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V současné době je u lidí a zvířat dostupných několik tříd léčiv pro terapii helmintóz, 

takzvaných anthelmintik. Většina těchto léčiv je podávána perorální cestou, 

kde k absorpci do systémové cirkulace dochází prostřednictvím střevní bariéry. 

Průběh a míra této absorpce může však být omezena biotransformačními enzymy 

a transportními proteiny, zejména pak rodinou takzvaných ATP-vázajících transportních 

proteinů. Tyto transportéry jsou schopné vracet řadu xenobiotik včetně mnoha léčiv 

zpět do lumen střeva a jsou první linií obrany proti vstupu těchto látek do organismu. 

Významným zástupcem této skupiny transportérů je P-glykoprotein, který je známý svou 

širokou substrátovou specifitou. Vůči tomuto transportéru mohou léčiva vystupovat 

jako substráty, ale také jako inhibitory a/nebo induktory, což může vést k riziku lékových 

interakcí.  

O vlivu anthelmintik na inhibici P-glykoproteinu existuje relativně málo informací. 

Nejvíce prostudovaným anthelmintikem v souvislosti s P-glykoproteinem je ivermektin, 

ze skupiny makrocyklických laktonů, který je již mnoho let považován za prokázaný 

inhibitor tohoto efluxního transportéru.  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda a v jaké míře inhibují i další 

anthelmintika funkci P-glykoproteinu ve střevní bariéře. Pro tento účel jsme využili 

ex vivo metodu ultratenkých intestinálních řezů z potkaního ilea. Jako modelový substrát 

jsme použili rhodamin 123 a jako specifický inhibitor CP-100356. Testovali jsme 

anthelmintika z různých tříd v koncentraci 1 a/nebo 10 µM a jejich schopnost zvýšit 

akumulaci rhodaminu 123 ve střevní tkáni. Dále byly provedeny testy koncentrační 



 

 

závislosti na akumulaci rhodaminu 123 u tří vybraných léčiv (ivermektin, klosantel 

a niklosamid). 

Řada látek vykázala statisticky signifikantní zvýšení relativní akumulace 

rhodaminu 123, konkrétně ivermektin, moxidektin, oxyklosanid, rafoxanid, niklosamid, 

monepantel a prazikvantel, všechny v koncentraci 10 µM. Doramektin pak prokázal 

významné zvýšení akumulace při 1 i 10 µM. U benzimidazolových anthelmintik nebyl 

při koncentraci 10 µM zaznamenán žádný inhibiční efekt.  

  


