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Hypotéza/Hypothesis:   Zamezením produkce nebo snížením aktivity klíčových proteolytických enzymů dojde 
u hlístic k rozvratu základních fyziologických procesů

 Basic physiological processes of nematodes are seriously disrupted by both 
preventing the production of proteolytic enzymes secretion and decresing activity of 
these bioactive molecules. 

Anotace/Annotation: Gastrointestinální (GI) hlístice jsou původci parazitóz hospodářských zvířat s dopadem na 
zdraví postižených jedinců, jejich produkční vlastnosti a welfare. Po mnoho desetiletí se k tlumení těchto 
parazitóz používala chemoterapeutika (anthelmintika). Jejich nadměrné používání společně s častými chybami 
při jejich podávání však postupně vedly ke vzniku anthelmintické rezistence. V současnosti je tento jev 
celosvětově rozšířený, rezistence byla zaznamenána na všechny dosud známé skupiny anthelmintik a je proto 
třeba hledat jiné možnosti tlumení GI parazitóz. Pro mnoho životních projevů hlístic (vývoj, výživa, obrana před 
imunitním systémem hostitele apod.) jsou nezbytné proteolytické enzymy. Zamezení tvorby nebo ovlivnění 
funkčnosti těchto esenciálních biologicky aktivních molekul vede rychle ke smrti parazita. Proteolytické enzymy 
jsou tak slibným cílem pro tvorbu nových léčiv, u nichž nehrozí vznik rezistence jako u tradičně používaných 
chemoterapeutik.  
Gastrointestinal (GI) nematodes are causative agents of parasitic infections in livestock; these diseases affect 
the animal health, production and welfare. For many decades, chemotherapeutics (anthelmintics) have been 
used to control GI nematode infections. However, excessive use of these drugs as well as medication 
administration errors have gradually led to the development of anthelmintic resistance. At present, this 
phenomenon is widespread throughout the world; the resistance has been reported to all known groups of 
anthelmintics. For this reason, there is a need to find other measures to control GI parasitic infections. 
Proteolytic enzymes are essential for a parasitic life-style (development, nutrition, defense against host 
immune system, etc.). The viability of parasites is seriously affected by both preventing the production of 
proteolytic enzymes secretion and decresing activity of these bioactive molecules. Therefore proteolytic 
enzymes are a promising target for the development of new drugs that are not at risk of developing the 
resistance in comparison to the traditional chemotherapeutic agents.  
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