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 L egenda říká, že upíři nevrhají stíny, nezob-
razují se v zrcadle a – v modernější verzi 
příběhu – nelze je vyfotografovat, naf il-

movat nebo natočit na video. Upíři jsou samo-
zřejmě pouhým mýtem. Schistosomy, které 
se v určitých směrech chovají podobně, jsou 
však bohužel skutečností. Tito infekční cizo-
pasníci přebývají v lidských žilách a živí se 
krví. Na základě počtu úmrtí, počtu chronic-
ky nemocných lidí a zpomalování sociální-
ho a ekonomického vývoje národů řadí Svě-
tová zdravotnická organizace schistosomiá-
zu mezi onemocněními způsobenými parazity 
na druhou příčku hned za malárii. Schistoso- 
my jsou svým způsobem také neviditelné. Kame-

ry dokáží zaznamenat jejich obraz, náš imu-
nitní systém je však zaznamenat nedokáže.

Výzkumníci již celá léta zápolí s nepolapitel-
ností schistosom. Pokoušejí se vyvinout vakcí-
nu, která by dokázala zajistit ochranu organis-
mu rychlým zachycením parazita, předcházením 
onemocnění nebo odstraněním infekce z těla. 
Vakcíny jsou nevyhnutelnou a chybějící součástí 
v celosvětovém úsilí o vymýcení tohoto onemoc-
nění. Výsledky jsou zatím znepokojivé. Výzkum-
níci zabývající se schistosomami, mezi které pa-
třím i já, se však i tak domnívají, že jsme již na 
počátku ohromného posunu vpřed. Projekty za-
bývající se genetickou informací odhalují uspo-
řádání DNA parazita a vědci začínají s vývojem 

Schistosomy cizopasí v cévní sou-
stavě a patří mezi nejzávažnější 
lidské parazity. Nové uspořádání 
genetických informací a účinné 
genetické nástroje nabízejí příslib 
rozluštění jejich tajemství.

Patrick Skelly

ZDRAVÍ

HLAVNÍ MYŠLENKY
n   Cizopasník známý jako schistosoma je 

hlavní příčinou onemocnění a úmrtí 
v mnoha částech světa, především pak 
v subsaharské Africe.

n   Ačkoliv existuje léčba, opětovná  
infekce je pravidlem.

n   Vakcína by světu velice ulehčila, nikdo 
však takovou účinnou očkovací látku 
zatím nevyvinul.

 —Redakce
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DOSPĚLÍ JEDINCI SCHISTOSOM, kteří 

jsou přibližně jeden centimetr dlouzí, 

putují cévní soustavou v párech. Menší 

samička (dole) je stočená v kanálku  

v těle samce. Jméno cizopasníka je 

odvozeno od schisto což znamená 

„štěrbina“ a soma, což znamená „tělo“. 
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nového účinného nástroje ke zkoumání jeho mo-
lekulárních tajemství. Tyto zbraně mohou pomo-
ci zvýšit imunitu a urychlit úsilí vedoucí k vývo-
ji vakcíny.

Parazitují na lidech
Vakcína by přispěla k tomu, aby nedocházelo 
k tolika úmrtím. Přibližně 200 milionů lidí, pře-
devším v tropických a subtropických zemích, trpí 
schistosomiázou, což znamená, že v jejich krvi 
parazitují schistosomy. U dětí může vést trva-
lá infekce ke zpomalení růstu a ke snížení roz-
poznávacích schopností. U kteréhokoliv jedin-
ce může dále vést k chudokrevnosti, ale také 
k poškození střev, močového měchýře, sleziny 
nebo jater se symptomy, jako jsou krvavé prů-
jmy, život ohrožující vnitřní krvácení či selhání 
ledvin. Schistosomiáza může drasticky snižovat 
schopnost jedince pracovat, což paralyzuje jed-
notlivce i celou ekonomiku.

Lidé se infikují při styku s vodou zamořenou 
nedospělými formami schistosom, které, ačko-
liv „bezzubé“, snadno pronikají lidskou pokož-
kou a dostávají se do cév. Tam se nedospělí para-
ziti vyvíjejí v dospělé krevní cizopasníky, páří se 
a poté samičky kladou vajíčka.

Vajíčka pak průběh nemoci ještě zhoršují. Až 
stovky vajíček nakladených denně jednou sami-
cí se usadí v různých orgánech. Zcela nekont-
rolovaně mohou vylučovat smrtící dávky toxi-
nů. Imunitní systém, který není běžně schopen 
eliminovat cizopasníky, zablokuje akutní smrtí-
cí účinek i za cenu vlastního poškození. Vytvá-
řejí se jizvy na tkáních, což je hlavní příčinou 
poškození orgánů během tohoto onemocnění. 
Reakce imunitního systému na vajíčka jim zřej-
mě pomáhá provrtávat se stěnami cév, a dostat 
se tak do střev a pak ve výkalech ven z těla, aby 
mohla pokračovat ve vývoji. Vajíčka, která napa-
dají močový měchýř, mohou případně odcházet 
z těla močí. Ve vodě se vajíčka vylíhnou, vyvinou 
se z nich larvy a proniknou do plžů. Uvnitř plžů 
se schistosomy nepohlavně reprodukují a poté se 
dostanou zpět do vody, aby infikovaly lidské obě-
ti. (Více informací o celém vývojovém cyklu cizopas-
níků najdete na straně 39.) 

V mnoha zemích bylo onemocnění omezeno 
díky dobrým hygienickým opatřením a regulaci 
plžů. V chudých, rozvojových regionech, kde je 
stále nedostatek čisté vody, se této nákaze daří. 
V sedmdesátých letech dvacátého století byl vy-
vinut bezpečný lék proti schistosomám - prazi-
quantel. Má málo vedlejších účinků, je poměrně 
levný, a navíc k vyléčení infekce postačí jediná 
léčebná kůra. Často však dochází k opětovné-

mu nakažení a objevují se také cizopasníci, kte-
ří se stali vůči tomuto léku imunní. Existují pří-
pady schistosomiázy vyžadující vyšší dávky léku 
k vyléčení infekce, což je pravděpodobná znám-
ka vznikající odolnosti vůči léku.

Právě kvůli odolnosti vůči léku, a protože nej-
lepším lékem je vždy prevence, dychtí předsta-
vitelé zdravotnictví po zavedení vakcín do boje 
proti těmto parazitům, pokud však bude taková 
účinná vakcína vyvinuta. Typické vakcíny obsa-
hují odumřelé nebo neaktivní patogeny nebo ty-
pické části molekul (často proteiny) vytvářené tě-
mito organismy, což způsobuje, že se imunitní 
systém chová jako kdyby se objevila skutečná in-
fekce. Imunitní systém pak vytváří buňky, které 
specificky rozpoznají molekuly přítomné ve vak-
cíně. Některé tyto buňky zůstávají ostražité vůči 
patogenu a zaútočí molekulami protilátek pří-
mo na určené cíle dalšími zbraněmi předtím, než 
onemocnění propukne.

Výzkumníci původně neočekávali, že bude 
vývoj vakcíny proti schistosomiáze tak náročný. 
Podle vývojového cyklu cizopasníka předpoklá-
dali, že parazit bude pro náš vyvinutý imunitní 
systém snadným cílem. Dosud se však jeví jako 
nesnadno zvládnutelný problém.

V jedné vodě s nepřítelem
Jedním z důvodů, proč byly schistosomy původ-
ně považovány za snadný cíl, je to, že jsou poměr-
ně velké a nesnaží se v našem těle nikam schovat. 
Když moji studenti poprvé vidí tohoto dospělého 
cizopasníka, jsou vždy překvapeni. Tito biologové 
znají mikroskopické bakterie a viry, které mohou 
žít v našich tělech, a které se často vyhnou úto-
ku imunitního systému tak, že se schovají uvnitř 
buněk nebo bojují s imunitními buňkami tak, že 
se velice rychle rozmnožují. Jeden virus nebo jed-
na bakterie vytváří během infekce miliony, vlast-
ně miliardy, dalších virů nebo bakterií. 

Schistosomy jsou dostatečně veliké, aby je 
bylo možné spatřit pouhým okem. Dospělý je-
dinec je centimetr dlouhý. Kromě toho zůstávají 
cizopasníci, kteří spouštějí infekci, stejní po léta 
nebo dokonce po desetiletí. Uvnitř lidského těla 
se jejich počet nezvyšuje, samozřejmě s výjim-
kou nové infekce.

A evoluce schistosomám vybrala za domov 
značně nepřátelské prostředí. Pro parazita se ne-
zdá být existence v krevním řečišti ideální. Krev 
sice představuje zdroj výživy, ale především je 
hlavním nositelem imunity, které se těmto cizo-
pasníkům daří nějakým způsobem vyhýbat.

Kromě toho, že jsou veliké a tvrdé, mají schis-
tosomy i další rysy, které nasvědčují tomu, že by 

[AUTOR]

Patrick Skelly, který svůj doktorát získal 
na Australské národní univerzitě v Canbeře, 
pracuje jako odborný asistent lékařských 
věd na veterinárního fakultě Cummings 
School při Tufts University a je preziden-
tem Asociace parazitologů Nové Anglie. 
Často se tváří veseleji než na této foto-
grafii.

HROZIVÝ 
NEPŘÍTEL
Globálně se odhaduje 200 milionů 
nakažených lidí (20 milionů velice 
vážně) a 200 000 úmrtí ročně.

druhy schistosom, které způsobují 
onemocnění lidí, se v lidském těle 
nemnoží, ale dokáží tam přežívat i 30 
až 40 let.

Cizopasníci, známí také jako motolice, 
dokázali skolit i armádu. rozmnožily 
se ve vodě a v roce 1948 paralyzovali 
ohromné množství čínských vojáků, 
kteří se připravovali na vylodění 
a útok na Tchajwan (dříve formosa). 
Jeden historik tedy tohoto cizopasní-
ka nazval „motolicí, která zachránila 
formosu“.
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je měl imunitní systém za správných podmínek 
rozpoznat. Lze to předpokládat podle silné re-
akce těla na jejich vajíčka. A co víc, na moleku-
lách, které cizopasníci vytvářejí, není nic skuteč-
ně imunologicky neviditelného. R. Alan Wilson 
se svými kolegy z Univerzity z Yorku v Anglii, 
stejně jako další výzkumné skupiny, dokázal, že 
pokud jsou schistosomy smrtelně poškozeny vy-
sokou dávkou radiace a poté zavedeny do pokus-
ných zvířat, umírající parazité zvyšují imunitu. 
Ve skutečnosti slouží jako účinné vakcíny, které 
chrání zvíře před pozdějším napadením stovka-
mi zdravých schistosom. Použití podobně upra-
vených motolic k vakcinaci lidí je bohužel nepro-
veditelné.

Tento projekt však udržuje naději, že je mož-
né vyvinout vakcínu levně a v hojném množství 
pomocí jediné molekuly schistosomy nebo kom-
binací několika vybraných molekul jako jejího 
základu. Velkou většinu onemocnění lidí způ-
sobují tři druhy schistosom – Schistosoma manso-
ni, S. haematobium a S. japonicum – takže ideální 
vakcína by měla působit právě proti těmto třem 
druhům. Výzkumníci se však prozatím zaměřují 
na vývoj vakcíny, která by působila proti infekci 
způsobené jedním druhem, předtím než se po-
kusí porazit všechny tři najednou.

Doposud bylo pro vakcíny vyzkoušeno něko-
lik molekul schistosom, ale žádná nebyla dosta-
tečně účinná. Jedna účinkovala natolik dostateč-
ně, aby s ní byla provedena III. fáze klinických 

zkoušek, představující konečné stadium testová-
ní na lidech před uvedením výrobku na trh. Tato 
vakcína vyvinutá na Pasteur Institute of Lille ve 
Francii obsahovala verzi proteinu S. haemato-
bium objevenou v roce 1987 – GST (glutathion 
S-transferáza). Všichni výzkumníci doufají, že 
tento preparát bude úspěšný, avšak prozatím po-
kračuje hledání dalších slibných vakcín.

Taktika cizopasných motolic
Znalost mechanismu, jak se schistosomy běžně 
vyhýbají odhalení imunitním systémem, je zce-
la určitě důležitá, pokud chceme vyvinout vak-
cínu, která by dokázala tuto dispozici překonat. 
Paraziti mají několik triků, které mohou vysvět-
lit jejich zdánlivou neviditelnost pro náš imunit-
ní systém. Jedním z nich je jejich vybavenost růz-
nými molekulami, které jim umožňují imunitní 
systém vyřadit nebo „obelstít“. Kalyanasunda-
ram Ramaswamy se svými kolegy z Univerzity 
v Illinois například ukázal, že některé molekuly 
schistosom dokáží (alespoň ve zkumavce) zabrá-
nit množení buněk imunitního systému, nebo 
způsobují dokonce odumření těchto buněk.

Kromě toho se některé nově identifikované 
geny schistosom podobají lidským genům, které 
jsou aktivní v buňkách imunitního systému. Další 
geny zakódují receptory blízce příbuzné lidským 
receptorům, které váží malé molekuly zvané cyto-
kiny (ty regulují aktivitu buněk imunitního systé-
mu) nebo hormony (dopravující zprávy mezi buň-

[GLOBÁLNÍ OBRAZ] FaKTa
schistosomy pravděpodobně pochá-
zejí z Asie, odkud se rozšířily do indie 
a Afriky. V tělech afrických otroků se 
dostaly až do Ameriky.

Tento cizopasník nemá řitní otvor, 
takže zbytky vždy vyvrhne ústním 
otvorem do krve hostitele, která je 
odnese pryč.

samičky dospívají teprve kontaktem 
se samci. Oddělením z kanálku samce 
se samičky dostanou zpět do původ-
ního fyzického stavu. 

schistosomy, které způsobují one-
mocnění lidí, se reprodukují v tělech 
vodních plžů. Vlády jednotlivých zemí 
by mohly pomoci omezit šíření těchto 
cizopasníků vymýcením plžů ze slad-
kovodních ploch, jako jsou vybudova-
né přehrady. Mnozí se obávají, že 
například vybudování přehrady Tři 
soutěsky v Číně podpoří nové infekce 
schistosom. 

V plžích často larvy schistosom sou-
peří s jinými parazity, z nichž většina 
larvy požírá. Vědci zvažují, že se po-
kusí snížit populace schistosom nasa-
zením jejich konkurentů do vodních 
ploch.

druhy schistosom, které infikují větši-
nou vodní ptáky, mohou způsobovat 
vyrážky známé v UsA i jinde jako svě-
dění postihující plavce. Parazitolog 
william w. Cort v roce 1927 objevil 
spojitost tohoto příznaku s parazitem 
tak, že si larvy přikládal na vlastní 
pokožku a sledoval symptomy.

KDE SE PROBLÉM VYSKYTUJE
Většinu infekcí lidí (schistosomiázy) způsobují tři druhy schistosom. Protože jsou parazité 
rozšířeni ve vodách znečištěných výkaly a močí, jde většinou o místa bez kanalizačních 
systémů. Celých 85% případů se vyskytuje v subsaharské Africe. 

LEGENDA:
n  Schistosoma mansoni
n  S. haematobium
n  S. mansoni a S. haematobium
n  S. japonicum
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ré vytvářejí známé krevní skupiny A, B atd.) na 
povrchu cizopasníka. Existuje kontroverzní myš-
lenka, že tyto ukradené lidské molekuly by mohly 
krýt vlastní molekuly parazita a poskytnout jim 
tak neviditelnost pro imunitní systém.

Naše vlastní triky
Po desetiletí se výzkumníci pokoušeli pronik-
nout tímto působivým obrněním, které umož-
ňuje „neviditelnost“, pomocí klasických nástro-
jů molekulární biologie. Izolovali proteiny schis-
tosom a jejich geny jeden po druhém a poté se 
pokoušeli rozpoznat funkce proteinů a přeměnit 
tyto molekuly na účinnou vakcínu. V současnosti 
se může tento pomalý a pečlivý proces dostat na 
vyšší úroveň díky novým technologiím.

Překonávání známých a doposud neobjeve-
ných úhybných manévrů schistosom by se výrazně 
zrychlilo, pokud bychom měli seznam všech pro-
teinů tohoto cizopasníka. Z tohoto důvodu touži-
li vědci, zabývající se schistosomami, rozluštit ge-
netickou informaci organismu, kompletní uspo-
řádání kódů DNA, které využívá jako schéma pro 
vytvoření každého svého proteinu.

Avšak stejně tak jako v ostatních případech tý-
kajících se těchto organismů, nebylo původně to-
hoto cíle dosaženo. Genetická informace schis-
tosom s více než 300 miliony párů založených 
na nukleotidech (jednotky DNA) je nejrozsáh-

kami na dlouhou vzdálenost). Je logické, že para-
ziti mají prospěch ze zachycování signalizačních 
molekul, které pomáhají tělu reagovat na infekci. 
Motolice pravděpodobně používají své recepto-
ry k tomu, aby v podstatě zjišťovaly mezibuněč-
né signály a získávaly tak informace o stavu své-
ho prostředí a mohly tak připravit protiopatření, 
než budou mít buňky imunitního systému mož-
nost zasáhnout.

Schistosomy jsou také vybaveny jakýmsi pláš-
těm neviditelnosti, neobvyklým útvarem zvaným 
tegument. Většina parazitů je pokryta mastnou 
membránou. Kromě této membrány má vnější 
část krytu druhou, vnější membránu, přispívající 
ke schopnosti parazita stát se „neviditelným“. Te-
gument poskytuje cizopasníkům značnou ochra-
nu, když migrují naší krví, ale v rukou vědců je 
mimořádně křehký a mlhavý. Tato křehkost zne-
snadňuje odpověď dokonce i na základní otáz-
ky ohledně biologie tegumentu, jako například, 
které proteiny obsahuje a zda některé pronikají 
na jeho povrch. Tato poslední otázka je předmě-
tem největšího zájmu vědců, kteří se zabývají vý-
vojem vakcín, protože cíle nejúčinnějších vakcín 
jsou proteiny nebo jiné molekuly, které se vysky-
tují vně patogenů.

Víme, že tento vnější kryt může ve skutečnosti 
získat lidské molekuly z krve. Například je možné 
objevit molekuly naší vlastní krevní skupiny (kte-

OPĚT 
INFIKOVaNÝ
Opětovná infekce způsobená schisto-
somami bývá běžná i po úspěšné léčbě, 
protože jen málo jedinců si vytváří 
protilátky. A protože v mnoha oblas-
tech, jako jsou Morogoro, Tanzánie, 
nemají lidé na výběr a mohou prát 
prádlo, koupat se nebo se zchladit 
jedině v nakažené vodě. Vysoký 
poměr opětovného nakažení jen zdů-
razňuje naléhavou potřebu vyvinutí 
preventivní vakcíny. 

složitý vývojový cyklus schistosom zahrnuje 
podivuhodnou reprodukci v tělech plžů a 
kladení vajíček do lidské krve (schéma). Tato 
vajíčka způsobují dlouhodobé následky 
infekce (rámeček zcela vpravo). 

[ZÁKLADNÍ BIOLOGICKÁ FAKTA]

Í    Uvolněné larvy – cerkarie – inf ikují novou 
oběť, nejvyšší šance nalezení hostitele bývá  
v poledne

Î    Cerkarie pronikají pokožkou (i přesto, že 
nemají „zuby“), mění se v schistosomuly 
a vstupují do cév

Ï    Schistosomuly plují do jater, kde 
se párují a dozrávají do dospělosti.

Ñ    Vajíčka se usazují ve střevech nebo 
v močovém měchýři a dostávají se 

do výkalů nebo do moči, aby 
mohla začít nový cyklus.

Ë   Larvy, zvané miricidia 
vylíhnuté z vajíček napadají 
plže 

Ì    V plžích se larvy 
opakovaně reprodukují 
a vyvíjejí se do formy 
infikující lidi

Ð    Páry cizopasníků migrují 
(proti proudu krve) na 
vzdálená stanoviště, kde 
kladou vajíčka.
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Ê    Vajíčka schistosom nakladená 
do těla nakaženého jedince se 
dostávají do sladkých vod 
prostřednictvím moči nebo 
výkalů.

VAJÍČKO SCHISTOSOMY

Jak způsobují vajíčka 
cizopasníka chronické 
onemocnění
Vajíčka schistosom škodí, když si 
razí cestu do tkání a vyvolávají 
destruktivní reakce imunitního 
systému. 

reakce na vajíčka druhů  
S. mansoni a S. japonicum často 
ohrožují játra a střeva a mohou 
vést ke krvavým průjmům, 
smrtelnému vnitřnímu krvácení 
a případně rakovině tlustého 
střeva.

reakce na vajíčka druhu S. hae-
matobium mohou poškodit 
močové cesty a ledviny 
a mohou způsobit ra-
kovinu močového 
měchýře.

ÚPLNÝ VÝVOJOVÝ CYKLUS
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lejší genetickou informací parazitů, kterou se 
dosud biologové pokusili seřadit. (Pro srovná-
ní - sled genetické informace parazita malárie 
Plasmodium je více než desetkrát menší.) Zjištění, 
že téměř polovina genetické informace se sklá-
dá z opakujících se sledů DNA nemající žádnou 
známou funkci, bylo skličující. Tato „odpadní“ 
DNA výzkumníkům velice ztěžuje odvozování 
konečného uspořádání. 

Nicméně v rámci mezinárodního úsilí v čele 
s Philipem T. Loverdem, který v současné době 
pracuje v Severozápadní nadaci pro lékařské vý-
zkumy, již byla genetická informace druhu S.  an-
soni seřazena, a toto uspořádání je pro všech-
ny k dispozici k vyhodnocení on-line. A vědci 
v Čínském národním centru lidské genetické in-
formace v Šanghaji se již blíží k uzavření sezna-
mu všech aktivních genů druhu S. japonicum. 

Ohromnou výhodou je, že odhalování celé ge-
netické informace schistosom znamená, že každý 
gen může být nyní viděn v kontextu celého gene-
tického pozadí tohoto organismu. Naučili jsme 
se například, že tento parazit má více než jen jed-
nu verzi stejných proteinů, na které by se mohla 
vakcína potenciálně zaměřit. Tato rozmanitost 
může schistosomám umožnit fungovat navzdory 
aktivitě imunitního systému vyvolané vakcínou 
při použití jiné než cílové verze. Rozbor genetic-
ké informace může nyní určit běžné strukturál-
ní detaily společné pro tyto proteiny, takže tyto 
rysy mohou být začleněny do vakcíny a tedy brá-
nit cizopasníkům, aby unikly před útokem imu-
nitního systému.

Alex Loukas společně s kolegy z Queen-
slandského lékařského výzkumného institu-

tu v Austrálii využili výhod celého uspořádá-
ní genetické informace jinak. Testovali je pro 
geny, jejichž rysy připomínaly kódované pro-
teiny pravděpodobně vystupující z tegumentu. 
Tzv. molekuly tetraspaninu objevené při testo-
vání mají více oblastí působnosti díky mastným 
aminokyselinám, u kterých se očekává, že pře-
klenou olejovitý povrch vnější membrány, a po-
nechají dva proteiny na povrchu. Loukasův tým 
nedávno oznámil, že dva z těchto dříve ozna-
čených proteinů, TSP-1 a TSP-2, použité při 
vakcinaci myší, podstatně snížily počet dospě-
lých cizopasníků a vajíček v těle zvířete. V pří-
padě TSP-2 bylo toto snížení o více než polovi-
nu vyšší. Skupina poté ukázala, že ve vzácných 
případech lidé, kteří jsou domněle odolní vůči 
schistosomám a vyhýbali se infekci i přes dlou-
há léta trvajícímu vystavení parazitům, mají ve 
své krvi protilátky proti TSP-2. Naproti tomu 
u těch jedinců, kteří jsou chronicky infikováni, 
nelze zjistit hladinu těchto protilátek. Toto zjiš-
tění nasvědčuje předpokladu, že zjištění TSP-2 
představuje vzácnou, přirozenou imunitu vůči 
schistosomám a že protein může být užitečný 
také ve vakcíně k vyvolání ochranné imunity.

Práce australské skupiny je povzbudivá i z ji-
ného důvodu. Člověk by se mohl zamyslet, zda 
by molekuly, které nedokázaly vyvolat reakci 
imunitního systému v lidském těle při infek-
ci, totéž dokázaly při vpravení do těla v podo-
bě vakcíny. Lukasův tým i další vědci demon-
strovali na myších, že pokud jsou tyto mole-
kuly zavedeny do imunitního systému správně, 
dokážou ve skutečnosti vyvolat silnou obran-
nou reakci.

JaSNÉ 
STaNOVISKO?
V tělech pokusných zvířat mohou 
schistosomy zajistit předcházení nebo 
snížení výskytu vysilujících autoimu-
nitních chorob, jako jsou Crohnova 
nemoc, která u lidí způsobuje chro-
nický zánět tlustého střeva (kolitida). 
studie Joela weinstocka, který v sou-
časnosti působí na lékařské univerzitě 
Tufts a jeho kolegů, prokázala, že poté 
co byly myši s kolitidou infikovány 
vajíčky schistosom, prodělaly menší 
střevní nadouvání a byly lépe chrá-
něny před smrtelným zánětem než 
ostatní myši.

Ukázalo se, že vajíčka a Crohnova 
nemoc vyvolala diametrálně odlišné 
reakce imunitního systému. V této 
imunologické tahanici vedou reakce 
vyvolané vajíčky. Výzkumníci nyní 
hledají molekuly, které tyto reakce 
vyvolávají, protože některé mohou 
být cenné pro léčbu autoimunitních 
chorob.  —P.S. 
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schistosomy využívají mnoha způsobů jak se vyhnout imunitnímu systému. některé jsou 
zobrazeny níže. Pro vyvinutí úspěšné vakcíny budou muset výzkumníci najít molekuly 

cizopasníků, které je v případě vyvolání reakce imunitního systému v lidském těle chrání.

[STRATEGIE SCHISTOSOM]

ZNEŠKODNĚNÍ BUNĚK 
IMUNITNÍHO SYSTÉMU
larvy uvolňují molekuly, které ochromují 
buňky imunitního systému nezbytné 
k likvidaci larev.

Vyřazená buňka 
imunitního systému

larva
sekrety

NEVIDITELNÝ PLÁŠŤ
dospělí cizopasníci v krvi jsou pokryti 

neobvyklou „kůží“ (tegumentem), která 
vystavuje několik proteinů parazita na 

jeho vnější membráně. V důsledku 
toho si jich imunitní systém běžně 
nevšimne.

ZAHALTE SE
lidské molekuly, jako ty, které určují 

krevní skupinu, se mohou vázat na 
povrch cizopasníků, což pravděpodobně 

ještě víc pomáhá jejich ochraně před imu-
nitním systémem.

Céva

Pár dospělých 
cizopasníků

Vnitřní 
membrána

Vnější 
membrána

Povrch 
tegumentu

Proteiny 
cizopasníků

Připojená 
molekula 
hostitele

JAK SE CIZOPASNÍCI SCHOVÁVAJÍ 



w w w. S c i A m . c z   S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í 41

RNA (viz „Censors of the Genome,“ od Nelsona 
C. Lau a Davida P. Bartela, Scientific Ameri-
can, srpen 2003). Nyní je tedy možné utlumit 
geny vylučovaných proteinů a dalších proteinů 
schitosom k prozkoumání jejich funkce.

Pokud pokročíme, výzkumníci vyvíjející vak-
cíny budou mít další nový nástroj pro odhalo-
vání funkce proteinů schistosom, kde se usazu-
jí a v které fázi vývojového cyklu parazita jsou 
vytvářeny. Paul Brindley z Univerzity George 
Washingtona, Christoph Grevelding z Düssel-
dorfské univerzity v Německu a Edward Pear-
ce z Pensylvánské univerzity pracují na vývo-
ji metod pro genové inženýrství, které se týkají 
cizopasníků a umožňují přidávat charakteristic-
ké značky vybraným proteinům parazitů. Tyto 
značky vědcům umožní snadněji sledovat pro-
dukci a umístění proteinů. Kromě jiných výhod 
tato metoda vyřeší otázku, které proteiny se běž-
ně usazují v tegumentu a vyčnívají z jeho povrchu. 
Různé výzkumné skupiny, včetně skupiny vede-
né Karlem Hoffmanem z Univerzity ve Walesu, 
se vydaly jiným směrem a vyvinuly technologii 
čipu DNA, která dokáže odhalit, které kombi-
nace genů schistosom jsou aktivovány v jednot-
livých vývojových stadiích.

Řada nových postupů zkoumání parazitů 
může přinášet výhody při vývoji vakcín. Zna-
lost kompletní genetické výbavy tohoto organis-
mu může například pomoci určit proteiny, kte-
ré jsou jedinečné pro schistosomy a zásadní pro 
jejich přežití. Pak by mohl být nalezen nový lék, 
který by na tyto proteiny působil a cizopasníka 
by tak přemohl. Cesta od všech těchto nových 
znalostí a know-how k účinné vakcíně nebo léč-
bě není samozřejmě přímá ani jistá. Úspěch bude 
záviset na intelektu a intuici výzkumníků, štěstí 
a úrovni financování. Je však vzrušující vědět, že 
vědci studující schistosomy se pohybují směry, 
které ještě před několika lety neexistovaly.  n

Souběžně s testováním genetické informace 
schistosom vědci pracují na pochopení funkcí 
proteinů vytvářených parazity. Taková informa-
ce může pomoci určit, které proteiny mohou být 
nejvhodnější pro vývoj vakcín. Například mole-
kuly, které cizopasníci potřebují pro přežití nebo 
pro kladení vajíček v lidském těle, by mohly být 
užitečné, protože reakce imunitního systému za-
měřená právě na ně by mohla být v zásadě pro pa-
razity smrtící nebo by mohla snižovat destruk-
tivní produkci vajíček.

Funkčnost
Před několika lety vedly znalosti ohledně funk-
ce proteinů Charlese Shoemakera z veterinární 
univerzity Tufts Cummings společně se mnou 
k odhalení proteinů, které se zdají být slibné 
jako součást vakcíny. Tyto proteiny jsou zahr-
nuty ve zdrojích živin, jako jsou například cuk-
ry a aminokyseliny. Schistosomy, přebývající 
v krvi, nejen že přijímají živiny prostřednictvím 
svých úst, ale přijímají také mnoho živin přímo 
svou kůží, a proto potřebují proteiny dodávající 
tyto živiny. Víme také, že aby pracovaly správ-
ně, musejí být tyto proteiny v přímém kontaktu 
s krví hostitele. Tyto molekuly jsou potenciálně 
velice lákavé jako cíle vakcíny, protože nasměro-
vání imunity proti nim namíří ničivý útok pro-
ti parazitům (protože tyto proteiny jsou na jejich 
povrchu) a současně zabrání jejich schopnosti 
přijímat živiny z krve.

Soustředění se na funkci také přináší možnost 
vyvinout vakcínu z proteinů, které paraziti vylu-
čují. Na první pohled může tato myšlenka vypa-
dat hloupě. Reakce imunitního systému namí-
řená na takové molekuly doslova mine cíl, pro-
tože tyto molekuly odcházejí z těla cizopasníka 
ven. Avšak pokud se součásti imunitního systé-
mu navážou na tyto faktory a zabrání tak sekre-
tům, aby fungovaly tak jak je to důležité pro pa-
razita, vakcína by mohla omezit život cizopasní-
ka nebo jeho schopnost způsobovat onemocnění. 
Dalším samozřejmým krokem by mělo být od-
stranění vylučovaných genů vždy po jednom, aby 
bylo zřetelné, které jsou nejvíce potřebné a byly 
by tak nejlepšími kandidáty pro tento účel.

Standardní nástroje k odstraňování genů v pří-
padě schistosom donedávna nefungovaly. Moje 
laboratoř a laboratoř Tima Yoshina z Wiscon-
sinské univerzity Madison použila knihu nosite-
le Nobelovy ceny z roku 2006 Andrewa Z. Fire-
ho ze Stanfordské univerzity a Craiga C. Melloa 
z lékařské katedry Massachusettské univerzity 
a vyvinula metody na utlumení specifických genů 
schistosom pomocí techniky zvané interference 
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 zobrazení vývojového cyklu schistosomů 
najdete na: www.wellcome.ac.uk/en/
labnotes5/animation_popups/ 
schisto.html

 další informační internetové stránky:  
www. cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/
schistosomiasis a www.who.int/topics/ 
schistosomiasis/enni
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PÁR SCHISTOSOM

Příklady vakcín
Vývoj vakcíny v nejpokročilejším stadiu testování na lidech závisí na proteinu schistosom gluta-
thionu s- transferáze (sm28GsT), který by aktivoval útok imunitního systému na schistosomy. Při 
některých testech této vakcíny na zvířatech přežilo neobvykle málo cizopasníků, a ti, kteří přežili, 
produkovali méně vajíček. 

nedávné studie určily další proteiny schistosom slibné pro vývoj vakcíny. Tyto tzv. tetraspa-
niny vyčnívají z vnějšího povrchu dospělých cizopasníků a představují tedy jasné cíle pro imunitní 
systém. Vakcíny tetraspaninu poskytly při testech na zvířatech určitou ochranu před infekcí.

další příklady zahrnují přenašeče živin (které musejí být v přímém kontaktu s krví hostitele, 
aby získaly živiny a mohly by být tedy pro imunitní systém dostupné) a také molekuly vylučované 
parazity pro udržení infekce, jako jsou proteiny, které odbourávají hostitelské molekuly nebo 
tlumí antiparazitní imunitu.  —P.S.


