). 

4.2 Získávání ESP in vitro a ex vivo 

 Současné technologie neumožňují analýzu a identifikaci exkrečně-sekrečních produktů in vivo 

(myšleno v hostiteli). Vzhledem k tomu, že vylučování těchto látek parazitem je úzce spojeno 

s prostředím hostitele, není to zřejmě ani možné. Proto se ESP získávají metodami zahrnující in vitro 

techniky. Jedním přístupem je odebírání požadovaných obratlovčích stádií přímo z tkáně infikovaného 
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hostitele, následná inkubace a poté analýza uvolněných proteinů. Na tento přístup budu odkazovat jako na 

ex vivo. Druhou možností je in vitro kultivace stádií parazita, a to od uvolněné cerkárie až po plně 

spárované dospělce, popřípadě kultivace samotných izolovaných vajíček. Takto uměle kultivovaní 

parazité jsou pak využívaní k široké paletě studií od morfologie až po molekulární biologii. In vitro 

kultura se ale od přirozeného prostředí liší v mnoha aspektech a to vede k rozdílnému exkrečně-

sekrečnímu chování (Morphew et al., 2007). Prostředí hostitele je komplexní, plné živin, krevních buněk, 

buněk imunitního systému, jednotek komplementu a dalších komponentů, které se v in vitro kultuře nedá 

přesně nasimulovat. Podle dostupné literatury právě tyto komponenty vedou k uvolňování  exkrečně-

sekrečních produktů parazitem v reakci na tlak, který hostitelský systém na parazita vyvíjí.  

 Studie prezentující výsledky získané na schistosomách chovaných in vitro vychází z premisy, že 

vývoj organismu může být simulován bez ohledu na hostitelovo prostředí, a že pozorované morfologické 

podobnosti značí celkovou rovnocennost in vitro a in vivo forem (Bogitsh et Carter, 1979). Studie genové 

exprese pomocí DNA čipu ale prokázala, že plicní schistosomula získaná přímo z plicní tkáně po třech 

dnech infekce rozdílně exprimují 6662 genů v porovnání se stejně starými schistosomulami mechanicky 

transformovaných in vitro (Chai et al. 2006). Takové množství rozdílně exprimovaných genů logicky 

značí obrovské rozdíly mezi in vivo a in vitro formami na biochemické a fyziologické úrovni. Je tedy 

zřejmé, že faktory spojené s prostředím hostitele působící na obratlovčí stádia parazita se projevují i na 

úrovni transkriptomu. Lze tak usuzovat, že stádia získaná in vitro jsou spíše užitečná při sledování hrubé 

morfologie a vývoje schistosom, ale výsledky biochemických a molekulárních studií by měly být kriticky 

posouzeny (Gobert et al., 2007). Je ovšem důležité zmínit, že i hrubé morfologické znaky parazitů 

získaných in vitro se liší od parazitů extrahovaných z hostitele, například až 20%-40% redukcí velikosti 

dospělých červů S. mansoni oproti přirozeně vyvinutým (Basch, 1981). Stejně tak v případě kultivace 

ptačích schistosom  T. szidati a T. regenti in vitro byla pozorována výrazná retardace ve velikosti parazitů 

a maturaci orgánových soustav, což vypovídá o slabinách těchto metod (Chanová et al., 2009). Na druhou 

stranu je ale zajímavé, že tato in vitro kultivovaná schistosomula, které se takto výrazně liší od in vivo 

parazitů, jsou po injekci do krevního oběhu schopna normálního vývoje (Harrop et Wilson, 1993), což 

vypovídá o stále nedostatečném pochopení důsledků využití těchto metod v experimentech.  

4.3 ESP cerkárie 

 Sekretované proteiny cerkárií jsou detailně zkoumány, jelikož cerkárie je prvním stádiem, se 

kterým přichází definitivní hostitel do styku. Sekrety této larvy obsahují mnoho imunomodulačních 

molekul, a proto jsou dobrými potenciálními kandidáty na vývoj vakcíny. Sekretované molekuly začnou 

být uvolňovány v momentě, kdy přijde cerkárie do styku s hostitelem, odhazuje ocas a začne se postupně 

přeměňovat ve schistosomulum. Jelikož je tato přeměna kontinuální proces, existuje několik přístupů, 

jakými lze sekretované molekuly získat, aby vzorek co nejvěrněji odpovídal molekulám sekretovaným in 

vivo.  

 Jednou z metod je indukce transformace larev a vyprazdňování penetračních žláz působením 
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kožních lipidů, kdy autoři vycházeli z poznatků o přirozeném stimulu. Cerkárie S. mansoni byly tedy 

inkubovány v Petriho misce pokryté lidskými kožními lipidy po dobu 1,5 – 2 hodin ve vodě o teplotě 

37°C (Knudsen et al., 2005).  

 V tomto experimentu byla k identifikaci proteinů použita 1D elektroforéza v polyakrylamidovém 

gelu za přitomnosti dodecylsíran sodného (SDS-PAGE) a tzv. shotgun analýza kombinující kapalinovou 

chromatografii (LC) rozdělující proteiny a následně hmotnostní spektrometrii (MS) k jejich identifikaci. 

Touto metodou bylo nalezeno 72 proteinů, z nichž 53 bylo původem z parazita – vzorek byl 

kontaminován proteiny původem z plže, experimentátora a z pracovního prostředí. Autoři předpokládali 

zisk sekretů ze tří zdrojů: acetabulárních žláz, žlázy hlavové a proteinů uvolněných při turnoveru 

svrchního membránového komplexu tegumentu (Knudsen et al., 2005).  

 Jako nejbundantnější proteiny byly v sekretu cerkárie identifikovány tři izoformy SmCE (S. 

mansoni cerkáriová elastáza), a to 1a, 1b, a 2a, ale již částečně degradované. Dále byly nalezeny vápník 

vázající proteiny jako kalmodulin, kalpain, lehký myosinový řetězec a dva povrchové antigeny Sm20.8 a 

Sm21.7. Přítomnost těchto proteinů regulovaných vápníkem odpovídá také nálezu až 10M koncentrace 

vápníkových iontů v acetabulárních žlázách (Dresden et Edlin, 1975), nicméně význam takto enormního 

množství vápníku nebyl dodnes uspokojivě vysvětlen. Nalezenými známými antigeny byly glutathion-S-

transferáza 28 kDa (GST28/Sm28), protein vázající mastné kyseliny (FABP/Sm14), cyklofilin (PN18), 

filamin (PR-52) a fosfoglycerát-kináza. Identifikována ale byla také, fruktóza bisfosfát aldoláza, 

fosfoenolpyruvát karboxykináza, trióza-fosfát izomeráza (TPI), glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza 

(GAPDH/Sm37) a enoláza - tedy enzymy glykolýzy. Další nalezenou funkční skupinou byly proteiny 

teplotního šoku (HSP), které jsou stejně jako enzymy glykolýzy proteiny typicky cytosolického původu 

(Knudsen et al., 2005).  

 Jinou metodou je transformace larev mechanickým odstraněním ocasu. Někteří autoři tvrdí, že 

tato metoda transformace umožňuje věrněji popsat obsah žláz než alternativní metoda vystavující cerkárie 

jejich nativnímu stimulu (Curwen et al., 2006). Při té je totiž úmrtnost larev až 100%, a kontaminace 

somatickými proteiny je tudíž nevyhnutelná. Takto vysoká úmrtnost cerkárií je pravděpodobně způsobena 

shazováním glykokalyxu po styku s mastnými kyselinami hostitele a následnou ztrátou odolnosti vůči 

osmotickému šoku. Naopak, při mechanickém odstranění ocasu jsou larvy dále životaschopné (až 95 % 

dokončí in vitro vývoj ve schistosomulum) a jsou schopné normální migrace pokud jsou do myši 

chirurgicky transplantovány (McKerrow et al., 1983; Harrop et Wilson, 1993, citace dle Curwen et al., 

2006). Na základě těchto poznatků byly v této studii cerkárie zbaveny ocasu vortexováním ve zkumavce a 

3 hodiny ponechány v inkubačním médiu RPMI-1640. Poté byli paraziti centrifugováni a výsledný roztok 

zkoncentrován a analyzován. V této novější studii byla k identifikaci proteinů cerkárie S. mansoni využita 

2D elektroforéza a následně hmotnostní spektrometrie, což autoři považují za přesnější metodu na rozdíl 

od 1D elektroforézy použité v předešlé studii. Tento postup byl zopakován třikrát pro zisk tří jednotlivých 

gelů, a nálezy byly zprůměrovány. Z 50 nejvýraznějších spotů v gelu bylo 44 identifikováno. Spoty 

zastupovaly 16 proteinů, z nich 7 bylo původem z váčků a zbylých 9 cytosolického původu (Curwen et 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyakrylamidov%C3%BD_gel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyakrylamidov%C3%BD_gel&action=edit&redlink=1
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al., 2006). Jelikož autoři identifikovali pouze nejabundantnější proteiny v gelu a výsledky průměrovali, 

počet nalezených proteinů byl výrazně nižší než v předchozí studii. 

 V souladu s předchozí studií byly v sekretu nejhojněji zastoupeny proteázy. Nejvíce zastoupenou 

molekulou byla i zde cerkáriová elastáza, která tvořila až 34% z celkového normalizovaného objemu 

(NO) sekretu.  Další, velmi hojně sekretovanou proteázou byla molekula SmPepM8, metaloproteáza z 

leishmanolysinové rodiny s NO 12,8%. Zbylých pět vesikulárních proteinů byly potenciální 

imunomodulující bílkoviny. Jednalo se o stahmin-like protein Sm16 (SPO-1/SLP) a další 4 nové proteiny, 

z nichž 3 obsahovaly SCP (sperm coating protein) doménu. Tyto proteiny homologické podobnými 

jedovým alergenům (venom allergen-like/VAL) proteiny byly pojmenovány SmSCP_a, SmSCP_b a 

SmSCP_c (skupina SmVAL). Posledním proteinem váčkového původu byl nově identifikovaný protein 

homologický s inhibitory draslíkových kanálů, a byl pojmenován SmKK7. 

 Dohromady bylo v uvolněných sekretech identifikováno 11 cytosolických proteinů. Stejně jako 

v předchozí studii (Knudsen et al., 2005) autoři vysvětlují přítomnost cytosolických proteinů holokrinním 

charakterem sekrece, při které jsou celé obsahy žlázových buněk protlačeny skrz dukty svalovou 

kontrakcí cerkárie. To, že je cytoplasmy ve žlázové buňce minimum, by vysvětlovalo celkově nízké 

zastoupení těchto proteinů v sekretech. Zde ale autoři narazili na dvě výjimky, a to na serin-proteázový 

inhibitor SmSerpin se zastoupením 4,89%, a dvě formy cyklofilinu dohromady se zastoupením 4,93 %. 

Zbylé nalezené proteiny jako aktin, GST28, FABP, TPI, aldoláza a thioredoxin jsou proteiny bežně se 

vyskytující v cytosolu všech stádií v průběhu životního cyklu parazita (Curwen et al., 2006).  

 Ve snaze o co nejvěrnější imitaci in vivo podmínek  byla také uskutečněna studie, ve které bylo 

dosaženo transformace cerkárií penetrací přes preparáty lidské kůže. Kůže byla napnuta dermální stranou 

dolů do plastových jamek a z vrchní strany na ní byly společně s vodou vypuštěny cerkárie. Po 30 a 120 

minutách byl roztok obsahující sekretované molekuly odpipetován a analyzován 1D SDS-PAGE a 

následně shotgun metodou kombinující LC a MS. Dále byl také použit kontrolní vzorek kůže, která byla 

10x probodnuta jehlou. Tyto otvory měly napodobovat tunely vytvořené cerkáriemi a sloužily pro 

kontrolu, že proteiny hostitele degradované penetrací cerkárie nejsou přítomné v důsledku nespecifického 

porušení tkáně (Hansell et al., 2008). Cerkárie zde tedy na rozdíl o předešlých studií prošly penetračním 

procesem – transformace nebyla indukována “uměle“.  

 Půl hodiny po vystavení kůže cerkáriím S. mansoni byly v sekretu nalezeny typické dřive 

nalezené tři izoformy SmCE, proteázový inhibitor SmSerpin, paramyosin, heat-shock proteiny, antigen 

Sm16, GST26 a GST28. Kromě toho zde byly identifikovány také Sm20.8, Sm21.7 a kalpain, proteiny 

jejichž výskyt je přisuzován povrchu či tegumentu. Dále pak GAPDH, TPI a další cytosolické proteiny a 

enzymy glykolýzy - důsledek holokrinní sekrece žláz.  

 Po dvou hodinách byl kromě hojnějšího výskytu elastáz, GST proteinů a glykolytických enzymů 

pozorován výskyt venom allergen-like proteinu (SmVAL/SmSCP). Dále byly nalezeny vápník-vázající 

proteiny kalponin, kalmodulin a 20 kDa CBP, pak také thioredoxin peroxidázy (TPx) a superoxid 

dismutázy (SOD). Oproti vzorku odebranému po 30 minutách zde dramaticky klesla hladina paramyosinu 
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(Hansell et al., 2008).  

 Ani tato metoda však věrně nepopisuje penetraci cerkárie do hostitele, jelikož je vzorek kůže 

odpojen od krevního oběhu, tudíž se zde nemusí vyskytovat komponenty krevního oběhu (buňky) řízené 

chemotaxí (Hansell et al., 2008). Nicméně výsledky této studie se zdají být z hlediska použité metody 

sběru materiálu nejpřesvědčivější a potvrzují a rozšiřují vědomosti nabyté z předchozích studií. 

4.3.1 Funkce proteinů sekretovaných cerkáriemi 

 Jelikož byla určena funkce mnoha sekretovaných proteinů, zde popisuji ty nejabundantnější a 

nejlépe prozkoumané.  

 Proteolytické enzymy  lokalizované v penetračních žlázách byly označeny za klíčové enzymy 

v průběhu životního cyklu parazita, a to právě z důvodu nezbytnosti pro úspěšný přenos parazita do 

definitivního hostitele (McKerrow et al., 1983). Kupříkladu v sekretu cerkárie S. japonicum bylo 

proteomickou “shotgun“ analýzou kombinující nano-kapalinovou chromatografii s hmotnostní 

spektrometrií identifikováno 43 různých proteáz a tento počet vypovídá o důležitosti těchto enzymů pro 

toho stádium (Liu et al., 2015).  

 Cerkáriová elastáza (CE) je pro S. mansoni nejzásadnější proteázou při penetraci hostitele. 

Přestože byly v odebraném sekretu cerkárie S. mansoni identifikovány dvě serinové proteázy – jedna 

s trypsin-like substrátovou aktivitou a druhá s chymotrypsin-like substrátovou aktivitou, Southern blot 

analýza prokázala, že parazitovi je vlastní pouze elastáza s chymotrypsin aktivitou - druhá z nich se do 

vzorku dostává kontaminací z plže (Salter et al., 2000). 

 Proteolytická aktivita a důležitost této serinové proteázy při penetraci byla prokázána v detailní 

biochemické studii (Salter et al., 2000) a imunolokalizační analýza potvrzuje uvolnění této elastázy ihned 

po zahájení penetrace kůže hostitele (Fishelson et al., 1995). Cerkáriová elastáza je enzym stádiově 

specifický a je exprimován pouze v cerkáriích a stádiích uvnitř plže (Ingram et al., 2012). Elastáza má 

schopnost degradovat složky epidermální a dermální, kterými jsou např. keratin, elastin, kolageny, 

fibronektiny a laminin (McKerrow et Salter, 2002). Je známo zatím 8 izoforem S. mansoni cerkáriové 

elastázy SmCE (Ingram et. al, 2012). Jedná se o zástupce dvou skupin: SmCE1a.1, SmCE1a.2, SmCE1b a 

SmCE1c z první skupiny a druhou skupinu tvoří SmCE2a.1, SmCE2a.2, SmCE2a.3 a SmCE2b. Ne 

všechny tyto izoformy se ale podílejí na penetraci. Byla prokázána translace pouze tří izoforem této 

elastázy – SmCE-1a, SmCE-1b, které jsou nejvíce abundantními izoformami v extraktech cerkárie, a tvoří 

přes 90% proteinové aktivity a pak izoformy SmCE-2a, kterou se nepodařilo izolovat, což značí její nižší 

hladinu exprese (Salter et al, 2002). Tyto nálezy jsou tedy v souladu se třemi výše zmíněnými 

proteomickými studiemi, kde byly identifikovány pouze tyto tři izoformy (Knudsen et al., 2005; Curwen 

et al., 2006, Hansell et al., 2008).  

 Kromě S. mansoni byly nalezeny ortologní geny pro CE i u S. haematobium a Schistomatium 

douthitti, ale dlouho nebyly nalezeny ortologní geny pro tuto elastázu u S. japonicum (Salter et al., 2002). 

Poté, co byl zveřejněn kompletní genom S. japonicum, byl pro elastázu nalezen jediný ortologní gen 
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(SjCE-2b) (Zhou et al., 2009). Recentně byla tato proteáza identifikována i v jejím sekretu a 

imunoflorescence společně s imunoblottingem povrdily, že tato proteáza mizí po invazi cerkárie do kůže. 

Vzhledem k velké sekvenční podobnosti a vysoké konzervaci struktury této proteázy s ortologem S. 

mansoni tedy autoři předpokládají stejnou či velmi podobnou funkci, a to údajně v degradaci tkáně 

hostitele (Liu et al., 2015). Tato hypotéza je ale v rozporu s faktem, že nebyla prokázána translace 

ortologního genu SmCE-2b, a izoforma, kterou tento gen kóduje, nebyla nalezena v žádné sekretomické 

studii. Vzhledem k tomu, že tedy neznáme funkci této izoformy ani v případě S. mansoni, není možné 

vyvozovat funkci u S. japonicum. 

 U T. regenti se nepodařila přítomnost této cerkáriové elastázy dokázat imunologickými, 

biochemickými ani molekulárními přístupy (Mikeš et al., 2005, Kašný et al., 2007; Dolečková et al., 

2007), nicméně v jejím genomu byl nalezen jeden ortologní gen pro elastázu 2b (64% sekvenční identita 

s elastázou S. japonicum) (Mikeš in verb, 2016).  

 Kromě penetrační funkce slouží tyto molekuly jako nástroj pro únik a modulaci imunity hostitele. 

To potvrdila studie prokazující schopnost elastázy štěpit lidské, myší a krysí imunoglobuliny E (IgE). To 

ukazuje, že v průběhu infekce pomáhá tato serinová proteáza parazitovi uniknout IgE zprostředkovaným 

obranným reakcím (Pleass et al., 2000). Poměrně nedávná studie za použití velmi čisté SmCE dokázala, 

že tato molekula štěpí IgE v “solvent exposed domains“, a to v IgE-Fc. Tato štěpící sekvence je také 

přítomná v četných klíčových molekulách účastnících se regulace imunity jako je  Fc-gamma receptor 1, 

interleukiny IL-2, IL-10R, IL-12R, a TLR3 (toll like receptor 3). Aby byly IgE kompletně rozštípány, je 

potřeba také přítomnost trypsin-like proteázy původem od plže, kterou si s sebou cerkárie odnáší při jeho 

opuštění (Aslam et al., 2008).   

 

Obrázek 2. Fylogenetický strom izoforem cerkáriové elastázy u schistosom. 

Přepracováno dle Zhou et al., 2009 



15 

 

 Katepsin B2 je nejdominantnější proteázou u cerkárie S. japonicum. Tato proteáza byla také 

nalezena u S. mansoni, ale zde byla sekretována ve čtyřicetkrát nižším množství než u S. japonicum 

(Dvořák et al., 2008). Katepsin B-like aktivita je také dominantní u cerkárií ptačích schistosom rodu 

Trichobilharzia (Kašný et al., 2007). U druhu T. regenti byla tato aktivita přisouzena proteáze nazvané 

TrCB2 na základě 77% sekvenční podobnosti s katepsinem B2 u S. mansoni. In vitro studie následně 

potvrdily, že tato proteáza je schopná štěpit kožní a nervovou tkáň a tudíž u ptačích druhů pravděpodobně 

zastupuje roli serinové cerkáriové elastázy (Dolečková et al., 2009). Transkripce této proteázy je vyšší ve 

stádiích vyskytujících se v plži, což odpovídá předem nasyntetizované zásobě v cerkárii, která plže 

opouští a tedy její důležitosti pro penetraci hostitele těmito stádii. Nejvyšší transkripční aktivita byla ale 

sledována v obratlovčích stádiích a je pravděpodobně spojena s velkou metabolickou aktivitou a rapidním 

růstem těchto stádií (Dolečková et al., 2010). Tato proteáza byla také nalezena v tegumentu dospělců 

(Caffrey et al., 2002), a je tedy pravděpodobné, že bude mít i jinou než proteolytickou funkci. 

 Kalpainy jsou kalcium-dependentní cysteinové proteázy nalezené u S. mansoni i u S. 

japonicum. Tyto proteázy jsou všudypřítomné v živočišných i jiných tkáních. Jedinečná vlastnost 

kalpainu u schistosom je, že jedno ze čtyř vápník-vázajících míst v rámci regulační domény těžké 

podjednotky je nefunkční z důvodu vložení lysinového zbytku a jedna další strana zcela postrádá EF-

raménko – proteinový motiv vázající vápenaté ionty. U S. mansoni je kalpain exprimován na povrchu 

syncytiálního epitelu a pod ním ležícím svalstvem (Siddiqui et al., 1993). Byl ale nalezen i v sekretu 

cerkárií obou druhů (Knudsen et al., 2005; Kumagai et al., 2005, Hansell et al., 2008) a v případě S. 

japonicum je mu připisována role v invazi kůže (Kumagai et al., 2005). Novější studie ale naznačují, že 

oproti kalpainu jsou pro penetraci kůže a invazi hostitele cerkárií S. japonicum zásadnější 

leishmanolysinové, serinové a cysteinové proteázy (Liu et al., 2015).  

 Stejně jako u povrchových antigenů Sm20.8 a 21.7  je vyšší koncentrace kalpainu sledována až 

pozdější fázi infekce (Hansell et al., 2008), což může vypovídat o  jeho odlučování z povrchu v průběhu 

invaze- jedná o molekulu rozpoznatelnou imunitním systémem hostitele (Jankovic et al., 1996). 

 Bylo prokázáno, že kalpain se stává cílem ochranných CD4+ T buněk, které indukují makrofágy 

k zabíjení schistosomul in vitro. Navíc, myši, které přijaly klony makrofágů stimulované kalpainem 

prokazovaly značnou rezistenci vůči napadení cerkáriemi (viz review McManus et Loukas, 2008). 

Vakcinace velkou kalpainovou podjednotkou p80 prokázaly až 70% a 60% redukci červů v myších a 

paviánech, spolu s téměř kompletní eliminací patologických projevů indukovaných vajíčky. Jedná se také 

o první látku, která je schopná poskytnout ochranu proti všem třem hlavním druhům způsobujícím 

lidskou schistosomózu, její potenciál je tedy opravdu značný (Molehin et al., 2016).  

 SmPepM8 je metaloproteáza z leishmanolysinové rodiny. Ty využívají prvoci rodu Leishmania 

při průchodu extracelulární matrix kůže a tato proteáza je dokonce schopná degradovat složky bazální 

membrány (McGwire et al., 2003, citace dle Curwen et al., 2006) – stejná funkce se tedy předpokládá i u 

SmPepM8 cerkárií, jakožto stádií migrujících kůží. Na základě úrovně konzervace aktivního místa se mu 

přisuzuje podobná nebo stejná funkce i u schistosom (Curwen et. al., 2006). Leismanolysinové proteázy 
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byly v jedné ze studií také nejabundantnějšími proteázami v sekretech cerkárie S. japonicum. Bylo 

identifikováno 5 různých leishmanolysinových proteáz zastupujících téměř 75% proteáz v sekretu (Liu et 

al., 2015). 

 Důležitou skupinou proteinů sekretovaných cerkárií jsou molekuly podílející se na oxido-

redukčních procesech. Jedná se v první řadě o glutation-S-transferázy, thioredoxin peroxidázu (Tpx) a 

superoxid dismutázu (SOD). TPx a SOD budou detailněji popsány v dalších kapitolách. Zástupci této 

funkční skupiny byli nalezeni ve všech zmíněných proteomických studiích cerkárie a jejich sekrece byla 

označena za nejvýraznější až po 2 hodinách po penetraci lidské kůže (Hansell et al., 2008). V tomto 

časovém bodě již většina pozorovaných cerkárií dosáhla spodní hranice epidermis nebo vstupovala do 

dermis a blížila se cévnímu prostoru. Zde se mohou cerkárie setkat s hostitelskou obrannou reakcí 

produkující reaktivní formy kyslíku, a právě tyto proteiny pak můžou chránit parazita před tímto 

oxidativním stresem (Hansell et al., 2008).  

 Glutathion-S-transferázy (GST) jsou enzymy se schopností katalyzovat konjugaci 

redukovaného glutathionu s cizorodými toxickými substráty; navázáním glutathionu se tyto substráty 

stávají více rozpustnými ve vodě a tím dochází k detoxifikaci látek cizorodé povahy. GST28 má tedy 

velmi důležité role v životě parazita, protože se aktivně podílí při odstraňování toxických látek. GST28 se 

vyskytuje ve všech stádiích schistosomy, má ale předpokládanou zajímavou roli přímo ve stádiu cerkárie. 

Tato trasferáza má kromě detoxifikace schopnost syntézy prostaglandinu-D2 (PGDS aktivita) (Herve et 

al.,2003), který dává základ pro pozorovanou produkci ikozanoidů cerkárií. Ty mají poté zřejmě jak 

schopnost vazodilatace v průběhu invaze cévního systému (Fusco et al., 1985, Salafsky et Fusco, 1987), 

tak inhibice produkce superoxidů neutrofily a tím umožňují cerkáriím úspěšně unikat před imunitním 

systémem (Nevhutalu et al., 1993).   

 Tento protein je také detailně zkoumanou molekulou pro vývoj vakcíny. Téměř před 30 lety byla 

provedena vakcinace krys a křečků rekombinantní SmGST28 a měla za následek významné snížení 

množství červů v jejich tělech (Balloul et al., 1987). Inhibice enzymatické (GST a PGDS) činnosti 

SmGST28 imunizací je pro parazita škodlivá a může tak účinně snižovat množství červů v tkáních 

hostitele. Tento argument je posílen mnoha pozorováními sledujícími schopnost SmGST28 pro indukci 

Th2 odpovědi, hlavní aspekt následně získané rezistence proti schistosomám u infikovaných lidí (Capron 

et al., 2005). Byly provedeny také experimenty vakcinace primátů s nadějnými výsledky (Boulanger et 

al., 1999) a tyto úspěchy vedly k první fázi klinických testů ShGST28 u lidí (Capron et al., 2005). 

V současné době je vakcína rekombinantním ShGST28 jako jediná už ve třetí klinické fázi (Molehin et 

al., 2016). 

 SmSerpin je serin-proteázový inhibitor, který byl také opakovaně nalezen v sekretu cerkárie 

(Curwen et al., 2006; Hansell et al., 2008). Starší hypotéza postulovala, že SmSerpin slouží jako nástroj 

pro ochranu buněk žláz před jejich vlastním proteolytickým obsahem. Tato úvaha byla ale nesprávná, 

protože SmCE je exprimována jako neaktivní proenzym (Curwen et al, 2006; Salter et al., 2002). Novější 

studie ukázala, že SmSerpin je při invazi lidské kůže kolokalizován společně s SmCE. Tyto látky jsou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katal%C3%BDza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glutathion
https://cs.wikipedia.org/wiki/Toxin
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uvolňovány současně a stejným mechanismem, a SmSerpin zřejmě reguluje degradaci extracelulární 

matrix způsobenou touto elastázou uvnitř hostitele. Posttranslační regulace aktivity elastázy tímto 

serpinem by mohla podle autorů sloužit k omezení poškození tkáně hostitele v oblasti invaze larvami a 

tím zabránit těžkému zánětu v důsledku nadměrného poškození jeho buněk a tkání (Quezada et al., 2012). 

 Významná byla také sekrece strukturálního proteinu paramyosinu. Paramyosin (Pmy) je svalový 

protein bezobratlých živočichů, který v kombinaci s myosinem tvoří silná svalová filamenta (Elfwin et 

al., 1976, citace dle Deng et al., 2003). Jeho přítomnost je spojována hlavně s tegumentem a jeho 

strukturou, ale vyskytuje se také na jeho povrchu. Výskyt paramyosinu v acetabulárních žlázách cerkárie 

byl prokázán u S. mansoni i S. japonicum (Gobert, 1998). Paramyosin je silně antigenní, inhibuje C9 

komponent komplementu, humorální složku nespecifické imunity (Deng et al., 2003). Z tohoto důvodu je 

již velmi dlouho intenzivně zkoumán jako potenciální kandidát na vývoj vakcíny (Jiz et al., 2015) 

 Nalezeno bylo také relativně vysoké množství cyklofilinu. Cyklofiliny jsou bežné cytosolické 

enzymy, které katalyzují izomerizaci peptidových vazeb z trans na cis formu na prolinových zbytcích 

(peptidyl-prolil cis-trans izomerázová aktivita) a tím napomáhají  skládání proteinů. Jejich vysokou 

abundanci v sekretu cerkárie lze vysvětlit jejich aktivitou nezbytnou pro zrychlení procesu skládání 

proteinů během syntézy obsahu váčků (Curwen et. al., 2006).   

 Stahmin-like protein Sm16 (SLP/SPO-1), opakovaně nalezený antigen žláz zastoupený až  

3,38% normalizovaného objemu (Curwen et al., 2006) inhibuje prozánětlivou signalizaci TLR (toll-like 

receptor) ligandů. Inhibiční aktivita působí na TLR3 a TLR4 indukovanou signalizaci, ale není 

regulována přímou interakcí s TLR2. Mechanismus této inhibice je pravděpodobně spojen s rapidním 

příjmem a zadržováním tohoto proteinu makrofágy. Jeho příjem nevede k rychlé degradaci, ale místo toho 

zůstává tento protein zadržován v časných endosomech, což vede k opožděnému zpracování signálu a tím 

zpožděné produkci signalizačních TLR. Stejně jako u jiných helmintů by mohla být tato retence 

v intracelulárních komponentech zodpovědná za regulaci uvolňování základních komponentů  TLR 

signalizace, což následně blokuje stimulace konkrétních TLR. Sm16 je také schopný zabraňovat klasické 

aktivaci makrofágů v kontextu interferon gama (IFN-γ) stimulace (Sanin et Mountford, 2015). Mimo to 

blokuje i degradaci kinázy asociované s interleukinem-1 (IRAK1) a tak působí protizánětlivě 

(Bránnström et al., 2009). S 

 Venom allergen-like proteiny jsou uvažovány jako potenciální imunomodulátory pro svou 

strukturální podobnost s cytokiny (Chalmers et al., 2008). Patří do rodiny 29 proteinů obsahujících 

konzervovanou sperm-coating protein doménu a byly nalezeny jak v ES produktech S. mansoni, tak 

v intra/sub-tegumentálních oblastech (Yoshino et al., 2014). Silná konzervace této terciární struktury 

naznačuje, že proteiny obsahující SCP doménu sdílejí podobné biologické funkce (Chalmers et al., 2008), 

a mohou hrát roli v interakcích parazita s hostitelem. V sekretu cerkárie/schistosomula byly nalezeny 

SmVAL4, 10 a 18 (Curwen et al., 2006; Farias et al., 2012; Hansell et al., 2008).  Protein SmVAL4 se 

vyskytuje pouze ve stádiu cerkárie a jeho exprese se zvyšuje v čase při transformaci na schistosomulum. 

Lokalizace tohoto proteinu se přisuzuje acetabulárním žlázám, ale fakt, že bylo jeho uvolňování 
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pozorováno až 6 hodin po infekci, naznačuje jeho jinou lokalizaci. Tento protein způsobuje zvýšení hladin 

imunoglobulinů G (IgG), E a interleukinů IL-5, což indikuje typickou alergickou reakci. Stejně jako u 

ostatních venom allegen-like proteinů ale nebyla jeho přesná funkce zatím určena (Farias et al., 2012) 

 Další nalezenou skupinou proteinů jsou vápník-vázající proteiny. Vápníkové ionty jsou 

všudypřítomné přenašeče s mnoha rolemi ve fyziologických a metabolických drahách. Vnější stimuly 

nebo signály vedou ke změně hladin těchto iontů a dochází tak k regulaci transkripce, uvolnění 

neurotransmiterů, funkce svalů, reorganizace cytoskeletu a buněčné smrti. Vápník-vázající proteiny 

umožňují zahájení biologické odpovědi v reakci na měnící se hladiny iontů (Hoeflich et Ikura, 2002). 

Nejzkoumanějším z nich je kalmodulin (CaM). Ten byl nalezen v sekretu cerkárie, stejně jako ve všech 

ostatních stádiích, je to typický cytosolický protein. Jeho klíčová role v různých biologických procesech 

se využívá v boji proti patogenům. Pouze nepatrné zvýšení vápníkových iontů vede k jejich navázání na 

CaM a způsobená konformační změna napomáhá k ineterakci Ca2+/CaM komplexu s cílovými proteiny. 

Rozrušení Ca2+ regulace je předpokládaným klíčovým mechanismem působení nejdostupnějšího 

antiparazitika proti schistosomóze, praziquantelu (Day et al, 1992). V rámci životního cyklu schistosomy 

je aktivita kalmodulinu spojená s úspěšným líhnutím vajíček. Bylo prokázáno, že líhnutí vajíček je proces 

závislý vápníkových iontech a na aktivitě kalmodulinu. Po přidání CaM antagonisty W-7 a blokátoru 

vápníkových kanálů dilitazemu bylo líhnutí vajec výrazně negativně ovlivněno (Katsumata et al., 1989).  

  Protein SmKK7 je protein homologický s inhibitory draslíkových kanálů u štírů. Mechanismus 

úniku schistosomy před imunitou hostitele pomocí tohoto proteinu se zda být jasný - aktivace T-

lymfocytů je totiž regulována draslíkovými kationty (Panyi et al., 2004; Curwen et al., 2006). 

 Povrchové antigeny Sm20.8 a Sm21.7 byly také opakovaně nalezeny v sekretu cerkárie 

transformující ve schistosomulum. Tyto proteiny jsou vázané v tegumentu a v sekretu se objevují, protože 

jsou pravděpodobně z povrchu shazovány v průběhu transformace migrující cerkárie. Přítomnost těchto 

proteinů, stejně jako kalpainu totiž vede k rozpoznání parazita imunitním systémem (Francis et Bickle, 

1992; Mohamed et al., 1998). 

4.4 ESP schistosomula  

 Jak již bylo řečeno, po výrazných změnách spojených s transformací migruje schistosomulum 

krevním oběhem přes srdce do plic, odkud se přesouvá do jater a následně do cílové tkáně v závislosti na 

druhu parazita. Lze předpokládat, že antigeny exprimované na povrchu tohoto stádia a antigeny stádiem 

sekretované jsou nadějnými kandidáty pro vývoj vakcíny. Jsou v přímém kontaktu s imunitním systémem 

hostitele a jsou zřejmě účinnějšími stimulátory proliferace lymfocytů a sekrece Th1 cytokinů než antigeny 

cerkárií a kožního stádia larvy. V neposlední řadě, jak již bylo zmíněno, plicní kapiláry jsou nejčastěji 

místem eliminace parazita, jelikož zde může být snadno zaměřen efektory imunitního systému, a proto je 

také plicní larva hlavním cílem vrozené i získané imunity proti této nemoci (viz review Gobert et al., 

2007).  

 V případě plicního schistosomula S. mansoni nebyla provedena kompletní sekretomická analýza, 
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která by dostatečně popsala sekretované molekuly. Poslední studie, která si podobný cíl vytyčila, získala 

plicní stádia in vitro kultivací a identifikovala pouze 6 proteinů uvolněných tímto stádiem. Jednalo se o 

kalpain a druhý nespecifikovaný vápník-vázající protein, fruktózu-1,6-bisfosfát aldolázu, Sm21.7, 

paramyosin a myosin (Harrop et al., 1999).  

 Novější a detailnější studie sekretovaných produktů tímto stádiem byla zaměřená spíše na 

potenciál sekretovaných antigenů při vývoji vakcíny. Ze vzorku ES molekul uvolněných plicními červy S. 

mansoni získanými ex vivo odhalila tato studie také pouze několik proteinů. Jednalo se o aldolázu a 

kalpain, které byly identifikovány už v sekretu in vitro kultivovaných S. mansoni plicních schistosomul. 

Dále bylo zjištěno, že tato ex vivo inkubovaná schistosomula uvolňují TPI, GST, a TPx, společně se 

známými cytosolickými proteiny jako jsou 14-3-3-like protein, aktin a dále byly identifikovány také 

histony (El Ridi et Talima, 2009). Je třeba připomenout, že kalpain, aldoláza, TPI, GST, TPx, a protein 

14-3-3 homolog 1 byly také identifikovány už v sekretu cerkárií S. mansoni (Curwen et al., 2006; 

Knudsen et al., 2005). Že jsou tyto proteiny sekretovány z intaktních plicních larev vypovídá o jejich 

zajímavosti z hlediska hledání vakcíny – jsou v neustálém kontaktu s imunitním systémem hostitele (El 

Ridi et Talima, 2009). To se pokusili autoři studie ověřit v následující studii. Vybrane identifikované ESP 

z předchozí studie (GAPDH, 14-3-3-like protein, TPx, a kalpain) stimulovaly značné protilátkové 

odpovědi na imunogeny a po experimentální infekci myší cerkáriemi projevovaly tyto proteiny velmi 

značný vakcinační potenciál (El Ridi et al., 2010). 

 Detailně byl sekretom schistosomul zkoumán u jaterního stádia S. japonicum. V této recentní 

studii byly zkoumány ESP ze 14 dní starých jaterních schistosomul (Cao et al., 2016a). Bylo 

identifikováno 713 ES proteinů, z nichž 438 bylo pomocí SecretomeP predikováno jako sekretovaných, a 

275 bylo podle tohoto programu původem nesekretovaných nebo vylučovaných alternativním způsobem.  

 Nejvíce zastoupených proteinů se podílelo na metabolismu sacharidů glykolýzy, degradaci 

proteinů, reakcích na stresové podněty, oxido-redukčních procesech, biologické regulaci a proteinové 

vazbě (Cao et al., 2016a). Autoři této studie také provedli komparativní analýzu sekretovaných proteinů, 

kde byla exprese proteinů metabolismu sacharidů, stresových proteinů a proteinů podílejících se na 

proteinové degradaci srovnána mezi stádii schistosomula a dospělce. Exprese těchto proteinů byla až 

několikanásobně vyšší u schistosomul, než u dospělých červů. Toto zjištění pravděpodobně souvisí 

s adaptací schistosomula na přechod na anaerobní metabolismus, jeho rapidním růstem a s tím spojenou 

vyšší spotřebou energie (Cao et al., 2016b).  

4.4.1 Funkce proteinů sekretovaných schistosomuly 

 Metabolismus sacharidů je hlavním zdrojem energie, který parazit využívá v anaerobním 

prostředí hostitele a je také zapojen do oxido-redukčních procesů. Enzymy metabolismu sacharidů byly 

tradičně považovány za cytosolické; nicméně, nedávné studie ukázaly, že mohou být vylučovány a 

detekovány na vnějších površích různých organismů. Přesto, že se jednalo převážně o enzymy glykolýzy, 

tyto enzymy mohou mít i jiné biologické funkce (Cao et al., 2016a). 
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  Jedním z těchto enzymů je např. GAPDH. Ten se nalézá v každém stádiu parazita jakožto enzym 

glykolýzy. Mimo svou běžnou roli v glykolýze se tento enzym váže na buněčné membrány a může být 

derivován přímo z tegumentu. Exprese protilátek IgG specifických pro tuto hydrolázu koreluje s odolností 

vůči infekci schistosomami, což naznačuje potenciál GAPDH, jako kandidáta na vakcínu (Waine et al., 

1993). Tato molekula se také váže na plasminogen - krevní bílkovinu, která po aktivaci na plasmin 

rozpouští krevní sraženinu tím, že rozrušuje vlákna fibrinu. Vazba plasminogenu touto hydrolázou 

vybavuje povrch parazita proteolytickou aktivitou. Tento proces tedy souvisí s antikoagulací a usnadňuje 

tak invazi a migraci schistosom (Bergmann et al., 2004).  

 Z molekul podílejících se na degradaci proteinů byly identifikovány primárně proteazomové 

podjednotky a ubiqitiny. Zásadně se ale na této degradaci podílí i nalezená protein disulfid izomeráza 

(PDI). Tento enzym endoplasmatického retikula katalyzuje vznik a zánik disulfidických vazeb mezi 

cysteinovými zbytky ve skládajících se proteinech. Obsahuje 4 thiorexodinové domény a redukovaná 

forma PDI je schopná katalyzovat redukci špatně spárovaných thiolových zbytků určitého substrátu, 

funguje tedy jako isomeráza. Z tohoto důvodu je PDI schopná katalyzovat post-translační modifikace 

výměn disulfidu. Takové výměnné reakce se mohou vyskytovat intramolekulárně, což vede ke změně 

uspořádání disulfidových vazeb v rámci proteinu (Wilkinson et Gilbert, 2004).  

 Tento enzym umí také rozeznávat aberantní proteiny, rozděluje je na správně a špatně složené 

(funguje také jako chaperon) a na základě toho jsou tyto proteiny přepravovány na membránu 

endoplasmatického retikula (Nordberg et Arner, 2001). Tam se nachází degradační systém asociovaný 

s endoplazmatickým retikulem (ERAD), který dopravuje špatně složené proteiny přes membránu 

endoplazmatického retikula k proteazomu k následné degradaci, čímž udržuje proteinovou homeostázu 

při podmínkách oxidativního stresu (Vembar et Brodsky, 2008). 

 Z molekul podílejících se na oxido-redukčních procesech byla nalezena thioredoxin peroxidáza 

(TPx). Tento antioxidační enzym funguje jako obrana proti reaktivním formám kyslíku v buňkách 

hostitele (Rhee et al., 1999). V souladu s předchozími studiemi, intracelulární redoxní stav ovlivňuje 

sekreci makrofágů a má proto vliv na rovnováhu Th1/Th2 (Murata et al., 2002). Autoři zjistili, že 

rekombinantní SjTPx může inhibovat expresi MHC II a kostimulačních molekul CD86 u 

lipopolysacharidy (LPS) aktivovaných makrofágů. Aktivace makrofágů a jejich zráni závisí na typu 

antigenního stimulu a tyto procesy jsou doprovázeny zvýšenou expresi kostimulačních molekul a molekul 

MHC II. Inhibice makrofágů by mohla vysvětlovat protizánětlivé procesy způsobené produkcí ESP (Cao 

et al., 2016). Tyto rekombinantní formy SjTPx mohou podle novější studie také indukovat produkci 

protizánětlivých cytokinů a arginázu-1 a můžou také snižovat LPS stimulovanou aktivaci makrofágů, 

prozánětlivých cytokinů, stejně tak jako expresi indukovatelné syntázy oxidu dusnatého (iNOS). To 

naznačuje, že tyto ESP mohou být výhodné pro přežití a vývoj parazita v prostředí hostitele. Jako 

v případě dospělců a cerkárií byla nalezena v sekretu také superoxid dismutáza, která bude popsána 

v další kapitole. (Cao et al., 2016). 

 Reakcí na stresové podněty se výrazně účastní HSP (heat shock proteiny). HSP jsou běžně 
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cytosolické chaperony, které hrají důležitou roli při stresových reakcích organismu. Bylo ale zjištěno, že 

tyto proteiny také existují jako extracelulární nebo vázané na povrchu membrán (Asea, 2008) – tyto 

nálezy také potvrzuje jejich výskyt v sekrečních produktech cerkáríí i dospělců. Vakcinace SjHSP70 

může vyvolat ochranu proti infekci S. japonicum u myší (Yang et al., 2012). SmHSP70 může vyvolat 

časnou protilátkovou odpověď, a proto by mohl být užitečným nástrojem pro imunodiagnózu (Kanamura 

et al., 2002). Stimulací makrofágů rekombinantními proteiny SjHSP70 bylo dosaženo stejného efektu 

jako v případě TPx. Došlo ke zvýšené expresi protizánětlivých transformujících růstových faktorů TGF-β, 

interleukinu IL-10 a arginázy, a zároveň ke snížení exprese zánětlivých faktorů nádorové nekrózy (TNF-

α), IL-1β, IL-6, což svědčí o imunomodulační funkci tohoto proteinu.  

 Již dříve byla pozorována vyšší úroveň transkripce HSP70 u mechanicky transformovaných 

schistosomul S. mansoni ve srovnání s dospělci (Neumann et al., 1993). V případě schistosomul S. 

japonicum byla transkripce HSP70 více než 3,5x vyšší než u dospělých červů, což může souviset 

s vývojem tolerance vůči tepelnému stresu a jiným stresovým faktorům (Cao et al., 2016).  

 Z proteinů biologické regulace je zajímavá sekrece cystatinu a integrinu. Cystatiny jsou 

inhibitory cysteinových proteáz, které vykazují mnoho imunomodulačních funkcí. Kontrolují degradaci 

způsobenou katepsiny a ovlivňují prezentaci antigenů. Stimulují také produkcí cytokinů (Vray et al., 

2002). Tyto molekuly tedy pravděpodobně hrají roli i v imunomodulaci schistosomami (He et al., 2011) – 

v případě S. japonicum může cystatin vyvolat polarizaci alternativně aktivovaných makrofágů a mohl by 

tedy být použit jako potenciální agens pro léčbu zánětlivých onemocnění (Yang et al., 2014). Využití 

těchto vlastností cystatinů bylo hojně popsáno v případě jiných helmintů, např. filárií, kde cystatiny 

inhibují zmíněnou prezentaci antigenů stejně jako antigen-specifickou a nespecifickou proliferaci 

lymfocytů (Vray et al., 2002). Mimo to, cysteinové proteázy, které cystatiny inhibují, hrají důležitou roli 

v životě schistosom, např. při trávení hemoglobinu, stejně tak jako při penetraci hostitele cerkárií. Další 

potenciální rolí cystatinu by mohla být regulace poškození tkáně hostitele stejně jako v případě inhibitorů 

serinových protáz - serpinů, u S. mansoni. Tyto proteiny byly totiž také nalezeny mezi proteiny 

vylučovanými v průběhu invaze kožní tkáně (Hansell et al., 2008).  

 Integriny jsou skupinou membránových receptorů živočichů, které umožňují buněčnou adhezi a  

migraci buněk imunitního systému. Tyto univerzální molekuly také iniciují vnitrobuněčné signální 

kaskády – navázání ligandu na integrin funguje jako signál, který může regulovat například fosforylaci 

proteinů, genovou expresi nebo růst buněk (Brown et al., 2014). Jejich role v sekreci bude zřejmě 

imunomodulační, nicméně není přesně známá. 

 Proteázy schistosomula se překrývají s proteázami cerkárie, jelikož jak již bylo zmíněno, 

přechod stádií není jasně definován. Při penetraci cerkárie S. japonicum bylo identifikováno 46 proteáz a 

bezprostředně po překonání kožních bariér bylo 25 z nich ztraceno, pravděpodobně v důsledku 

simultánního působení. Proteázy, které zůstaly aktivní po penetraci, patřily mezi kalpainy, leismanolysiny, 

cysteinové proteázy a peptidázy. V schistosomulu nebyla identifikovaná žádná serinová proteáza (Liu et 

al., 2015). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_membr%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Receptor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Migrace_bun%C4%9Bk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Imunitn%C3%AD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosforylace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exprese_genu
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%BD_r%C5%AFst&action=edit&redlink=1
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4.5 ESP dospělých červů 

 Dospělci uvolňují exkrečně-sekreční produkty několika způsoby. Kromě molekul uvolňovaných 

z tegumentu hrají důležitou roli v interakcích parazit-hostitel metabolity uvolňované exkrecí ze slepé 

trávicí soustavy, dále produkty ezofageální žlázy a podle velmi recentních studií také látky obsažené v 

sekretovaných váčcích – exozomech (Sotillo et al., 2015). Dospělci využívají uvolňované molekuly nejen 

k zisku živin a úniku před imunitní odpovědí hostitele, ale také ke komunikaci mezi jednotlivými 

pohlavími. Z důvodu obecné šíře tohoto tématu se jím tato práce nebude zabývat. 

 V první komplexní sekretomické studii dospělců S. japonicum byl identifikováno 101 proteinů 

z dospělých červů 42-45 dní po infekci. Čerstvě izolovaní dospělci obou pohlaví byly opakovaně 

kultivováni po dobu 10 minut ve fosfátovém pufru (PBS). Po každé kultivaci byl roztok centrifugován a 

produkty obarveny supernatant byl postupně odebírán, dokud nebyl pufr čistý. Tuto metodu autoři zvolili, 

aby zbytečně neprodlužovali in vitro kultivaci, která může mít vliv na výsledné složení exkrečně-

sekrečních produktů. Vzorek byl poté analyzován nano-LC MS/MS (Liu et al., 2009). 

 Nejvíce zastoupeným proteinem v sekretu dospělců S. japonicum byl protein vázající mastné 

kyseliny, FABP. Mastné kyseliny slouží jednak jako zdroj energie ale fungují také jako signály pro 

regulaci metabolismu, a prostřednictvím enzymatických a transkripčních sítí mohou modulovat genovou 

expresi, růst ale i zánětlivé odpovědi. Mastné kyseliny mohou být také metabolizovány v ikozanoidy, 

které mohou fungovat jako pro- i protizánětlivé mediátory (Furuhashi et al., 2010). Protože schistosomy 

neumí syntetizovat mastné kyseliny de novo, spoléhají na jejich zdroj z hostitele (Brouwers et al, 1997). 

FABP je rodina transportních proteinů, které zajišťují přenos mastných kyselin přes buněčné membrány 

(Furuhashi et al., 2010) – blokování FABP a tedy příjmu mastných kyselin schistosomami představuje 

potenciálně zajímavou terapeutickou strategii, a proto byl tento protein zařazen Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO) na seznam jednoho ze šesti kandidátů na vakcínu proti schistosomóze. Vakcinací proti 

S. mansoni adjuvantem tohoto proteinu byl dosaženo účinnosti 50% v redukci dospělců v myši a velmi 

recentně byla dokončena první klinická fáze testů (viz review Molehin et al., 2016). 

 Dalšími hojně zastoupenými ES proteiny byly stresové proteiny rodiny HSP – ty byly ale 

exprimovány v nižší míře než v případě schistosomula a jejichž vlastnosti byly popsány v předešlé 

kapitole. 

 Byly nalezeny také strukturální proteiny včetně proteinů typicky cytoskeletálních a svalových. 

Jednalo se o převážně o aktiny, dále také o těžký řetězec myosinu, tubuliny, titiny, paramyosin a 

myophilin. Jejich výskyt v sekretu může být způsoben výskytem těchto typů proteinů na povrchu parazita 

(Matsumoto et al., 1988).  Nalezeny byly i jiné typicky cytosolické proteiny jako je enoláza, pyruvát 

kináza a GADPH – enzymy katalyzující glykolytické reakce.  

 Enoláza je multifunkční protein a podle všeho se vyskytuje i na buněčném povrchu. Enoláza umí 

u schistosom vázat plasminogen (Ramajo-Hernández et al., 2007), u S. japonicum může i stimulovat 

fibrinolytickou aktivitu a může tak usnadňovat migraci v hostiteli (Liu et al., 2009). Přestože by mohly 

být cytosolické proteiny uvolněny z umírajících nebo mrtvých parazitů, existují studie, kde byly tyto 
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proteiny nalezeny na povrchu živých intaktních parazitů (Pérez-Sánchez et al, 2008). Novější studie 

poskytují další vysvětlení sekrece cytosolických proteinů v rámci exozomů.  

 Dalším hojně nalezeným cytosolickým proteinem byl 14-3-3 protein-like. Přesto, že přesná 

funkce této rodiny proteinů u schistosom není jasná, u jiných živočišných druhů jsou tyto proteiny klíčové 

pro signální transdukci. Imunolokalizace S. mansoni 14-3-3-like proteinu ukázala, že je tento protein 

poměrně hojný v oblastech pohlavních orgánů dospělců obou pohlaví, svalů, subtegumentu a tegumentu 

dospělých červů. To může znamenat, že v těchto oblastech je transdukce intenzivnější, a že by mohly být 

tyto proteiny zapojeny do procesů, jako jsou interakce mezi pohlavími a pohlavní dospívání, exkrece, 

pohyb a tím ovlivňovat interakce s hostitelem (Schechtman et al., 2001). Z těchto důvodů byl tento 

protein zkoumán jakožto kandidát na vakcínu, bohužel neúspěšně (McManus et Loukas, 2008). 

 Sekret dospělců S. japonicum obsahuje také mnoho detoxifikačních molekul z nichž byly 

nalezeny TPx, SOD, GST molekuly a thioredoxin glutathion reduktáza. Nálezy ve všech obratlovčích 

stádií značí důležitost detoxifikace schistosomy proti vznikajícím kyslíkovým radikálům, a proto jsou tyto 

proteiny detailně zkoumány jako potenciální kandidáti na vakcínu (Liu et al., 2009). 

 Relativně nízké nalezené množství katepsinů a jiných proteáz v komplexních proteomických 

studiích inkubovaných dospělých červů oproti vysokým nálezům těchto proteáz ve vomitu 

pravděpodobně potvrzuje pozorování autorů (Delcroix et al., 2009, Hall et al., 2011), že pokud není 

otevírání ústních otvorů červů uměle indukováno, mimo prostředí hostitele k němu dochází minimálně. 

 V komparativní studii byla u dospělců oproti schistosomulám sledovaná zvýšená exprese proteinů 

imunoregulace a metabolismu purinů jako jsou nukleosid difosfát kináza nebo adenylát kináza (Cao et al., 

2016). Adultní stádia S. japonicum využívají sběrné cesty pro biosyntézu purinů a při získávání velkého 

množství purinových prekurzorů potřebných pro svůj energetický metabolismus a syntézu DNA závisí 

zcela na hostiteli (Senft et al., 1972).  

4.5.1 Exkretované proteiny a produkty ezofageální žlázy 

 První proteomická analýza vomitu schistosom, která identifikovala některé jeho složky, byla 

provedena na regurgitantu získaným osmotickým šokem destilovanou vodou. Přestože při této metodě 

dochází ke kontaminaci vzorku i z jiných tkání, výsledky této studie alespoň naznačily složení 

vyzvráceného obsahu trávicí soustavy. Tato studie identifikovala pouze 13 jednotlivých proteinů, z toho 5 

původem od hostitele. Výraznousložkou vomitu byly antioxidační molekuly parazita, a to SOD a 

thioredoxin a poté taky molekuly spojené s absorpcí mastných kyselin (lysofosfolipáza a FABP) a dále 

proteiny hostitele, které pocházející z lyzovaných krevních složek (Delcroix et al., 2009). Autoři nenalezli 

v regurgitantu žádnou proteázu, což vnáší jisté pochybnosti o relevantnosti této studie – z fyziologie 

trávicí soustavy vyplývá, že proteázy by měly tvořit významnou část vomitu. 

 Pozdější studie složení vomitu značně zvýšila povědomí o významu konkrétních složek v trávení 

krve. Autoři této studie získali regurgitant z dopělých červů S. mansoni dvěma způsoby – prvním byl 

teplotní šok a druhým hladovění parazitů. Získané vzorky byly poté analyzovány 2D elektroforézou a 
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následně hmotnostní spektrometrií (Hall et al. 2011). 

 Ze 71 identifikovaných proteinů patřilo mnoho z nich mezi proteázy. Byly nalezeny katepsiny B1, 

C a S/L, asparaginyl endopeptidáza a dvě prolinové  karboxypeptidázy. Dále inhibitory proteáz (serpin a 

α2 makroglobulin), lysosomální proteiny jako jsou lipid-vázající saposiny a cholesterol-vázající NPC-2 

nalezený i v sekretech vajíčka (Cass et al., 2005), iontové transportéry, a také již dříve objevené 

antioxidační molekuly SOD a thioredoxin. Autoři naznačují, že vzhledem k morfologickým změnám 

v gastrodermis a výskytu cytoplasmatických proteinů došlo k poškození parazitů a následné kontaminaci 

vzorku (Hall et al. 2011), ale tento výskyt cytosolických proteinů by také mohl být exozomálního původu.  

 Byla také provedena analýza genové exprese v gastrodermis kombinací laserové mikrodisekční 

mikroskopie a oligonukleotidových DNA mikročipů. Tato analýza identifikovala 358 genů, které byly 

specifické pro gastrodermis, z nichž 121 bylo znatelně upregulovaných. Z velké části byly výsledky v 

souladu s proteomickými studiemi - jednalo o proteázy (katepsiny A, B, D2 a L), lysosomální proteiny 

(saposiny, NPC-2, fosfolipáza A2), transportéry (Ca2+ ATPáza, fosfolipidový transportér a transportér 

aminokyselin) a antioxidant SOD (Nawaratna et al., 2011). 

 Proteázy tedy tvoří značnou část vomitu parazita a jelikož jsou nutné pro jeho výživu, jsou 

zkoumány pro svůj vakcinační potenciál.  Příkladem za všechny je katepsin B1 (CB1), který je nejvíce 

produkovanou proteázou v gastrodermis S. mansoni (Sajid et al., 2003). CB1 je lysosomální cysteinová 

peptidáza z papainové rodiny. V případě S. mansoni je tento enzym ve vyšších hodnotách exprimován 

v céku a protonefridiích cerkárie. Exprese SmCB1 se ještě zvyšuje po penetraci kůže hostitele a 

transformací na schistosomulum, která je spojena s počátkem trávení krve (Zerda et al., 1988). Byl také 

identifikován unikátní motiv, který je k nalezení pouze u těch B-katepsinů, které jsou přímo spojeny 

s degradací hemoglobinu u jiných helmintů (Baig et al., 2002). Obě izoformy SmCB1 mají tento motiv a 

vzhledem k tomu, že jsou obě lokalizované ve střevě, můžeme jejich hemoglobinolytickou funkci potvrdit 

(Caffrey et al., 2004). Kromě toho má SmCB1 dobrý diagnostický potenciál, byl nalezen v séru pacientů 

nakažených všemi hlavními lidskými schistosomami (Li et al., 1996). Ve schistosomulu T. regenti bylo 

nalezeno 6 izoforem tohoto katepsinu  (Dvořák et al. 2005).  Nejvyšší exprese tohoto enzymu byla 

lokalizována ve střevě schistosomul a dospělců, což značí jeho funkci v trávení i u ptačích schistosom 

(Dolečková et al., 2010). 

 Tato proteáza je také dominantním cílem imunitní odpovědi, v prepatentní fázi infekce je 

zaměřována imunoglobuliny IgG a IgE (de Oliveira Fraga et al., 2010). Subkutánní injekce této proteázy 

do myší vykázala značnou ochranu proti experimentální infekcí schistozomózou a to až 73% (El Ridi et 

al., 2014) a v kombinaci s GAPDH a peroxiredoxinem, dalšími známými kandidáty na vakcínu, je 

ochrana proti nákaze schistosomózou až 83% (El Ridi et al., 2014).  

 Dalšími proteázami zkoumanými v souvislosti s vývojem vakcíny jsou asparagynilová proteáza 

SmAE (legumain) a aspartická proteáza SmCD, jelikož se také podílejí na zpracování krevních 

komponentů (viz review Figueiredo, 2015). 
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 Superoxid dismutáza (SOD) se vykytuje jak v tegumentu, tak ve vomitu parazita a je tudíž 

v přímém kontaktu s imunitním systémem hostitele, kde pomocí antioxidačních mechanismů chrání 

parazita proti buněčné imunitní odpovědi a produktům oxidace hemoglobinu (Mei et LoVerde, 1997). Její 

schopností je přeměňovat superoxidové radikály na méně toxický peroxid vodíku. DNA vakcinací myší 

bylo dosaženo redukce parazitů v těle až o 54%, což značí zajímavý vakcinační potenciál (Shalabym et 

al., 2003). Vzhledem k tomu, že se SOD vyskytuje v sekretu cerkárie (Hansell et al., 2008) i 

schistosomula (Cao et al., 2016), případná vakcína by mohla být zaměřena proti více stádiím najednou, 

což by mohlo zvýšit její účinnost.   

 Dalším zdrojem sekretů je ezofageální žláza. Jak již bylo zmíněno, sekrety ezofageální žlázy jsou 

esenciální pro trávení krevních složek. Dá se předpokládat, že se produkty ezofageální žlázy (např. trávicí 

enzymy) do jisté míry překrývají s proteiny nalezenými v regurgitantu, jelikož se v něm logicky 

vyskytují.  

 Nelze tedy přesně určit, které proteiny jsou původem ezofageální a které z lumen střeva. Studie 

genové exprese ale odhalila zvýšenou expresi proteinu SmVAL7 a MEG proteinů. SmVAL7 se 

exprimuje výhradně v ezofágu a ezofageální žláze a má tedy pravděpodobně roli v parazitově trávení 

(Rofatto et al., 2012). Jednou ze zásadních MEG molekul identifikovaných v ezofageální žláze je protein 

Sm10.3/MEG-4.1 (Micro exon gene-4.1) (Li et al., 2013). Sm10.3 je lokalizovaný na povrchu trávicího 

traktu a ezofageální žlázy plicních schistosomul a dospělců. Tento protein je exprimován kromě miracidia 

ve všech stádiích schistosomy a nejvyšší exprese byla sledována v případě schistosomula. Sm10.3 

indukuje hemaglutinaci červených krvinek in vitro a jeho předpokládaná funkce v ezofágu je 

pravděpodobně spojena s tímto jevem. Tato vlastnost může hrát roli v trávení a výživě parazita (Martins 

et al., 2014). 

 Pro pravděpodobnou funkci při výživě byl tento antigen použit při vývoji vakcíny proti 

schistosomóze na myším modelu. Tento antigen vyvolal smíšené reakce imunitní reakce Th1 a Th2 typu. 

Očkování tímto antigenem snížila výskyt červů o 32 %, vajec o 43,6% a s tím i zmírnění patologických 

projevů (Martins et al., 2014). Tato zjištění, spolu s nálezy hostitelských imunoglobinů G vázaných v 

jícnu schistosom naznačují, že proteiny a enzymy ezofageální žlázy jsou slibnými kandidáty na vývoj 

vakcíny – zásadně se podílejí na trávení krve a také, protože hostitelovi protilátky mířené proti těmto 

enzymům nedokáží čelit tomuto prostředí (Li et al., 2013). 

4.5.2 Exozomy 

 Exozomy jsou váčky dosahující velikosti 30-100 nm, které nesou různé netypicky sekretované 

proteiny (Marcilla et al., 2014). Tyto váčky jsou mnoha parazity aktivně sekretovány a jsou přijímány 

buňkami hostitele. V případě motolic obsahují tyto váčky mimo jiné i proteiny již dříve identifikované 

v analýzách ESP, a to hlavně cytosolické proteiny cytoskeletu, glykolytické enzymy, dokonce i jaderné 

proteiny (Marcilla et al., 2012). Tato zjištění poskytují zajímavé a velmi zřejmé vysvětlení takto 

abundantního výskytu typicky nesekretovaných proteinů. Jedny z prvních studií exozomů motolic byly 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Superoxidy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radik%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peroxid_vod%C3%ADku
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provedeny na Echinostoma caproni a Fasciola hepatica (Marcilla et al., 2012), a velmi recentně byl tento 

jev studován i u schistosom S. japonicum a S. mansoni.  

 V obou případech byla přítomnost těchto váčků potvrzena. V případě S. japonicum autoři použili 

k analýze obsahu váčku SDS-PAGE a určili, že tyto váčky opravdu obsahují proteiny, které nejsou 

sekretovány klasickou cestou. Autoři se bohužel nepokusili identifikovat jednotlivé proteiny. Chtěli ale 

primárně ověřit hypotézu, zda tyto váčky ovlivňují imunitu hostitele, čehož se pokusili dosáhnout jejich 

působením na makrofágy. Dosáhli tak zvýšené povrchové exprese prozánětlivých CD16/32, což vede k 

polarizaci makrofágů a následné obraně proti patogenům a hypotézu tudíž potvrdili (Wang et al., 2015).  

 Při výzkumu váčků S. mansoni šli autoři ještě hlouběji, když po jejich úspěšném nálezu podrobně 

analyzovali jejich obsah. Bylo identifikováno 83 proteinů. Z proteinů identifikovaných ve váčcích byly 4 

z 5 nejhojněji zastoupených (saposin B, tetraspanin-2, Sm29 a lehký řetězec cytoplazmového dyneinu) 

známí kandidáti na vývoj vakcíny nebo homology antigenů u jiných motolic. Téměř třetina 

identifikovaných proteinů byly homology již dříve identifikovaných kandidátů na vakcínu nebo jiných 

látek pro vývoj terapeutických agens (Sotillo et al., 2015).  

 Enoláza, HSP70, a GST - významné antigenní cytosolické proteiny byly nalezeny v sekretu všech 

obratlovčích stádií kromě vajíčka. Stejně tak GAPDH a TPI jsou typicky cytosolické antigeny, které se 

projevily jako úspěšné vakcíny na zvířecích modelech. Nebylo ale jasné, jak tyto cytosolické proteiny 

přicházejí do styku s imunitním systémem hostitele (Sotillo et al., 2015) a vysvětlení těchto nálezů byla 

různá. V případě cerkárie bylo uspokojivé vysvětlení holokrinním charakterem sekrece, ve 

schistosomulech a dospělých červech se výskyt těchto proteinů přisuzoval převážně poškozením parazita 

při manipulaci. Nález všech těchto antigenů v exozomech podává konečně uspokojivé vysvětlení 

pravidelného nálezu v proteomických studiích a mechanismu, kterým se tyto molekuly dostávají 

z motolice ven a internalizují se do hostitelových buněk. Kromě toho se jejich přítomnost pravděpodobně 

uplatňuje i v komunikaci mezi pohlavími (Sotillo et al., 2015). 
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4.6  ESP vajíčka 

 Čerstvě nakladená vajíčka schistosom obsahují jednu pravou vaječnou buňku a cca 20-30 

vitelinních buněk, které jsou těsně přilehlé na stěnu vaječné schránky. Morfologické studie různých 

digeneí jako je např. Fasciola nebo Paragonimus (viz. diskuze v Ashton et al. 2001) ukazují, že pod 

schránkou vajíčka se tvoří tzv. obálka, která je odvozena z buněk, které se cca po prvních 7-8 děleních 

vaječné buňky oddělují od embrya budoucího miracidia. Tyto buňky migrují těsně pod stěnu vaječné 

schránky, kde se ustálí a vytvoří kontinuální buněčnou vrstvu obklopující celý vaječný obsah. Takovou 

obálku nalezneme i u schistosom a pomocí imunocytochemického experimentu bylo prokázáno, že právě 

tato vrstva je zodpovědná za sekreci antigenů (Ashton et al., 2001). 

 V průběhu prvních 4-6 týdnů po infekci v myši je proti migrujícímu schistosomulu a nedospělým 

červům generována mírná imunitní odpověď T-helper typu 1 (Th1). Tato odpověď vede ke zvýšení 

hladiny kolujících prozánětlivých cytokinů TNF- α , IL-1, IL-6 a IFN-γ. Po zahájení kladení vajíček 

reaguje hostitelův imunitní systém přímo na vajíčky sekretované antigeny a přepne na velmi silnou 

imunitní Th2 odpověď, která je doprovázena zvýšenou expresí cytokinů IL-4, IL-5, IL-10 a IL-13. 

Interleukin IL-13 poté způsobuje vytváření kolagenových pouzder kolem uvězněných vajíček stimulací 

myofibroblastů a je tím zodpovědný za vývoj jaterní fibrózy. IL-4 je zase zodpovědný za určování 

velikosti granulomu, indukuje proliferaci Th2 cytokinů produkujících lymfocyty a je důležitý pro 

produkci IL-5 a IL-13 (viz. review Burke et al., 2009). Kumulace těchto zánětlivých patologií vede ke 

zjizvení jater, portální hypertenzi, vnitřnímu krvácení a může končit i smrtí hostitele (Boros, 1989). 

 Jak už bylo naznačeno, larvální a dospělá stádia parazita indukují v hostiteli minimální množství 

zánětlivých procesů (Pearce et MacDonald, 2002). Vytvořené granulomy sice poškozují játra, ale zároveň 

je chrání před vaječnými hepatotoxiny a slouží pravděpodobně také jako ohnisko angiogeneze -  

zachovávají tak funkci jater a prodlužují tím i hostitelovu životaschopnost (Loeffler et al., 2002; Dunne et 

Doenhoff, 1983, citace dle Cass et al. 2007). Velké počty vyprodukovaných vajíček jsou schopné ucpávat 

menší cévy krevního oběhu a také narušovat epitel cév, kterými při cestě z těla hostitele prostupují. Tyto 

události v těle obvykle vedou ke zvýšené koagulaci krve v místě patologie. V přítomnosti vajíček 

schistosom ale nebyla zvýšená koagulace krve v těchto místech pozorována (File, 1995), což naznačuje 

schopnost schistosom ovlivňovat hemostázi hostitele a zajišťovat tak úspěšné přežití. Tyto poznatky 

svědčí o velmi sofistikované modulaci prodlužující koexistenci parazita a hostitele a zajišťující tak jeho 

dlouhodobý reprodukční úspěch.  

 Jelikož mají vaječné antigeny vlastnosti, které mají následný vliv na patologické projevy 

schistosomózy, je identifikace těchto sekretovaných antigenů hlavním bodem zájmu a někteří autoři si 

právě od výzkumu těchto látek slibují úspěšný vývoj vakcíny (Burke et al. 2009). 

 V první kompletní proteomické studii vaječných sekretů bylo nalezeno a identifikováno 188 

proteinů zařazovaných do mnoha funkčních skupin. Jednalo se o antioxidační proteiny, heat shock 

proteiny, chaperony a protein folding proteiny, vápník vázající proteiny (např. kalmodulin ovlivňující 

líhnutí vajíček), enzymy spjaté s glykolýzou a proteiny “čistících“ drah (scavenging pathway) (Cass et al., 
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2007). Tato rozmanitost sekretovaných molekul byla velmi překvapivá.  

 V novější studii se ale soustředili hlavně na původ jednotlivých proteinů a lokalizaci jejich 

exprese. Zde bylo nalezeno a identifikováno pouze 6 sekretovaných proteinů, zato v mnoha izoformách 

(Mathieson et Wilson, 2010). Velký rozdíl v těchto dvou výsledcích vysvětlují autoři této studie chybným 

postupem při přípravě materiálu v předešlé studii. Většina z nalezených 188 proteinů týmem Cassové jsou 

totiž proteiny běžně se vyskytující v cytosolu. Tento nález je tedy považován za arteficiální, jelikož byl 

sběr produktů učiněn z vajíček inkubovaných přes noc v 200 mM roztoku soli o teplotě 4 °C. Takto 

chladné a slané prostředí mohlo podle autorů vaječnou obálku poškodit a cytosolické proteiny tak 

společně s proteiny sekretovanými pravděpodobně unikly do inkubačního média a znemožnily rozeznat 

jejich původ (Mathieson et Wilson, 2010).  

4.6.1 Funkce proteinů sekretovaných vajíčky 

 Nejvíce zastoupeným proteinem v identifikovaných sekrecích vajíčka je IPSE/alpha-1 (IL-4-

inducing principle from S. mansoni eggs). Původně byl tento glykoprotein objeven a pojmenován IPSE, 

ale poté co bylo zjištěno, že se jedná o molekulu totožnou s molekulou alpha-1, charakterizovanou 

v osmdesátých letech, byly tyto názvy spojeny (Dunne et al., 1981; citace dle Schramm et al. 2006). Bylo 

prokázáno, že IPSE/alpha-1 působí na bazofily, jakožto na hlavní producenty IL-4 a IL-13, aby 

degranulovaly, a tyto cytokiny exprimovaly. Tyto cytokiny jsou, jak již bylo zmíněno, klíčovými 

molekulami pro kontrolu a aktivaci Th2 imunitní odpovědi. Kromě toho je infekce S. mansoni spojena se 

zvýšenou syntézou IgE, které musí být přítomné na bazofilech, aby IPSE/alpha-1 nabylo účinnosti. 

Pomocí blot experimentů bylo prokázáno, že IPSE je vázající IgE faktor (Schramm et al., 2003). 

 Omega-1 byl v sekretomu vajíčka taktéž velmi hojně zastoupen (Mathieson et Wilson, 2010; 

Cass et al., 2007). Tento protein obsahuje ribonukleázovou doménu a je schopný ovlivňovat dendritické 

buňky k vedení CD-4 buněk Th2 směrem, což naznačuje jeho možnou schopnost přepnout z Th1 na Th2 

reakci (Everts et al., 2009). Tato ribonukleázová skupina je také pravděpodobně zodpovědná za 

hepatotoxicitu této molekuly (Fitzsimmons et al., 2005). Autoři novější studie naznačují, že výše zmíněný 

IPSE/alpha-1 je velmi lepkavý protein, který je při fyziologickém pH kladně nabitý. Z toho usuzují, že 

pravděpodobně odlučuje ostatní proteiny v blízkosti vajíčka a právě omega-1 způsobuje cytolyticky na 

leukocyty hostitele a tím chrání povrch vajíčka (Mathieson et Wilson, 2010). 

 Kunitz type protein s názvem SjKI-1 je dalším proteinem, který pravděpodobně hraje velkou roli 

v interakcích parazita s hostitelem. Tento sekretovaný protein je účinný inhibitor proteáz trypsinu, 

chymotrypsinu, neutrofilové elastázy, faktoru 10a a plasmového kallikreinu. Tato vlastnost naznačuje 

obrannou funkci tohoto proteinu proti proteolytickým enzymům hostitele. Kromě toho byla v této 

recentní studii objevena i jeho zodpovědnost za antikoagulační funkci sekretu vajíčka. Při aPTT testu byla 

prodloužena doba srážení krve dokonce až o dvojnásobek při přidání 7,5 μM množství tohoto proteinu, 

tudíž se dá předpokládat jeho důležitost pro toto stádium (Ranasinghe et al., 2015) 

 Jak již bylo řečeno, TPx neboli thioredoxin peroxidáza je molekulou nacházející se v širokém 
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spektru organismů, která plní různé obranné funkce. TPx-1, nazvaný v případě původu z S. mansoni může 

plnit obranou funkci proti kyslíkovým radikálům produkovaným imunitním systémem hostitele. Pro 

plnění této funkce by se ale měly v sekretech vajíčka společně s peroxidázou nacházet thioredoxin a 

thioredoxin reduktáza, ty ale nalezeny nebyly (Mathieson et Wilson, 2010). Jiným vysvětlením je její 

možná imunomodulační funkce. Kromě zmíněné možné inhibice aktivace makrofágů působí tato 

molekula stimulačně na proliferaci CD4
+
 Th buněk, na které je závislá tvorba jaterního granulomu kolem 

vajíčka (Williams et al., 2001)   

 Smp_138080 a Smp_138060 jsou příbuzné proteiny z MEG-3 skupiny. Přesto, že zatím nebyla 

nalezena žádná homologie s proteiny se známou funkcí, přisuzuje se jim možná proteolytická aktivita 

spojená s degradací tkáně a únikem z těla hostitele. Tyto proteiny byly totiž nalezeny v místech 

proteolytické aktivity v gelu. Tuto hypotézu také podporuje nález dvou neznámých proteáz sekretovaných 

z vajíčka v dřívější sekretomické studii (Ashton et al., 2001). 

 Posledním proteinem v sekretomu  je ESP15 nalezený v několika variantách. Tento protein patří 

do skupiny MEG-2 a jeho funkce je zatím neznámá.  

5. Závěr 

 V této práci jsem shrnul hlavní dostupné poznatky o exkrečně-sekrečních produktech 

jednotlivých obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie.  

 Prvním stádiem, které přichází do kontaktu s obratlovcem, je cerkárie, která penetruje skrz jeho 

kůži. K penetraci hostitele využívá tato larva sekreční žlázy, které obsahují velké množství 

proteolytických enzymů – cerkáriových elastáz, katepsinu, leishmanolysinů, kalpainů a dalších. Tyto 

enzymy umožňují parazitovi rozrušit kožní tkáň a úspěšně ho infikovat. Dalšími významnými látkami 

v sekretu transformující cerkárie jsou enzymy podílející se na reakcích proti stresovým faktorům – 

molekuly podílející se na oxido-redukčních procesech (TPx, SOD, GST) a proteiny teplotního šoku 

(HSP), chránící tak cerkárie před oxidativním a teplotním stresem spojeným s jejím vstupem do prostředí 

hostitele. 

 Rapidní změny vnějších podmínek znamenají pro schistosomulum velké množství adaptací, které 

se odrážejí i na kompozici vylučovaných molekul. Nejvíce zastoupenými sekretovanými proteiny jsou 

enzymy glykolýzy - metabolismu sacharidů, který se stane hlavním zdrojem energie pro parazita při 

přechodu do anaerobního prostředí hostitele. Zároveň se alespoň u některých z těchto metabolických 

enzymů předpokládají i jiné role v interakcích s hostitelem. Přetrvávající oxidativní stres a nepřátelské 

prostředí hostitele odráží jako v případě cerkárií vysoká abundance proteinů stresových reakcí – TPx, 

GST a HSP. 

 Dospělá stádia  potřebují velké množství energie pro rozmnožování a v případě samic k masivní 

produkci vajíček. Hlavním zdrojem pro zisk energie dospělými červy je glukóza přenášená přes tegument 

a bílkoviny získané z přijaté krve. Jelikož schistosomy neumí syntetizovat mastné kyseliny de novo, 

spoléhají na zdroj z hostitele. Pro jejich přenos přes membrány potřebují velké množství transportérového 
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proteinu FABP, který je také nejvíce zastoupeným proteinem v jejich sekretu. Červené krvinky jsou 

štěpeny enzymy z ezofageální žlázy a gastrodermis parazita, a ty jsou periodicky vyvrhovány společně 

s tráveninou ven z jeho těla. Proteiny exkretované ústním otvorem ze slepé trávicí soustavy tak obsahují 

hlavně cysteinové proteázy - katepsiny B, C a L. 

 Novou oblastí pro studium jsou nedávno objevené sekretované váčky, exozomy, obsahující velké 

množství hemolytických saposinů. Ty mají tedy pravděpodobně význam ve výživě parazita. Exozomy 

obsahují také mnoho známých cytosolických imunomodulačních molekul (GST, TPI, HSP70, enolázu a 

GAPDH), které se inkorporují do buněk hostitele a jsou známými kandidáty pro vývoj vakcíny. Produkce 

těchto váčků je také uspokojivým vysvětlením opakovaných nálezů typických cytosolických molekul 

v sekretech jednotlivých stádií. Stejně jako v případě ostatních obratlovčích stádií obsahuje sekret 

dospělců HSP, TPx, SOD a GST molekuly, které ho chrání proti neustálému působení stresových faktorů 

v prostředí hostitele. 

 Vajíčko je hlavním původcem patologických projevů schistosomózy. Imunitní systém hostitele 

reaguje na vaječné antigeny silnou Th2 reakcí, která vede k vzniku granulomů v tkáních hostitele. Těmto 

poznatkům odpovídá i složení sekretu vajíček – ta nejvíce uvolňují proteiny IPSE/alpha-1 a  Omega-1, 

molekuly indukující zmíněnou Th2 reakci, a dále proteiny TPx chránící vajíčko proti kyslíkovým 

radikálům. Neznámé proteiny s proteolytickou funkcí poté pravděpodobně pomáhají vajíčku snadněji 

migrovat a dostat se tak ven z těla hostitele. 

 Všem obratlovčím stádiím je tedy společná sekrece proteinů bránící parazity proti stresu, který je 

spojen s prostředím hostitele. U všech stádií byly v sekretech také identifikovány enzymy 

s proteolytickou aktivitou, což odpovídá schopnosti migrace těchto stádií tkáněmi hostitele. Ostatní 

exkrečně-sekreční proteiny se liší v závislosti na jednotlivých stádiích a odráží tak kontext jejich biologie. 

 U mnoha těchto proteinů byl také zkoumán jejich vakcinační potenciál. Nejvýznamnějšími z nich, 

u kterých se na vývoji stále intenzivně pracuje, jsou rekombinantní formy glutathion-S-transferázy 28 

kDa, FABP - proteinu vázajícího mastné kyseliny, a velké p80 podjednotky kalpainu. V případě 

rShGST28 je výzkum jíž ve třetí fázi klinických testů a brzký vývoj vakcíny je tudíž velmi slibný. 

 Problematice ES produktů bych se chtěl věnovat i v rámci mého magisterského studia a 

diplomové práce. V plánu je provedení kompletní proteomické analýzy exkrečně-sekrečních produktů 

cerkárie neuropatogenní ptačí schistosomy T. regenti pomocí dostupných metod zmíněných v obdobných 

studiích provedených na zástupcích rodu Schistosoma, popřípadě dokázat přítomnost cerkáriové elastázy 

v sekretu. Tato komplexní studie by mohla odhalit mechanismy, které se podílejí na invazi definitivního 

hostitele této schistosomy, kterým je kachna Anas platyrhynchos. Ve své budoucí práci bych chtěl také 

zjistit, zda jsou v sekretech T. regenti přítomné exozomy, případně analyzovat jejich složení.  
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