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Vliv dikroceliózy na biotransformaci anthelmintik  

u muflona 
 

Parazitární infekce mohou měnit schopnost hostitelského organismu metabolizovat 

léčiva a jiná xenobiotika ovlivněním biotransformačních enzymů. Tyto změny mohou mít 

různé farmakologické, toxikologické a fyziologické důsledky. V naší studii byl sledován in 

vitro metabolismus albendazolu, albendazolsulfoxidu a flubendazolu u muflona. 

Biotransformace těchto benzimidazolových anthelmintik byla srovnávána ve skupině 

zdravých muflonů a muflonů infikovaných motolicí kopinatou (Dicrocoelium dendriticum). 

Pro experiment byly využity dvě skupiny 5-7 let starých samic muflona (Ovis musimon), 

v první skupině byla zvířata parazitologicky negativní, druhou skupinu tvořila zvířata 

s dikroceliózou. Z jaterního homogenátu zdravých i nemocných muflonek byly izolovány 

subcelulární frakce. Mikrosomální a cytosolické frakce byly inkubovány s albendazolem, 

albendazolsulfoxidem nebo flubendazolem. Parentní látky a jejich metabolity byly 

analyzovány metodou HPLC. Byly zjišťovány zdánlivé kinetické parametry 

biotransformačních reakcí (Vmax a Km). 

Koncentrace bílkovin v cytosolických frakcích byla vyšší u zdravých muflonek než 

u muflonek infikovaných motolicí kopinatou. V mikrosomálních frakcích obou skupin zvířat 

byl albendazol metabolizován dvoustupňovou S-oxidací, při níž je tvořen nejprve 

albendazolsulfoxid a následně albendazolsulfon. Albendazolsulfoxid byl v mikrosomech 

konvertován na albendazolsulfon. V cytosolických frakcích nebyl albendazol oxidován, jeho 

metabolity nebyly detekovány. Ani v mikrosomálních ani v cytosolických frakcích nebyl 

albendazolsulfoxid zpětně redukován na albendazol. Flubendazol byl v mikrosomech i 

v cytosolu zdravých i nemocných muflonek metabolizován pouze cestou redukce karbonylové 

skupiny, hydrolyzovaný metabolit flubendazolu nebyl tvořen. Onemocnění dikroceliózou 

zvýšilo tvorbu jak albendazolsulfoxidu tak albendazolsulfonu. Afinita biotransformačních 

enzymů k albendazolu byla významně vyšší u nemocných muflonek než u zdravých. Zdánlivá 

Km redukce flubendazolu v mikrosomech byla také ovlivněna dikroceliózou. Afinita reduktáz 

k flubendazolu byla vyšší u zdravých muflonek než u muflonek s dikroceliózou.  

Stereospecifita oxidace albendazolu na enantiomery albendazolsulfoxidu u muflonek 

byla také dikroceliózou ovlivněna, dikrocelióza ještě zvýšila tvorbu (+)-ABZSO. Redukce 

flubendazolu u muflonek je výrazně stereospecifická a dikroceliózou ovlivněna není, 

u zdravých i nemocných muflonek byl tvořen jen (+)-FLU-R.  

Dikrocelióza u starých muflonek způsobila jen mírné změny v jaterní biotransformaci 

albendazolu, albendazolsulfoxidu a flubendazolu. Proto se neočekává žádné nežádoucí 

ovlivnění farmakokinetiky zmiňovaných anthelmintik v důsledku infekce motolicí kopinatou.  

 


