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lanicum, Ocenia się, ze tęgoryjcami zarażonych jest
obecnie ponad miliard Iudz| z częgo około 50 000
rocznie umiera (3,4).

Inwazjetęoryjcowsągłownąprzyczynąniedokrwi-
stości na tle niedobotlżęlazau ludzi w krajach rozwi-
jających się (10). Zarażente tęgoryjcami ma charakter
chroniczny, gdyż rozwinęły one skuteczne mechaniz-
my uni kani a o dp owiedzi immuno 1o gic znej żyw:stela.
Do głownych mechani zmów wykorzysfi any ch przez
tęgoryjce w unikaniu efektów reakcji obronnej żywi,
ciela należą wytw ar zanie i uwalnianie do or ganizmu
żywtctela stadiowo-swoistych immunodominuj ących
antygen ów p owierzchni owych, szybka wymiana i o d-
nowa głownych antygenów powierzchniowych oraz
ekspre sj a antyg enów indukuj ących o dpowiedź immu-
nologiczną żywiciela mało szkodliwą dla pasożyta
(2 5). Inw azje tęgoryj cow są bardzo rozpowszechnio-
ne w strefie tropikalnej. Szczególnie na terenach za-
mieszkałych ptzez ludność biedną gdzie występuje
niedoz}.wienie, a przestrzeganie zasad higteny oraz
opi eka zdrowotna stoj ą na najniższym p o zi omie, s taj ą
się powaznym problemem zdrowotnym dla mieszkań-
ców. Mimo że inwazje te u ludzi rzadko prowadzą do
śmierci, to bardzo często, szczegolnie u dzieci, prowa-
dzą do ftzy czne go wyni szc zen ia or gantzmu, a w kon-
sekwencji do zabltrzeń w rozwoju ftzycznym i psy-
chicznym, w tym takżę do znacznego opóżnlentaroz-
woju intelektualnego (4, ż3).

Innym rodzajem dolegliwości wyrvoływanej u lu-
dzi przeztęgoryj ce są schorzenia skórne, okre ślane j ako
creeping eruption, powstające na skutekmigracji larw
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Summary

Hookworms are blood feeding nematodes inhabiting the guts of many mammalian species, including
humans. Hookworm infections are one of the main causes of anemia in the third world and tropical countries
and they also contribute to great economic losses in the food industry.

Hookworm proteases play a very important role in tissue migration and feeding. It has been demonstrated
that they are able to digest the hemoglobin, skin and serum proteins of their hosts. Their functions mean that
they are very promising antigen candidates for vaccine trials.
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Tęgolyice - światowy p]Ob!em
medyczny i weterynaryiny

Tęgoryj c e to zwy czaj owa po 1 ska nazw a okre ś laj ąc a
krwiopijne nicienie pasozytujące u ludzi i zwierząt,
za7iczanę do rodziny Ancylostomatidae. Do najwaz-
ni ej s zych tęgoryj c ow p as ozytuj ących u zwi er ząt należą:
Ancylostoma caninLtm, A. ceylanicum, A. brasiliense,
A. tubaeforme, (}ncinaria stenocephala oraz gatunki
z rodzaju Bunostomum i Gaigeria. Do zarażenia się
tymi pasozytami możę dochodzić przęz skórę, drogą
alimentarną, transplacentarną lub laktogenną (16)
(ryc. 1). Przedstawiciele tej rodziny zarażajązwierzę-
ta należące do psowatych, kotowatych, a także prze-
żuwaczy, przyczyniając się do strat ekonomicznych
w gospodarstwach. Objawami typowymi dla tęgoryj-
czyc są: niedokrwistość, stany zapalnejelit, niekiedy
biegunki na przęm:ran z zapalciami i stany zapalne
skóry w miejscu wniknięcia Iarw (16,23).

Istnieją dwa gatunki tęgoryjcow występujące jedy-
nie u człowieka: J{ecator ąmericclnus t Ancylostoma
duodenale. Do rozwoju larw i/. americanus potrzeb-
na jest wysoka temperatura, natomiast dla A. duode-
nale wystarcząZ2"C. Z tego względu pierwszy gatu-
nek występuje tylko w regionachbardzo ciepłych na-
szego globu, natomiast drugi swoim zasięgiem obej-
muj e równiez strefę klimafu umiarkowanego. Na przy-
kład, w Europie,4. duodenale często występuje na po-
łudniu Włoch i w Hiszpanii. Trzeci gatunek tęgoryjca
zamykĄący cykl życiowy u ludzi to Ancylostoma cey-
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fana ze względow ekonomicz-
nych (22,24), Antygen szcze-
pionkowy stanowiły w tym
przypadku larwy L3 napromie-
niowane promieniami 7. Na jej
niekorzyść przęmawlaĘ rów-
niez trudności w zdobyciu wy-
starczającej ltczby larw inwa-
zyjnych potrzebnej do maso-
!\rych szczepiefi (6).Z tego sa-
mego powodu niemozliwe jest
zastosowanie szczepionek opar-
tych na natywnych antygenach.
Stąd wysiłki naukowców skie-
rowane Sąna klonowanie w wek-
torach ekspresyjnych oDNA
koduj ących potencj alne antyge-
ny pasoŻytnicze i uzyskanie
ekspresji tych genow w hodow-
lachbakteryjnych lub w komór-
kach eukariotycznych (droż-
dżowych, owadzich, nowotwo-
rowych). Dzięki takiemu postę-
powaniu mozliwe jest uzyska-
nie dostatecznię ólżej ilości
antygenów szczepionkowych
i wykorzystanie ich w bada-
niach nad opracowaniem sku-
tecznej szczepionki przeciwko
inwazj om tęgoryj ców. Trudno ś-
ci, jakie pojawiają się w opra-
cowaniu tego §pu szczepionek
wynikają między innlrrni, z og-

romu badań koniecznych do wytypowania odpowied-
niego anĘgenu szczepionkowego, który powinien być
swoisty dla pasozyta, a jednocześnie wykazywaó
ochronne działantę dla immunizowanego nim zwie-
rzęcia czy człowteka.

Proteazy pasołtnicze w waloe z tęgoryjcami

Od wielu Ęsięcy latmlędzy pasozytem a żywicte-
lem trwa nieustający wyścig o przetrwanie. Pasozyty
ewoluują w kierunku coraz skuteczntejszych metod
p okonywania b arier układu immuno 1o g lczne go żyw i-
ciela, który z kolei, aby nie pozostać w tyle, musi do-
skonalić strategie obronne. Ostatnie doniesienia na-
ukowe zwracają szczególną uwagę na rolę proteaz,
które, jak do tej pory skutecznie są wykorzystywane
przęztęgoryjce do pokonywania wszelkich przeszkód
na drodze do zamknięcia ich cyklu życiowego w orga-
nizmie żywiciela. W zalezności od składu aminokwa-
sowego centrum aktywnego tych enzymów wyróznia
się cztery grupł proteaz: asparaginianowe, cysteino-
we, serynowe i metaloproteazy. Biorą onę ldział
w istotnych czynnościach życiowych pasozyta ) amla-
nowicie w: odzywianiu się, linieniu, migracji przez
tkanki gospodarza, obronie przed odpowiedzią ukła-
du immuno 1o giczne go źryw iciela.

L2

\L4+ L3

Jaja

L3 (przez skórę) przedoslalą się do naczyń krwionośnych,
a naslępnie do serca, pluc i w końcowym etapie do jeIila

cienk]e0o (przechodzą 2 wylinki i oSiągają dojrzałość
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Ryc. 1. Cykl rozwojowy tęgoryjców na przykładzie Ancylostoma ceylanicum z uwzględ-
nieniem przewidywalnej funkcji poszczególnych klas proteaz w następujących po sobie
stadiach rozwojowych krwiopijnych nicieni

inwazyjnych gatunkow zamykających swoj cykl ży-
ciowy ll zwterząt (A. brasiliense, Blłnostomum sp.,
Uncinaria sp., Gaigeria sp.), Często tego typu derma-
tozom towarzyszy wtóme zakażenię bakteryjne (23).

Dane dotyc zące globalnej liczby zarażonych tęgo-
ryj c ami rw ier ząt domowych i ho dowl anych ni e s ązna-
ne, ale niewąĘliwie równiez w medycynie weteryna-
ryjnej tęgoryj czyce stanowiąpowazrry problem (6, 9, 1 6).

Koniecznośó opracowania skutecznei szczepionki

Nablłvanie przez pasożyty oporności na leki, ko-
nieczność wielokrotnego leczeni a Ę ch samych pacj en-
tow po kolejnych zarażentach. mozliwość przechodze-
nia nicieni w stadium larw drzęmiących (niewrazliwe
na leki), ograniczenia w stosowaniu leków u samic
w ctĘy i ich potomstwa w początkowym okresie jego
życia to argumenty, ktore skłaniają do badań nad
szczepionkami przeciwko §m paso zytom. DoĘchcza-
sowe próby uzyskania szczeptonek opartych na osła-
bionych postaciach inwazyjnych lub natyr,vnych (wy-
izolowanych z tkanek nicieni) antygenach nie przy-
niosĘ zadow alających wyników. Co prawda, w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku była dostępna na
rynku wysoce skuteczna szczepionka przeciwko inwa-
zj om An cy l o s t o m a c ani num u p s ów, ale zo stała !\ryco -



W 1992 r, Kumar i Pritchard (19) opisali występu-
jącą u Necator americąnus proteinazę cysteinową
o masie 116 kDa, która jest wydzielana na zewnątrz
nicienia tlczęstniczv prawdopodobnie w migracji pa-
soĄĄaprzeztkanki.Ponadtowykazaliobecnośćwpły-
ni e ekskre cyj no - s ekre cyj nym duży ch b iałek, o mas ac h
od 62 do 2I9 kDa, wykazujących aktywnośó proteaz
s erynowych, cysteinowych i metalopro tęaz. Btńka tę
odcinaĘ łańcuchy ciężkie przeciwciał nalezących do
klasy IgM,IgG, IgA, ale nie IgD i IgE. Autorzy suge-
rują że w ten sposób dochodzi do obrony pasoĘta
pr ze d wcze sną (IgM) i p óźną(I gG) odpowiedzią ukła-
du immunologicznego żywiciela. Białka o aktywnoś-
ci proteaz cysteinowych, serynowy ch oraz metalopro-
teaz wykłyto równiez w produktach ekskrecyjno-se-
krecyjnych larw i dorosłych Uncinąria stenocepha-
la oraz w pĘnie wylinkowym larw inwazyjnych tego
nicienia (17, 18). U innych przedstawicieli rodziny
Ancylostomatidae wykryto i scharakteryzowano rów-
nież wiele białek o właściwościach proteolitycznych.
Opisano wydzielaną przez dorosłe osobniki Ancylo-
s t o m a c aninum metaloprot ęazę o mas ie 3 7 Ia a, któr a
w ykazała właś c iwo ś c i fibryno genolity c zne ( 1 2 ).
W poźniejszychbadaniach (13) dowiedziono, ze pro-
tętnaza ta dodatkowo uczestniczy w histolizie tkanek
jelitażywiciela, a takze u postaci inwazyjnej odgrywa
rolę w penetracji przęz skórę. Cappello i wsp. (5)
sklonowali cDNA koduj ąceproteinazę serynową A. ca-
ninum o właściwościach przeciwskrzepowych. Wy-
dzielanie tej sub stan cji zlokalizo wano immuno hi sto -
chemicznie w gruczole amfidialnym, Specyficzn e prze-
ciwciało blokowało działanię tej proteazy (10).

Wydaje się, ze zablokowanie tych pasożytniczych
enzymów mogłoby w znaczny sposób osłabić ich zdol-
ność do zasiedlania jelita gospo darza, a co zaĘmidzie
- uniknąć skutków ich krwiopijnego trybu życia.

O statni o p ar azy tolo dzy p o s zukuj ący p o tencj alnych
antygenów szczepionkowych przeciwko inwazjom
tęgoryjców zwracająuwagę na rolę proteaz asparagi-
nianowych w układzie pasożyt-żywiciel. Wstępne
b adania nad przy datno ś cią te go enzymu j ako anĘge -
nu szczepionkowe go dały zachęcaj ąc e wyniki. Immu-
nizacja psów sklonowanym białkięm proteazy aspar-
ginianowej powodował a 4,5 - I 8Yo re dukcj ę liczby do -
rosĘch nicieni w jelicie w porównaniu z psami nie
szczeptonymi (15).

Poznane ploteazy asparaginianowe tęgoryiców
Do tej pory poznano sekwencje aminokwasowe

dwóch prot ęaz asparaginianowych N. americanus (Na-
APR-1, Na-APR-2) oraz A, caninum (Ac-APR-I, Ac-
APR-1) i jednej - A. ceylanicum (Ace-APR-1). Trzy
z nich; Na-APR- 1,,,4 c-APR- 1, A c e- APR- I wykazuj ą
ponad 90% idenĘczności sekwencji, atakżę wysoce
zbliżony pro c ent p o dob i eństwa do j e dnej z p o znany ch
proteaz asparaginiano\\ry+ nicienia wolno żyjącego -
Caenorhabditis elegans. Swiadczy to o silnie konser-
watywnej budowi e Ę ch enzy mów, ule gaj ąc ej ni ewi e l -
kim zmianom w toku ewolucji.

Analiza eksptesii cDl{A proteaz
aspalaginianowych in vivo

Bardzo trudne i kosztowne jest uzyskanie wystar-
czającej ilości natywnej postaci proteaz pasozytni-
czych. Williamson i wsp. (27, 28) uzyskali rekombi-
nowane postaci proteaz asparaginianowych N. ameri-
canus i A. caninułz w komórkach Trichoplusia ni.
Oczy szczone, metodą chromatografi i powinowactwa
z wrykor zystani em zŁo ża p ep staĘ na-agar oza, btałko
posłużyło do uzyskania surowic zawterających prze-
ciwciała przeciwko badanym protęazom oruz do prze-
prowadzeniaanaltzbiochemicznych.Zarównowprzy-
padku dorosłej postaci N. americanus, jaki A. cani-
num wykazano immuno chistoch emicznie obecność
badanych proteaz w jelicie orazw amfidialnych i wy-
dzielniczych gruczoŁach nicieni. Pozwoliło to przy-
pllszczaó, że proteazy asparaginiano\ń/e mogą odgry-
wać znaczącąrolę w odzyłvianiu się tęgoryjców.

Specyficzna gatunkowo hydtoliza hemoglobiny

Wykazano in vitro, że proteazy asparaginianowe
A. caninum t N. americanus hydrolizająhemoglobi-
nę, ktora stanowi dla nich jeden z podstawowych su-
rowc ów o dżyw c zy ch - żr ó dło amino kwa s ów (2 6 -28) .

Wykazano,żebadanęproteazyrozl<ładająef ekĘwniej
hemoglobinę pochodzącą od specyficznego dla paso-
żyta gospodarza. Moze to świadczyć o zachodzących
w ewolucji, określonych zmianach w układzie paso-
żnlt-żrywiciel, na szlaku enzym-substrat, dzięki ktorym
dany gatunek tęgoryjców mógł przetrwac w organiz-
mie specy{icznego dla siebie zyrviciela. MetodąRT-PCR
wykazano, ze geny pf o teaz Ac- APR- 1 i Na-APR- 1 ule-
gają ekspresji nie tylko w postaciach dorosĘch nicie-
ni, ale takze w ich formach inwazyjnych - larwach
L3, które nie odzyr;viają się krwią żywiciela. Umozli-
wiło to wysnuci e hip otezy, że pr oteazy asp araginiano -
we hydrolizuj ą rownie ż inne bi ałka go sp odarza.

Ptoteazy aspa]aginianowe hyd1O!izu jące białka
sulowiDy o]az skóry

Wc z e śni ej s ze b adania n ad b i ałkam i wy dzielnic zy -
mi larw inwazyjnych L3 N. americanus wykazaĘ, że
uczestntczą one w degradacji takich makromolekuł
skóry jak: kolagen (typ I, III, IV i V), fibronektyna,
laminina i elastyna. Reakcje hydrolizy Ęchzwięków
byĘ hamowane poprzez dodanie inhibitora proteaz
asparaginianowych - pepstatyny A (2). Wszystko
wskazuje na fakt, ze to głównie proteazy asparaginia-
nowe lczestniczyły w rozkŁadaniu tych związkow.
Dodatkowo wykazano obnizęnie o 54Yo zdolności pe-
netracji przęz skorę larw L3, inkubowanych w obec-
ności pepstaĘny A.

BazlĄąc na tych doniesieniach Williamson i wsp.
(28) przeprowadzili szere g analiz potwierdzaj ących
udział proteaz asparaginianowych tęoryjców w hy-
drolizowaniu makromolekuł skóry i białek surowicy
krwi. Wyk azali, że,4 c-APR 1, Na-APR- 1, Na-APR-2
lczestnicząwrozl<ładaniukolagenu,fibrynogenuoraz
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albuminy surowiczej. Podobnie jak w przypadku re-
akcji hydrolizy hemoglobiny, tak i tu zaobserwowano
żywicielską specyficzność substratową. //a-APR-l
z większą e fektywno ś c iąr ozkłada ko lagen ludzki (typ
I, ilI i V) niż psi.lc-APR-1 preferencyjnie degraduje
psią albuminę surowiczą i podobnie zachowuj e się Na-
-APR-1 w przypadku ludzkiej albuminy. Obie prote-
azy hydroli zują z podobną efektywnością fi brynogen
ludzki, jednak w przypadku fibrynogenu psiego więk-
szą efektywnośc wykaząe Ac-APR-l (28). Badając
Na -AP R- 2 zauw ażono, że pr oteaza ta w ykazlĄe w i ęk-
szą efektywnośc w przypadku hydrolizy surowiczej
albuminy ludzkiej w stosunku do psiej. Z kolei reak-
cje zludzkim i psim kolagenem (typ I, III i V) przebie-
gają z podobną wydajnością (27).

Wyniki dotychczas opublikowanych badań dowo-
dzą że proteazy asparaginianowe tęgoryjców uczest-
nicząw degradacji hemoglobiny, białek surowicy oraz
makromolekuł skóry w większości przypadków ze
swoistą żywicielską specyficznością. Równiez w przy-
p adku prote az asp ar agini anowych innyc h krwi op 11 nyc h
pasozytów z rodzaju Plasmodium (7, 8) i Schistosoma
(1) wykazano ich kluczową rolę w hydrolizie hemo-
globiny. Zarowno w przypadkvprzywr zrodzaju Schi-
stosoma,jak i innego nicienia zołądkowo-jelitowego

Haemonchus contortus okazało się, ze geny tych
proteaz ulegają ekspresji w jelitach pasozytow, co moze
tylko potwierdzac udział tych proteaz w odzywianiu
się pasozyta (l, 20). Prawdopodobnie osiąnięta
w ewolucji specyficzność na szlaku enzym-substrat
umozliwia pasozytom zamykanie cyklu rozwojowego
w organizmie właściwego sobie żywtciela. Jednocześ-
nie fakt, że tęoryjce wykorzystuj ą proteazy asparagi-
nianowe w odzywianiu się oraz w penetracji przez
skórę i migracji przęz tkanki (hydroliza kolagenu) po-
zwala mieć nadzieję, że grupa tych enzymów moze
być wykorzystana do opracowania skutecznej szcze-
pionki przeciwko inwazjom tęgoryjcow. Osłabienie pa-
sożyta, popr zez zahamow anie aktywno ści proteaz
asparaginianowych w momencie penetracj iprzez skó-
rę, migracj i przez tkanki możę w znaczny sposób ob-
niżyc |iczbę pasożytow docierających do jelita cien-
kiego - miejsca bytowania postaci dorosĘch tych ni-
cieni. Dowodzą tego badania przeprowadzonę in vit-
ro,wktorych inkubowane larwy inwazyjne L3 A. ca-
ninum t N. americanus w surowicy zawierającej prze-
ciw ciała przeciwko rekombinowanym proteazom aspa-
raginianowym l c-APR- 1 i //a-APR- l traciĘ zdolność
pr ze cho dzenia pr zez skórę chom ika (o d I 6% do 2 6%)
(28). Dodatkowo posiadanie przez organizm zywicie-
Ia narzędzia utrudni aj ąc e go p as ozytowi przyswaj anie
pokarmu możę zapobiec skutkom krwiopijnego trybu
zyciatęgoryjcow.
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