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1.  ÚVOD 

 

Podnebí v naší geografické oblasti a přechod od karpatského systému pastvy 

ovcí k systémům oplůtkovým umoţňuje rozvinutí vývojových cyklů mnoha 

parazitů ovcí. Silné parazitární invaze nezpůsobují pouze ztráty přímé 

(zvýšený úhyn, vyšší podíl konfiskovaných části těla na jatkách a niţší 

kvalita masa), ale i ztráty nepřímé – sníţení produkce (výrazně zhoršená 

uţitkovost, především hmotnost odstavovaných jehňat), mají negativní vliv 

na reprodukci (výrazně sníţená plodnost), způsobují zvýšenou vnímavost 

k ostatním onemocněním (zvýšený výskyt infekčních a neinfekčních chorob 

a sekundárně zvýšený úhyn). Nejpodstatnějšími parazitologickými nálezy 

v našich chovech jsou nálezy plicní střevní a slézové červivosti, motolic a 

tasemnic (2) 

 

2. CÍLE  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 

Experimenty zahrnuté to této diplomové práce byly  součástí hlavního cíle 

studie. Jednalo se o grantový projekt č. 160/53/6530 s názvem – 

Biotransformační enzymy hostitele a parazita – význam pro terapii parazitóz 

a helmintorezistenci u přeţvýkavců – hlavní řešitelkou byla doc. RNDr. 

Lenka Skálová, PhD. (Katedra biochemických věd, Farmaceutické fakulty 

v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze.) Konkrétním cílem této 

práce bylo  pomocí koprologických a parazitologických vyšetření 

zdokumentovat , účinnost léčiva flubendazolu podaného v  uvedených 
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dávkách a intervalech při experimentálně navozené haemonchóze u ovce 

domácí (Ovis aries). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CIZOPASNÍ  HELMINTÉ  A  HELMINTÓZY  (PŘEHLED) 

 

Jako cizopasní červi (helminté) jsou označováni parazitiční zástupci 

několika samostatných podkmenů kmene Scolecida. Jejich společným 

rysem je bilaterální souměrnost a různě utvářený koţněsvalový vak. Jsou to 

podkmeny Plathelminthes – ploštěnci, Acanthocephales – vrtějši a 

Nemathelminthes – oblovce. Podkmen Nemathelminthes má přes 100 000 

parazitických druhů. Dospělí helminté cizopasí v převáţné většině u 

obratlovců. Většina helmintů jsou endoparazité. Nejčastěji ţijí ve střevech, 

ale mohou napadat i jiné orgány (ţaludek, játra, plíce, tělní tekutiny, cévní 

soustavu aj.) Jen malá část ţije jako ektoparazité na kůţi a ţábrách ryb. 

 

Biologie helmintů je u různých skupin odlišná. Vývoj je buď přímý nebo 

nepřímý, u některých skupin jsou sloţité ţivotní cykly, v nichţ vývojová 

stádia střídají hostitele. Někdy se v ţivotních cyklech objevuje doplňkové 

rozmnoţování, takţe kromě oboupohlavního rozmnoţování dospělých 

helmitů se helminté rozmnoţují během vývoje nepohlavně. 

 

Podle průběhu vývojového cyklu se dělí cizopasní červi na dvě skupiny – 

biohelminté a geohelminté. Vývoj geohelmintů (značná část třídy 

Nematoda, Monogenea) probíhá bez mezihostitelů. K napadení 

definitivního hostitele dochází buď pozřením vajíček či larev, nebo aktivním 

pronikáním larev z vnějšího prostředí do jeho těla. Ţivotní cykly 
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biohelmintů (třídy Trematoda, Cestoda, část třídy Nematoda a podkmen 

Acanthocephales) probíhají vţdy se střídáním hostitelů. Kromě 

definitivního hostitele, ve kterém cizopasí dospělí červi, probíhá číst vývoje 

v mezihostitelích (mohou to být měkkýši, členovi, ptáci ,ryby, savci i 

člověk), ve kterých se vyvíjejí larvální stadia nebo pokolení předcházející 

dospělcům (8) 

 

Z veterinárně praktického  hlediska lze helminty tradičně rozdělit do tří 

základních skupin: Nematoda, Trematoda a Cestoda (3) 

 

a) Nematoda (hlístice) nejčastěji napadají plíce, srdce, játra a ţaludek všechny 

části střev, nervové dráhy a podkoţní pojivo. U zvěře cizopasí několik 

desítek druhů. Přichycovací orgány jsou především součástí různě 

modifikovaných ústních aparátů a povrchových struktur na předním 

hlavovém konci, trávicí soustava je dobře vyvinuta, u většiny hlístů existuje 

výrazný pohlavní dimorfizmus (samečci jsou menší neţ samičky), vyskytují 

se u nich přímé i nepřímé vývojové cykly (4) 

 

b) Trematoda (motolice patří mezi biohelmity. U zvěře cizopasí zástupci řádu 

dvourodí – Diginea, kteří ke svému vývoji potřebují dva i více hostitelů 

(plţi, mlţi, ryby, obojţivelníci a hmyz). Základním fixačním orgánem je 

břišní přísavka, ale i povrchové struktury. Tělo je ploché, trávicí soustava je 

dobře vyvinutá, většina motolic jsou hermafroditi. Vývojové cykly motolic 

jsou nejrozmanitější a nejsloţitější mezi zástupci helmitnů (4) 

 

c) Cestoda (tasemnice) mají stuţkovitě protáhlé tělo sloţené z článků a 

hlavičky, délky od 1mm aţ do 12 m. Dospělé tasemnice jsou lokalizovány 

především ve střevech, larvální stádia v různých orgánech i v tělní dutině 

(Kotlá a kol, 1984). Přichycovací orgány jsou umístěny téměř výhradně 

v přední části těla, na tzv. hlavičce, skutečná trávicí soustava chybí, většina 

jsou hermafrodité, mají nepřímé vývojové cykly zahrnující jednoho nebo 

dva mezihostitele (4). 
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Helminté mohou vyvolávat velmi váţná onemocnění u definitivních 

hostitelů i mezihostitelů nazvaná helmintózy. Především mechanicky 

poškozují tkáně hostitele vnikáním otrněných chobotků, háčků nebo 

výstupků do tkání hostitele, činností přísavek, tlakem na okolní tkáně, 

sniţováním průchodnosti střeva apod. Mechanicky poškozují tkání 

mezihostitele i migrující vývojová stádia. Helminté mohou významně 

ochuzovat hostitele o ţiviny, vitamíny a jiné látky Helminté produkují řadu 

zplodin svého metabolizmu, které působí toxicky na organismus hostitele, 

zejména pak na jeho nervovou soustavu, na krevní systém a na některé 

orgány (například exkreční). Cizopasní červi i jejich vývojová stadia mohou 

vyvolávat celý řetězec imunitních reakcí, a to jak buněčné, tkáňové, tak i na 

humorální úrovni (8). 

 

Působení helmintů můţe být lokální, to znamená, ţe patogenní činností jsou 

postiţeny jednotlivé orgány, nebo jejich části, zejména v místech lokalizace 

parazitů. Jejich působení pak můţe mít i celkový charakter, kdy je postiţen 

celý hostitelský organismus. V takových případech můţe být silně ovlivněn 

i krevní systém, mění se loţení krve, zejména a pak se projevuje úbytek 

hemoglobinu a následná anemie. Velká většina helmintů ţije v zaţívacím 

traktu, který svou činností poškozují hlavně mechanicky (při fixaci ve 

střevní stěně apod.) 

To má za následek těţké poruchy zaţívání, napadený hostitel je silně 

oslaben a je náchylnější pro další onemocnění, zejména infekčního 

charakteru. To vše můţe vést aţ ke smrti hostitelského organismu. Průběh 

onemocnění vyvolaných helminty má zpravidla spíše chronický charakter, 

jsou to onemocnění vleklá,  dlouho trvající (8) 
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4. HELMINTÉ A HELMINTÓZY TRÁVICÍHO TRAKTU     

    OVCÍ A KOZ 

 

4.1. Nematodózy (choroby způsobené oblými červy) 

 

4.1.1. Strongyloidóza 

 

Původce onemocnění a jeho morfologie 

 

Původcem onemocnění je Srongyloides papillosus  rod Strogyloides Grossi, 

čeleď Strongyloidae) Samička parazitické formy je dlouhá 3,5-6 mm, 

vláskovitá, jícen se od hlavové části ponenáhlu rozšiřuje nazad. Vajíčka jsou 

eliptická nebo oválná, 50-60x25 µm, tenkostěnná, průhledná. Jiţ v uteru 

samičky mají uvnitř vyvinutou larvu (5). 

 

Hostitelé a lokalizace parazitózy 

 

Hostiteli jsou ovce, kozy, skot (telata), králíci . Parazité se vyskytují 

v tenkém střevě hostitelů. (5). 

 

Vývojový cyklus parazita 

 

Z vajíček se ve vnějším prostředí při 10-15 
o
C za 12 – 24 hodin líhnou 

rhabditoidní larvy, které mají 2 za sebou umístěné rozšířeniny jícnu. Další 
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vývoj jde dvěma cestami: 1) přímým vývojem larvy, která se po svlékání za 

2-3 dny mění ve filarioidní invazivní larvu, schopnou perorálně nebo 

perkutánně nakazit zvířata. Její délka je 0,6-0,7 mm, jícen má dlouhý bez 

bulbu. Ve střevě zvířat se larvy svlékají a 5.-7. den po invazi dospívají. 2) 

nepřímým vývojem:volně ţivící samičky po oplození kladou vajíčka, 

z nichţ se líhnou rhabditoidní larvy, dávající základ filarioidním invazivním 

larvám. Po nakaţení hostitelů přes kůţi migrují, larvy krevním oběhem přes 

pravé srdce do plic, kdo pronikají do alveolů, o vykašlání a polknutí se 

lokalizují v tenkém střevě, kde dospějí. Při perorální invazi larvy pronikají 

sliznicí dutiny ústní do krevního oběhu a další postup je podobný (5). 

 

Epitozoologie 

 

Invazivní larvy po svlékání nejsou příliš odolné vůči vlivům vnějšího 

prostředí, zejména ultrafialovým paprskům, pastevní invaze nemá větší 

význam. Větší moţnost infekce je ve stáji. Nejcitlivější vůči invazi jsou 

jehňata (5). 

 

Klinický obraz a patologická anatomie 

 

U jehňat v počátku lokální změny v místech průniku larev, později při 

migraci plícemi kašel a dušnost. Po usazení ve střevech (asi po 10 dnech od 

infekce) se objevují výraznější příznaky průjmu, inapetence a postupného 

hubnutí. U starších ovcí je onemocnění bez příznaků. (5). 

 

V časném stádium onemocnění jsou v plicích drobné krváceniny a 

ohniskový zánět plic. Později se vyskytuje zánět tenkých střev (5). 

 

Diagnostika 

 

Vzhledem k necharakteristickým klinickým příznakům je rozhodující nález 

typických vajíček v trusu (5). 

 

Terapie 
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Benzimidazoly (podrobněji viz terapie Trichostrogyloidózy) (5). 

 

Prevence 

 

Spočívá v udrţování hygienických poměrů ve stájích, zejména častá 

výměna podestýlky (kaţdé 2 dny), zejména při odchovu jehňat. Starší 

zvířata je nutno pravidelně odčervovat. (5). 

 

4.1.2. Chabertióza 

 

Původce onemocnění a jeho morfologie 

 

Původcem onemocnění je Chabertia ovina (rod Chabertia, 

čeleďStrogyloidae). Jedná se o poměrně velké červy, samec měří 11-88 mm, 

samice 12-26mm, ústní část je tvořena širokou a hlubokou kapsulí, 

vroubenou dvojitou řadou zoubků. Vajíčka jsou oválná v tenkých obalech, 

90-110x50-55µm(5). 

 

Hostitelé a lokalizace parazitózy 

 

Hostiteli jsou ovce, kozy, skot, srnec, jelen a jiný přeţvýkavci. Onemocnění 

je lokalizováno v tlustém střevě (5). 

 

Vývojový cyklus parazita  

 

Larvy 1. stádia se líhnou z vajíček ve vnějším prostředí po 2 dnech, dvakrát 

se svlékají a po 5-6 dnech se mění na invazivní larvy. Nakaţení se děje 

alimentární cestou. Larvy pronikají do sliznice tlustého střeva, kde se 3 x 

svlékají pak přecházejí do lumina střeva a po následujícím svlékání 

dospívají. Prepatentní doba je 7-8 týdnů (5). 

 

Epitozoologie 
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Infekčníí larvy opatřené pochvou po druhém svlékání jsou značně odolné ve 

vnějším prostředí, zachovávají si schopnost invaze po 10 měsíců. Larvy 

vylézají na vrcholky trav, coţ usnadňuje infekci. Intenzita infekce je větší ve 

vlhkých a teplých letech. Hlavním zdrojem jsou pastviny, zvláště vlhké, 

stájové invaze jsou také moţné, ale nehrají tak podstatnou roli.(5). 

 

 

 

 

Klinický obraz a patologická anatomie 

 

U tohoto onemocnění nejsou charakteristické příznaky. U  mladších zvířat 

průjem a příměsí hlenu a někdy i krve, vyhubnutí, anemie, zástava růstu, 

otoky ventrálních partií těla. U starších ovcí většinou bez příznaků (5). 

 

Patologické změny jsou patrné hlavně na tlustém střevě, jedná se o zánět 

střev, někdy drobné krváceniny ve sliznici, dochází ke zesílení střevní 

stěny(5) 

 

Diagnostika 

 

Koproskopie vajíček není příliš spolehlivá, díky tomu, ţe vajíčka jsou 

podobná jiným nematodům. Spolehlivější je průkaz invazivních larev 

z laboratorních chovů (5). 

 

Terapie 

 

Benzimidazoly (podrobněji viz terapie Trichostrongyloidozy) 

 

Prevence 

 

Je stejná jako u trichostrongyloidózy. 
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4.1.3 Oesofagostomóza 

 

Původce onemocnění a jeho morfologie 

 

Původcem onemocnění je Oesophagostomum columbianum , 

Oesophagostomum  venulosum (čel. Strongyloidae, rod Oesaphagostomum), 

oes. venulosum Jedná se o 12-24 mm velké parazity s vyvinutými 

kutikulárními křídly kolem přední části těla. Ústí kapsule je krátká, 

válcovitá nebo kulovitá, kolem ústního otvoru je rozšířená, oddělená od 

ostatního těla hlubokou rýhou. Vajíčka jsou eliptická, široce a tupě na obou 

koncích zakončená, velikosti 60 x 35 µm (O. columbianum), 90 x 108 µm 

(O. venulosum).(5) 

 

Hostitelé a lokalizace parazitózy 

 

Onemocnění postihuje kozy, skot, srnce, jeleny a jiné přeţvýkavce, je 

lokalizováno v tlustém střevě. 

 

Vývojový cyklus parazita 

 

Přímý vývoj. Ve vnějším prostředí se z vajíček po 16-72 hodinách líhnou 

larvy I. Stadia, dvakrát se svlékají a po 4- 8 dnech mění v invazivní larvy 

III. Stádia. Infekce se děje alimentární cestou. Larvy pronikají do střevní 

sliznice, především v tlustých střevech, kde se svlékají. Ve střevní sliznici 

(histotropní fáze) u mladých zvířat zůstávají 5 – 7 dní, potom larvy Iv. 

Stadia dospívají. U starších zvířat trvá histotropní fáze značně déle (i 

několik měsíců). Prepotentní doba je 38 dní aţ 2-3 měsíce (5). 

 

Epitozoologie 

 

Hlavní zdoj jsou infekce na vlhkých pastvinách, zde larvy vydrţí dlouho 

infekceschopné. Zvláště jsou citlivá jehňata a zvířata ve špatné kondici (5). 

 

Klinický obraz a patologická anatomie 
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Charakteristické projevy nejsou. U intenzivní infekce, zvláště ve fázi 

histotropní zrychlená peristaltika, průjem s hlenem, případně s krví, 

inapetence, hubnutí. U chronického průběhu méně úporné průjmy, 

inapetence, hubnutí, anemie, vypadávání vlny, celkové oslabení. O. 

venulosum je uváděn jako málo patogenní, O. columbianum silně 

patogenní. Ve sliznici střev jsou přítomny různě velké uzlíky, které obsahují 

larvy. Sliznice je zánětlivě změněna, někdy krváceniny, eosinofilie. , ztlustlá 

střevní stěna (5). 

 

Diagnostika 

 

Spočívá v koproskopii flotací vajíček. Ověření zjištěním infekčních larev 

odchovaných v laboratoři (5). 

 

Terapie 

 

Benzimidazoly (podrobněji viz Trichostrongyloidoza) 

 

Prevence 

 

Jako u trichostrogyloidózy 

 

4.1.4. Bunostomióza 

 

Původce onemocnění a jeho morfologie 

 

Jedná se o Bunostomum trigonecephalum (rod Bunostomum, čeleď 

Ancylostomatidae) 

 

Hostitelé a lokalizace parazita 

 

Hostiteli jsou ovce, kozy a divocí přeţvýkavci, zřídka skot. Onemocnění je 

lokalizováno v tenkém střevě, vzácně v tlustém střevě. 
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Vývojový cyklus parazita 

 

Vývoj je přímý. Larvy se líhnou z vajíček ve vnějším prostředí za 24 – 48 

hodin, dvakrát se svlékají a mění v invazní barvu po 6 – 8 dnech. Infekce 

probíhá dvěma způsoby:  

 

 

a) per os  

b) per cutis. 

 

 Larvy pronikají do krevního oběhu, přes srdce, plíce, průdušky, průdušnici, 

vykašláním a polknutím do tenkého střeva. Prepotentní doba 2 – 2,5 měsíce. 

 

Epitozoologie 

 

Ţivotaschopnost larev závisí na charakteru stanoviště. Ve vlhku přeţívají 

několik měsíců, v suchu hynou po několika dnech. Zdrojem infekce jsou 

zamokřené, hlavně vlhké pastviny, invaze především alimentární cestou, 

larvami, vlhké pastviny, infekce především alimentární cestou, larvami, 

které vylézají na vrcholky trav. Ovce se mohou nakazit i v chlévech., 

výbězích, v těchto podmínkách především per cutis. Nejvnímavější jsou 

jehňata, u nichţ má onemocnění často smrtelný průběh, starší zvířata jsou 

málo vnímavá (5). 

 

Klinický obraz a patologická anatomie 

 

Infekce per cutis vyvolává zánětlivé změny v kůţi provázené intenzivním 

svěděním. Po usazení v tenkém střevě se dostavují vleklé krvavé průjmy 

s krví, inapetence , hubnutí, otoky končetin, celková vodnatelnost, anemie u 

jehňat smrtelný průběh. 

Sliznice tenkého střeva je zduřelá a pokryta drobnými krvácejícími loţisky. 

(5). 
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Diagnostika 

 

Spočívá v koproskopii flotací vajíček, při pitvě nález larev v tenkém střevě. 

U jehňat v případě anémie je podezření na tuto nemoc.(5). 

 

 

Terapie 

 

Benzimidazoly (podrobněji viz Trichostrongyloidoza) 

 

Prevence 

 

Především je nutno upravit hygienické poměry ve stájích, zejména při 

odchovu jehňat (zamezení invaze per cutis). 

 

 

4.1.5 Trichocefalóza 

 

Původce onemocnění a jeho morfologie 

 

Původcem je Trichocephalus globulosa, Trichocephalus  ovis, 

Trichocephalus skrjabini čel Trichuridae, rod Trichocephalus. Jedná se o 

červy charakteristického tvaru, u kterých je přední část tenká, vláskovitá a 

průměrně 2,5 x delší neţ zadní tlustá  o velikosti 34 – 80 mm, samice je 

menší. Vajíčka jsou o velikosti 70 x 30µm, citrónovitého tvaru (5). 

 

Hostitelé a lokalizace parazitózy 

 

Hostiteli jsou ovce, kozy a divocí přeţvýkavci, onemocnění je lokalizováno 

v tlustém a slepém střevě. 

 

Vývojový cyklus parazita 
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Vývoj je přímý. Vajíčka ve vnějším prostředí dozrávají za 2 – 3 týdny. 

Infekce je perorální. Larvy se usazují v tenkém a slepém střevě. Nepatentní 

doba je 46 – 55 dní. (5). 

 

 

 

 

Epitozoologie 

 

Vajíčka jsou velmi odolná. Invaze probíhá hlavně na pastvě,ale je moţná i 

stájová invaze. 

 

 

Klinický obraz a patologická anatomie 

 

Slabá infekce je bez příznaků, jinak se vyskytuje průjem, někdy i s krví, 

inapetence  u jehňat anemie a hubnutí. V tlustém střevě se vyskytuje zánět 

tlustého střeva  tečkovité krváceniny. 

 

Diagnostika 

 

Koproskopie typických vajíček flotací 

 

Terapie 

 

Benzimidazoly (podrobněji viz Trichostrongyloidoza) 

 

Prevence 

 

Vzhledem k vysoké odolnosti vajíček je velmi obtíţná. 

 

 

4.1.6. Trichostrongyloidóza 
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Původce onemocnění a jeho morfologie 

 

Jedná se o smíšenou invazi různých druhů čeledi Trichostrongylidae ve 

slezu a tenkém střevě 

(rody Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Haemonchus a 

Nematodirus). 

 Mimo rody Haemonchus (13.5 mm – 34 mm) a Nematodirus (aţ 25 mm) 

jsou trichostrongyloidi drobných rozměrů 3,5 – 11 mm. Vajíčka jsou oválná, 

s tenkou  blanou, vycházejí s trusem ve stádiu moruly. Velikost podle druhů 

75 - 270µm. (5). 

 

 

 

4.1.6.1  Haemonchóza 

 

Tato infekce je způsobena parazitem Haemonchus contortus (obr. č. 2) 

Jedná se o malé vláskovité nematody, ústní kapsle je málo výrazná, samci 

mají dobře vyvinutou kopulační burzu. Samice jsou schopny vyprodukovat 

5 000 aţ 10 000  vajíček denně (obr č. 2). Ţivotní cyklus (od vajíčka 

k dospělému jedinci) trvá 17 – 21 dnů. (5) 

 

 

 

Obr. Č 1 Vajíčko parazita Haemonchus contortus 
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     Obr. 2 Haemonchus contortus – dospělý jedinec 

 

 

4.1.6.2 Hostitelé a lokalizace parazitózy 

 

Hostiteli jsou ovce, kozy a jiní přeţvýkavci. Parazitóza je lokalizovaná 

v tenkém střevě a slezu. 

 

 

4.1.6.3 Vývojový cyklus parazita 

 

Vývoj je přímý, ve vajíčkách se při 20 – 25 
o
C za 12 – 17 hodin vytvoří 

larvy, které se uvolní z vajíčka a dozrávají ve vnějším prostředí za 4-5 dní, 

při sníţené teplotě za několik týdnů. Mohou migrovat na listech a stéblech i 

ve vlhké zemi, jsou odolné oproti nízkých teplotám a udrţují si 

ţivotaschopnost 3 – 4 měsíce. U některých rodů (např. Nematodirus) 

dospívají larvy do infekčního stadia uvnitř vajíčka. U nich je vývoj 

pomalejší, aţ za 28 dní. Ovce se nakazí při pastvě a napájení, ale i ve 

chlévech. V tenkém střevě larvy dospívají po 20 – 30 dnech. 

 

4.1.6.4 Klinický obraz a patologická anatomie 

 

Objevuje se chronický zánět střev, anemie. Velmi často je bez příznaků, 

sniţuje se ale uţitkovost zvířat.  
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4.1.6.5 Terapie 

 

K terapii této parazitózy (nematodózy) se pouţívají antinematoda, tj. léčiva 

jak s účinkem antinematodním tak případně anticestodním. Tyto látky jsou 

v současnosti řazena do skupin makrocyklických laktonů, benzimidazolů, 

imiothiazolů a léčiv ostatních chemických struktur. Antinematoda jsou 

zvířatům podávaná individuálně i hromadně, léčivé přípravky náleţí do 

kategorií veterinárních přípravků léčivo a premix pro medikované krmivo. 

(3) 

 

 

 

a) Makrocyklické laktony 

 

Jedná se o léčiva biosyntetického původu s antinematodní 

antiektoparazitární účinností. 

Mechanismus účinku spočívá v ovlivnění funkčnost neurotransmiteru 

glutamátu (ovlivnění chloridových kanálů) 

 

Tato skupina zahrnuje tato léčiva: ivermektin, doramektin, eprinomektin 

 

b) Imidazothiazoly 

 

Tato skupina patří mezi dlouhodobě pouţívaná anthelmintika, má výrazné 

antimenatodní účinky. 

 

Můţeme zde zahrnout levamisol 

 

c) Benzimidazoly 

 

Tato skupina je nyní nejrozsáhlejší skupinou anthelmintik odvozené do 

jedné chemické struktury. Patří k anthelmintikům s vůbec nejširším 

spektrem účinku. K terapii nematodóz se pouţívá flubendazol. Podává 
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v mnoţství 5,0 – 10,0 mg/kg ţivé hmotnosti. Pouţívá se ve formě enterální 

suspenze nebo roztoku. Ochranná lhůta u tohoto léčiva se pohybuje mezi 3 – 

10 dny. (3) 

 

 Farmakologický účinek 

 

Jedná se o antinematodní léčiva, z části antitramtodní i anticestodní 

(výjimečně      antimykotickou aktivitou). Mechanismus účinku je zaloţen 

na inhibici β-tubulinových subjednotek nezbytných pro tvorbu mikrotubulů 

v buňkách parazitů. Jejich narušená se návazně projeví ţádoucím 

poškozením funkčnosti celé parazitární buňky. Afinita benzimidazolů 

k parazitárnímu typu β-tubulinu je mnohonásobně vyšší neţ k β-tubulinům 

buněk ošetřovaných zvířat, coţ umoţňuje účinné dávkování benzimidazolů 

bez vedlejších projevů u léčených zvířat. Většina léčiv skupiny působí proti 

vývojovým i dospělým stádiím helmintů, některé látky i ovocidně. 

Anhelmintická aktivita je závislá na délce přetrvání terapeutických 

koncentrací v tělních tekutinách a tkáních. U polygastrických zvířat – ovce, 

skot, kůň lze podat jednu dávku. (3) 

 

Indikace 

 

K indikacím patří nematodózy plic, GITu, případně dalších orgánů a tkání. 

 

Neţádoucí účinky 

 

Nejčastěji se vyskytuje nauzea, vomitus, průjem 

 

Kontraindikace 

 

U části léčiv skupiny je kontraindikováno podání laktujícím přeţvýkavcům 

s produkcí pro lidský konzum, vyšší opatrnosti je třeba v případech poruch 

jater a ledvin ošetřovaných zvířat. Většina látek negativně ovlivňuje 

vývojová stádia plodu. (3) 

 



                   

                                                                                                                                                                                                                                    

       23  

Současně dostupné léčivé přípravky s obsahem flubendazolu: 

Flubenol 220 mg. a. u. v. tbl 

Flubenol 5% a. u. v. plv 25 kg   

Flubenol 50% a.u. v. prm 10 kg 

Flubenol 50mg/g a. u. v. prm 25 kg 

Flubenol KH a. u. v. pst 

Flumixan 5% a. u. v. prm 

(6) 

 

 

4.1.6.6 Prevence 

 

Je nutno zamezit zamoření pastvin parazity, takţe se stádo před pastvou 

odčerví. 

Přes zimu většina trichostrongylidů hyne. Po 3-5 týdnech pastvy se  ovce a 

především jehňata  vyšetří a případně léčí. Druhá dehelmintizace probíhá 

koncem pastevního období od září do listopadu. Doporučuje se střídání 

pastvin a návrat ovcí na pastviny aţ po 5 měsících. Mladá zvířata je nutno 

pást na oddělených pastvinách. Nepást v ranních hodinách, kdy je rosa. 

Neméně podstatná jsou meliorační opatření a kvalitní výţiva zvířat. (5) 

 

 

4.1.6.7 Diagnostika v terénu - FAMACHA© 

 

Napadení  nematody (Haemonchus contortus)lze u infikovaných zvířat 

pozorovat výskytem anemie.. Bylo zjištěno, ţe stupeň anemie, lze zjistit na 

spojivkovém vaku zvířete neinvazivní metodou FAMACHA© Jedná se o 

metodu, která byla vytvořena za účelem včasného záchytu infekce 

parazitem Haemonchus contortus u malých přeţvýkavců. Pomocí níţ je 

moţno zjistit stupeň napadení jednotlivých zvířat a odlišit ta, která je nutno 

odčervit od těch, které není nutno odčervovat. 

 

Studie proběhla v letních měsících od dubna do září. Zvířata byla touto 

metodou vyšetřena kaţdé dva týdny jednalo se o dospělé ovce a kozy 
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různých plemen a stáří. Vědci také hodnotili tělesnou kondici zvířat (body 

condition scores BCS 1 =  velmi špatná tělesná kondice aţ 5 = vynikající 

tělesná kondice), došlo také k namátkovému  sběru trusu a odběru krve 

k určení výskytu vajíček (trus) a hematokritu (krev).Bylo zjištěno, ţe 

výsledky získané metodou FAMACHA© se liší od laboratorních metod u 

ovcí o méně neţ 5 % a u koz o méně neţ 1 % (11). 

 

 

 

 

klinická 

kategorie 

barva spojivkového 

vaku 

hematokrit nutnost odčervení 

1 červená ≥ 28 ne 

2 růţovo-červená 23-27 ne 

3 růţová 18-22 ? 

4 růţovo-bílá 13-17 ano 

5 bílá ≤12 ano 

 

                     Tabulka k určování hematokritu metodou FAMACHA© (Research and  

                     Education Center Maryland Cooperative Extension – Susan Schoenian 

                     March 2007) (16) 
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Obr č. 3 FAMACHA© - diagnostická karta k  určování hematokritu 

(Research & Education Center Maryland Cooperative Extension - SUSAN 

SCHOENIAN, march 2007) (16) 

 

K praktickému pouţití je nutno poznamenat, ţe je potřeba pouţívat vţdy 

originál diagnostické karty – ne kopii – vzhledem k přesnosti metody. 

Vyšetření musí probíhat kaţdé dva aţ tři týdny. Dále je nutno provést test na 

helmintorezistenci, chovatel musí mít jistotu, ţe anthelmintihum, které 

pouţívá,  je účinné. (16) 

 

 

FAMACHA© se jeví jako účinná metoda při zjišťování míry napadení 

zvířat nematody (Haemonchus contortus), její pouţívání redukuje uţívání 

anthelmintik u zvířat, která nejsou napadena, nebo která jsou vůči působení 

anthelmintik rezistentní: Zanedbatelná nejsou ani ekonomická a ekologická 

hlediska nadměrného pouţívání anthelmintik. (16) 

 

 

 

4.1.6.8 Předcházení napadení zvířete nematody  (Haemonchus contortus) – 

moţnosti vakcinace 

 

Většina dostupných antiparazitik je bezpečných, levných a vysoce účinných 

proti většině parazitům. Nicméně alarmující vzrůst počtu parazitárních 

druhů, které jsou proti těmto látkám rezistentní, mnoţství reziduí 

v potravních řetězcích a nedostatek nových látek stimuloval rozvoj 

alternativních metod, ve kterých mohou vakcíny sehrát hlavní roli. 

Parazitární vakcíny jsou stále vzácné, nicméně můţeme zaznamenat známky 

toho, ţe v následujících deseti letech jejich počet bude vzrůstat. (12) 

 

Jednou z moţností ochrany před parazitární infekcí je vakcinace 

nízkomolekulárními antigeny získanými z homogenizovaných parazitů 

(Haemonchus contortus) gelovou filtrací. 5 ovcí bylo infikováno 20000 

larvami. U jednoho zvířete nebyla prokázána ţádná účinnost, u ostatních 4 
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zvířat došlo k poklesu výskytu vajíček v trusu o 32,2% a výskytu larev o 

63,7 % oproti kontrolní skupině. Analýza humorální imunity ovšem 

neprokázala ţádné výrazné rozdíly v imunitní odpovědi  a výskytu  

ochranných antigenů mezi ošetřenými a neošetřenými zvířaty. Nicméně u 

neošetřených ovcí byl zaznamenána niţší proliferace lymfocytů. (9) 

 

4.1.6.9 Rostliny jako zdroje  nových antiparazitik 

 

Rostliny byly po staletí vyuţívány pro své léčivé vlastnosti nejen k léčení 

lidí, ale i zvířat. 

V minulosti se ovšem dávala přednost látkám chemickým. Nyní nastal 

určitý odklon od chemických látek, nejen díky vzrůstajícímu výskytu 

rezistence, ale také  díky výraznému negativnímu vlivu na ţivotní prostředí 

,coţ také vyvolalo tlak na redukci pouţívání těchto látek v zemědělství. 

Nejvýraznější příklad v posledních letech byl zákaz pouţívání antibiotik, 

jako přísad do krmných směsí Evropskou unií. Postupem času muselo dojít 

ke zvýšení úsilí o nalezení nových alternativ k chemickým látkám a výzkum 

se proto obrátil k látkám získávaným z rostlin,  jako způsobům zlepšení 

zdravotního stavu zvířat.  Oblasti výzkumu zahrnují vliv těchto látek na 

reprodukci zvířat, zlepšení dojivosti a také kvalitu masa.  (14). 

 

Jednou z rostlin, jejíţ larvocidní a ovocidní aktivita proti Haemonchus 

contortus byla zkoumána je Spigelia anthelmia. Z této rostliny byly získány 

extrakty pomocí hexanu, chloroformu, ethylacetátu a methanolu. Bylo 

pouţito pět koncentrací:3,1 6,2 12,5 25,0 a 50,0 mg ml
-1

, extrakt z etyl 

acetátu redukoval výskyt vajíček o 100% a výskyt larev o 97,4 %. Extrakt 

z methanolu redukoval počet vajíček o 97,4 % a výskyt larev o 84,4 %. Tyto 

výsledky potvrzují, ţe S. anthelmia můţe být s úspěchem pouţita při terapii 

helmintóz způsobených H. contortus (17). 

 

Jistá anthlemintická aktivita byla pozorována u extraktů z rostliny 

Azadichra indicaByly pouţity  extrakty z ethylacetátu  v pěti 

koncentracích:0,19, 0,78, 3,12, 13,5 a 50,0 mg/ml. Při koncentraci 50.0 

mg/ml došlo i inhibici vajíček o 51, 31% a larev o 68.10 %. Etanolové 
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extrakty byly ovšem mnohem účinnější. U vajíček došlo i inhibici o 99,77 

% při ředění 3,12 mg/ml a vývoj larev byl inhibován o 87,11% při ředění 50 

mg/ml.  (10) 

 

V neposlední řadě byla pozorována anthlemintická aktivita i u extraktů ze 

semen z rostliny Coriandrum sativum. Byly pouţity jak vodné, tak 

etanolové  extrakty. Oba typy těchto extraktů vykazovaly úplné inhibiční 

účinky na vajíčka při koncentraci menší neţ 0,5 mg/ml.Co se ovšem týká 

dospělých jedinců (Haemonchus contrortus) etanolové extrakty vykazovaly 

vyšší účinnost, neţ extrakty vodné. (15). 

 

Tyto výsledky ukazují, ţe  rostliny mohou  být potenciálními  zdroji  

nových látek uţívaných při terapii onemocnění způsobených nematody. 

Nicméně je nutno provést další studie in vivo a také toxikologické testy. 

(15). 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1 Popis lokality 

 

Experimentální práce probíhaly na zemědělské farmě ZEM, a. s. Nový 

Bydţov.  Farma je umístěna v obci Skochovice v blízkosti města Nového 

Bydţova. Ovce  jsou chovány ve stájích, pro experimentální účely 

v jednotlivých kójích, dle skupin. 

 

5.2 Experimentální zvířata 

 

K experimentu byly pouţity ovce plemene Merinolandschaf. Jedná se o 

bezrohé plemeno s kombinovanou uţitkovostí, středního aţ většího 

tělesného rámce.Hlava je středně dlouhá a nepříliš široká porostlá jen krycí 

srstí. Uši dlouhé, široké a svislé mírně dopředu. Hřbet je pevný a široký, 

hruď prostorná. Ovce jsou vysoké 45-85 cm v kohoutku  a jejich ţivá 

hmotnost 80 – 90 kg. Berani mají výšku v kohoutku 90 – 100 cm a jejich 

ţivá hmotnost se pohybuje okolo 120 – 140 kg. Plodnost na obahněnou ovci 

je 210 %, průměrný denní přírůstek u jehňat činí 370 g (1). 

 

5.2.1  Rozdělení zvířat do experimentálních skupin 

 

Zvířata byla rozdělena do čtyř experimentálních skupin (A-D). Ve skupině 

A) byla zdravá zvířata, která nebyla léčená (4 beránci a 4 jehničky). Ve 

skupině B) byla zdravá zvířata léčena flubendazolem (4 beránci a 4 

jehničky). Ve skupině C potom infestovaná, neléčená zvířata (7 beránků a 4 

jehničky), ve skupině D infestovaná zvířata léčená flubendazolem (7 

beránků a 4 jehničky). Beránci ze skupin C a D byli zachováni jako rezerva 

pro získání klinického průkazu parazitózy na zvířata. Tato skupina byla 

označena písmenem E (3 beránci skupiny C a 3 beránci skupiny D). 
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Všechny skupiny byly součástí studie zaměřené hlavně na sledování 

biotransformačních aktivit nositelů parazitózy (spolupráce probíhala 

s katedrou Biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, 

Univerzity Karlovy v Praze). Experimentyzahrnuté do této diplomové práce 

byly doprovodnou součástí hlavního cíle studie 

 

5.3 Časové vymezení experimentálních prací 

 

Veškerá ověření byla uskutečněna v období prosinec 2005 – duben  2007. 

 

5.4 Léčivý přípravek, příprava perorální suspenze, způsob podání suspenze 

 

Léčivý přípravek 

 

K léčbě byl pouţit výrobek  firmy Janssen Pharmaceutica s komerčním 

názvem Flubenol 50% prm.  

 

                   Příprava perorální suspenze 

 

Suspenze byla připravena PharmDr. Evou Šnejdrovou, PhD na katedře 

Farmaceutické technologie, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, 

Univerzity Karlovy v Praze.  

 K přípravě byl pouţit Flubenol 50% prm. 

 

Způsob podání perorální suspenze 

 

Suspenze byla podávána ovcím, podavačem tekutých lékových forem. 

 

5.5 Dávkování a časový harmonogram 

 

V termínu prosinec 2005 aţ leden 2006 probíhalo bahnění ovcí, zvířata 

narozena okolo 2. týdne 12/2005 byla povaţována za základ skupin A, B, 

zvířata narozena okolo 4. týdne 12/2005 a 1. týdne 1/2006 jako základ 

skupin C, D. 
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V 11. týdnu experimentu byly zaloţeny skupiny A, B a ve 13. týdnu 

experimentu pak skupiny C, D. Ve 13. týdnu  proběhla infestace obou 

skupin c a D. V 16. týdnu začal být podáván flubendazol ve skupině A. 

V 17. týdny byla utracena zvířata skupin A (24.4 2006), B(21.4.2006). V 18. 

týdnu byla podán flubendazol zvířatům skupiny  D. Ze  skupin C a D byly 

utraceny 4 jehničky a 4 beránci. (12-18.5 2006).   Ze zbývajících zvířat byla 

vytvořena skupina E. Tato zvířata byla utracena průběhu 19. a 21. týdne 

experimentu 29.5. a 16.6. 2006). Vývrhy všech zvířat byly vyšetřeny při 

parazitologické pitvě.  

 

K terapii byl pouţit Flubenol 50% prm. Základní dávka činila 3 x 15 mg/kg 

ţivé hmotnosti. Dávkování suspenze bylo 30,0 g Flubenolu 50%/750 ml coţ 

představuje 20 mg flubendazolu /1ml suspenze. Dávkování vzhledem 

k hmotnosti daného zvířete je uvedeno v tabulce č. 2 

       

    ţivá hmotnost  

         zvířete 

        (kg) 

objem podané 

suspenze 

flubedazolu 

 (ml) 

18 13,5 

20 15,0 

22 16,5 

24 18,0 

26 19,5 

28 21,0 

30 22,5 

32 24,0 

34 25,5 

36 27,0 

 

                                         Tabulka č. 2 Dávkování léčiva flubendazolu 

 



                   

                                                                                                                                                                                                                                    

       31  

 

 

5.6 Ověřování účinnosti léčby 

 

Účinnost léčby byla ověřována úplnou helmintologickou pitvou . 

 

5.6.1 Helmintologická pitva 

 

Pokud helmintologická pitva zahrnuje vyšetření všech orgánů a tkání 

pitvaného zvířete označujeme ji jako celkovou helmintologickou pitvu. 

Pokud se zabýváme pitvou určitého orgánu při úplné i neúplné pitvě 

hovoříme pak o tzv. orgánové  helmintologické pitvě. 

Parazitární původce zjišťujeme a izolujeme z pitvaného materiálu metodou 

postupného promývání, zřeďování a slévání vzorků, vyuţíváme seškraby 

z tkání a sliznic, provádíme kompresi tkáně. Mikroskopicky pak 

vyšetřujeme zředěné vzorky na bílém či tmavém podkladě a mikroskopicky 

pozorujeme parazity v seškrabech, event při kompresi tkáně. 

 

 

 Při pitvě trávicího ústrojí  byly jednotlivé úseky střev odděleny ligaturami – 

vţdy dvě nedaleko sebe tak, aby se střevo dalo od sebe oddělit a nevytekl 

jeho obsah. Oddělené úseky byly vyšetřeny  na samostatném podnosu. 

 

Při vyšetrování byl  rozstřiţen jícen po celé délce a byly  pozorovány uzlíky, 

event. červi, poté byl proveden seškrab pomocí podloţního skla, překryt 

druhým podloţním sklem. Takto připravený preparát byl pozorován při 

malém zvětšení mikroskopu.  

 

Obsah  tenkého střeva byl vyšetřen metodou postupnémo promývání, 

seškrabu a komprese sliznice. Pitva tlustého střeva byla provedena obdobně. 

 

Při pitvě jednotlivých orgánů byla pozornost zaměřena na makroskopické 

změny tzn. případný výskyt uzlíků, krvácenin, případně červů. Takto byly 

vyšetřeny plíce, průdušnice, játra a ledviny. 
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Při parazitologické pitvě byla pozornost zaměřena především na rody 

Haemonchus, Ostertagia, Bunostomum, Cooperia, Moniezia (Lukešová 

1990). 

 

 

 

5.6.2 Kvantitativní hodnocení vzorků – koprologické vyšetření 

 

 

5.6.2.1  Rozdělení zvířat do skupin 

 

 

Byly vytvořeny 4 skupiny po 4 zvířatech. Zvířata byla infikována larvami 

Haemonchus contortus – 5,5 tis larev/ks – 22. 2. 2007. Ovce ze skupin 1, 3 

a 4 byly přeléčeny flubendazolem, skupina 2 byla kontrolní.  

 

Zvířatům byl v daných intervalech odebírán rektální trus – poté bylo 

provedeno koprologické vyšetření – ovoskopie.   Rozdělení do skupin, 

jednotlivé dávky flubendazolu a výsledky koprologického vyšetření jsou 

uvedeny v tabulkách č. 

 

Celá studie byla zpracována za spolupráce s Katedrou biochemických věd , 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. 

Hlavním cílem bylo posoudit případné vlivy pouţitého léčiva flubendazolu 

podaného v různých aplikačních schématech na biotransformační schopnosti 

nositele parazitózy. Experimenty zařazené do této diplomové práce byly 

doprovázeny pracemi detailujícími průběh experimentální studie. 

 

Ověřování účinnosti léčby 

 

K tomuto stanovení byla pouţita Mc Masterova metoda. Vyhodnocení bylo 

prováděno na základě stanovení počtu vajíček ve vzorcích trusu pomocí 

parametru EPG (eggs per gram) – počet vajíček na 1 gram trusu. Ze 3g trusu 

a 45 ml nasyceného roztoku NaCl byla připravena suspenze, která byla 
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následně přefiltrována přes čajové sítko. Pomocí pipety byla nejprve opatrně 

naplněna jedna a následně druhá Mc Masterova počítací komůrka. Kaţdý 

vzorek byl vyšetřen 3 krát, z těchto stanovení byl následně vypočítán 

aritmetický průměr.  
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6. VÝSLEDKY 

 

6.1 Výsledky parazitologického vyšetření  

 

Jednotlivé dávky léčiva flubendazolu, pouţitého v tomto experimentu jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. Výsledky parazitologické pitvy – kvalitativní 

vyšetření jsou uvedeny v tabulkách č. 3 – č. 7.) 

Po kvalitativní stránce lze nálezy hodnotit jako velmi ojedinělé. 

 

6.2. Výsledky koprologického vyšetření 

 

Zvířatům byl v daných intervalech odebírán rektální trus – poté bylo 

provedeno koprologické vyšetření – ovoskopie.   Rozdělení do skupin, 

jednotlivé dávky flubendazolu a výsledky koprologického vyšetření jsou 

uvedeny v tabulkách č. 8 – č. 29). 

Nálezy byly úměrné vzhledem k datu započetí léčby a také k dávce 

podaného léčiva. 
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Tabulka č. 2 Dávkování léčiva flubendazolu 

    ţivá hmotnost  

         zvířete 

        (kg) 

objem podané 

suspenze 

flubedazolu 

 (ml) 

18 13,5 

20 15,0 

22 16,5 

24 18,0 

26 19,5 

28 21,0 

30 22,5 

32 24,0 

34 25,5 

36 27,0 
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Tabulka č. 3 – SKUPINA A (zdravá, neléčená zvířata) – výsledky parazitologické pitvy 

 
 

 

 Pitevní nález Parazitologický nález 

datum 

zpracování 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

játra 

makroskopie 

játra řez ledviny 

makroskopie 

ledviny řez plíce 

makroskopie 

seškrab 

hlenu 

(průdušnice) 

tenké střevo slepé střevo tlusté střevo 

12.9. 2006 2282 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n.  b.n. b.n. x b.n. 

7.9. 2006 2216 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

5.10. 2006 2218 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
12.10. 2006 17601 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

12.10. 2006 17604 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

 

Vysvětlivky :  

b.n. – bez nálezu 

x – parazitologický nález 
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Tabulka č. 4  SKUPINA B (zdravá zvířata, léčená flubendazolem) – výsledky parazitologické pitvy 

 

 
 

 

 Pitevní nález Parazitologický nález 

datum 

zpracování 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

játra 

makroskopie 

játra řez ledviny 

makroskopie 

ledviny řez plíce 

makroskopie 

seškrab 

hlenu 

(průdušnice) 

tenké střevo slepé střevo tlusté střevo 

5.10. 2006 17605 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n.  b.n. b.n. b.n. b.n. 

19.10.2006 19703 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

26.10. 2006 22198 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
26.10 2006 19076 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

26.10 2006 1997 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

2.11.2006 22196 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
2.11.2006 22197 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
14.11.2006 22199 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. x 

 

 

Vysvětlivky:  

b.n.- bez nálezu 

x – parazitologický nález 
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Tabulka č. 5. SKUPINA C ( infestovaná, neléčená zvířata) výsledky parazitologické pitvy 

 

 
 

 

 Pitevní nález Parazitologický nález 

datum 

zpracování 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

játra 

makroskopie 

játra řez ledviny 

makroskopie 

ledviny řez plíce 

makroskopie 

seškrab 

hlenu 

(průdušnice) 

tenké střevo slepé střevo tlusté střevo 

10.11 2006 19077 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n.  b.n. b.n. b.n. b.n. 

10.11.2006 19084 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

10.11. 2006 19048 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
10.11 2006 19089 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

14.11 2006 2213 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. x b.n. 

14.11.2006 19080 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
14.11.2006 22204 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

 

 

Vysvětlivky:  

b.n.- bez nálezu 

x – parazitologický nález 
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Tabulka č. 6  - SKUPINA D (infestovaná zvířata, léčená flubendazolem) – výsledky parazitologické pitvy 

 

 
 

 

 Pitevní nález Parazitologický nález 

datum 

zpracování 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

játra 

makroskopie 

játra řez ledviny 

makroskopie 

ledviny řez plíce 

makroskopie 

seškrab 

hlenu 

(průdušnice) 

tenké střevo slepé střevo tlusté střevo 

7.9 2006 22216 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n.  b.n. b.n. b.n. b.n. 

12.9.2006 19082 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. x 

13.9 2006 19087 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
13.9 2006 19092 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

19.9 2006 2208 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. x 

19.9.2006 19081 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
21.9.2006 22200 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

 

 

Vysvětlivky:  

b.n.- bez nálezu 

x – parazitologický nález 
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Tabulka č. 7  SKUPINA E (vyřazená zvířata ze skupin C a D) – výsledky parazitologické pitvy 

 

 
 

 

 Pitevní nález Parazitologický nález 

datum 

zpracování 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

játra 

makroskopie 

játra řez ledviny 

makroskopie 

ledviny řez plíce 

makroskopie 

seškrab 

hlenu 

(průdušnice) 

tenké střevo slepé střevo tlusté střevo 

21.9 2006 19092 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n.  b.n. b.n. b.n. b.n. 

26.9.2006 19090 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

26.9 2006 19081 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 
19.10. 2006 19094 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

2.11. 2006 19093 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

2.11.2006 19078 b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. 

 

 

 

Vysvětlivky:  

b.n.- bez nálezu 

x – parazitologický nález 



                   

                                                                                                                                                                                                                                    

       42  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8 – skupina č. 1 – Dávkování flubendazolu 

 

centrální evidenční číslo zvířete hmotnost zvířete 

(kg) 

dávka flubendazolu  

3x 0,5mg/kg ţ. hm 

(ml suspenze) 

19140 36 26,6 

19133 27 20,7 

19143 26 19,2 

19119 40 29,6 

 

                  Pozn. Flubendazol byl dávkován ve dnech 24. – 26. 4. 2007, zvířata byla utracena    

                            27.4. 2007 

 

 

Tabulka č. 9 – skupina č. 2 – KONTROLNÍ – Dávkování flubendazolu 

 

centrální 

evidenční číslo 

zvířete 

hmotnost zvířete (kg) dávka flubendazolu 

19121 27 0 

19144 28 0 

19139 33 0 

19145 31 0 

  

                  Pozn. V této skupině byla zdravá, neléčená zvířata 

 

Tabulka č. 10. skupina č. 3 Dávkování flubendazolu 

 

centrální 

evidenční číslo 

zvířete 

hmotnost zvířete (kg) dávka flubendazolu 3* 1mg 

/kg ţ. hm (ml suspenze) 

19138 36 26,6 

19147 30 22,2 

19128 26 19,2 

19121 20 14,8 

 

                  Pozn. Flubendazol byl podáván ve dnech 17. – 19. 4., zvířata byla utracena 

                            21.4. 2007 
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Tabulka č. 11 skupina č. 4. Dávkování flubendazolu 

 

centrální 

evidenční číslo 

zvířete 

hmotnost zvířete (kg) dávka flubendazolu 3*0,25 

mg/kg ţ hm (ml suspenze) 

19122 33 24,4 

19125 35 25,9 

19123 37 27,4 

19126 28 20,7 

 

                  Pozn. Flubendazol byl podáván ve dnech 23. – 25. 4., zvířata byla utracena  

                            26.4. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

                                                                                                                                                                                                                                    

       44  

 

 

 

 

 

                       Výsledky koprologických vyšetření – kvantitativní stanovení 

                       (dle data odebrání rektálního trusu) 

 

                       Tabulka č.  12 :  27.3. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 1000 1000 1200 1067 

144 1600 1200 1200 1333 

139 18000 1600 18000 1733 

145 1200 1600 800 1200 

0 121 1000 800 1200 1000 

128 800 800 1000 867 

138 600 800 600 667 

147 400 600 400 467 

 

 

                        

 

                      Tabulka č.13:   30.3. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 1600 2200 2000 1933 

144 2200 2400 2000 2200 

139 2000 2400 2000 2133 

145 1600 1800 2000 1800 

0 121 1800 2200 2000 2000 

128 1800 2000 2000 1933 

138 800 1000 1200 1000 

147 800 1200 800 933 
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                         Tabulka č. 14 :  3.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 1600 2400 2600 2200 

144 2400 2000 2400 2267 

139 2400 2600 2000 2333 

145 1800 2000 1600 1800 

0 121 2000 2400 2200 2200 

128 2000 2200 1800 2000 

138 1000 1200 1200 1133 

147 1200 800 800 933 

 

                       Tabulka č. 15  6.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 3200 2600 2800 2867 

144 2400 2000 3000 2467 

139 3200 3600 3000 3267 

145 1600 2200 1400 1733 

0 121 1600 2000 1800 1800 

128 1000 800 1000 933 

138 1800 2400 1600 1933 

147 800 1000 1000 933 

 

                      Tabulka č 16 : 9.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 9000 9200 8900 9033 

144 6200 6000 6400 6200 

139 5000 5400 5600 5333 

145 6400 6200 6000 6200 

0 121 8200 8000 7900 8033 

128 8600 8400 8000 8333 

138 6200 6000 6400 6200 

147 5800 6000 6200 6000 
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                       Tabulka č. 17  16.4. 2007 

 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 24000 22600 20400 22333 

144 18600 23600 20900 21033 

139 20800 23400 22300 22167 

145 16400 18500 17200 17367 

0 121 32400 31600 31800 31933 

128 19800 23000 22000 21600 

138 27800 25400 25000 26067 

147 10600 11000 12000 11200 

 

 

                        Tabulka č. 18   17.4. 2007 

 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 36800 35800 36600 36400 

144 20800 25200 26000 24000 

139 22200 22000 22400 22200 

145 21200 22600 24400 22733 

1  121 34000 35200 34600 34600 

128 22400 23600 24800 23600 

138 32200 32000 32400 32200 

147 12000 13400 13000 12800 
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                        Tabulka č. 19  18.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo 

zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 32200 31500 30000 31233 

144 53600 56000 53200 54267 

139 36400 37200 35500 36367 

145 39800 37900 38500 38733 

1 121 46400 50000 49800 48733 

128 36400 36200 35200 35933 

138 27000 28600 29800 28467 

147 24400 26000 26200 25533 

 

                       Tabulka č. 20  19.4. 2007 

 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 28600 29000 27300 28300 

144 48600 47000 48200 47933 

139 34200 33000 33900 33700 

145 36000 35300 35600 35633 

1 121 39600 39200 40400 39733 

128 28800 26000 27200 27333 

138 24000 21200 22000 22467 

147 19200 18200 18800 18733 

0,5 119 22400 23200 23000 22867 

133 22800 23200 23000 23000 

140 22800 23200 22600 22867 

143 22400 22000 23200 22533 

0,25 122 36000 36000 36400 36133 

123 33800 33200 32800 33267 

125 54600 54200 54000 54267 

126 42000 41900 42300 42067 
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            Tabulka č. 21    20.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0 129 28600 29000 27300 28300 

144 48600 47000 48200 47933 

139 34200 33000 33900 33700 

145 36000 35300 35600 35633 

1 121 39600 39200 40400 39733 

128 28800 26000 27200 27333 

138 24000 21200 22000 22467 

147 19200 18200 18800 18733 

0,5 119 22400 23200 23000 22867 

133 22800 23200 23000 23000 

140 22800 23200 22600 22867 

143 22400 22000 23200 22533 

0,25 122 36000 36000 36400 36133 

123 33800 33200 32800 33267 

125 54600 54200 54000 54267 

126 42000 41900 42300 42067 

 

 

                       

                        Tabulka č. 22 : 21.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0,5 119 11000 11200 11400 11200 

133 16200 16600 16800 16533 

140 17000 17400 17600 17333 

143 20600 21200 23200 21667 

0,25 122 19600 18000 19200 18933 

123 13200 14000 13200 13467 

125 14000 14200 14800 14333 

126 13800 14000 14200 14000 

dvojnásobná 

dávka L3 

130 27200 26000 27800 27000 
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                       Tabulka č. 23   22.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0,5 119 22800 23600 26000 24133 

133 18000 17800 18200 18000 

140 16000 16800 16200 16333 

143 22000 23400 23800 23067 

0,25 122 32200 32000 31900 32033 

123 13000 18000 17800 16267 

125 10600 11000 11200 10933 

126 17000 17200 16900 17033 

dvojnásobná 

dávka L3 

130 28800 32000 32800 31200 

 

             

 

 

                      Tabulka č. 24    23.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0,5 119 29200 28000 28800 28667 

133 48000 46800 45400 46766 

140 36200 35200 36400 35933 

143 47800 46400 47000 47067 

0,25 122 3600 36000 36200 36267 

123 31400 30400 39200 30000 

125 38200 38200 38000 38200 

126 38400 38200 38000 38200 

dvojnásobná 

dávka L3 

130 79400 79000 79600 79333 
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                        Tabulka č. 25  24.4. 2007 

 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0,5 119 32000 34400 33400 33267 

133 22800 21400 23200 22467 

140 27000 27200 27400 27200 

143 46600 46800 50000 47800 

0,25 122 42000 42200 42400 42200 

123 33600 33400 33200 33400 

125 38400 37400 36000 37267 

126 36800 36600 36200 36533 

dvojnásobná 

dávka L3 

130 48800 48600 48200 48533 

 

 

                    

 

                        Tabulka č. 26   25.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0,5 119 29200 29000 28900 29033 

133 21200 21400 20900 21167 

140 39200 37600 41600 39467 

143 36000 28200 33600 32600 

0,25 122 22000 22400 22600 22333 

123 32800 32600 32000 32467 

125 31400 3000 28600 30000 

126 28800 31400 31800 30667 

dvojnásobná 

dávka L3 

130 44200 44600 44600 447467 
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                        Tabulka č. 27  26.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0,5 119 30200 33400 34200 32600 

133 26400 27800 26800 27000 

140 40800 42200 39600 40867 

143 39200 38400 38200 38600 

0,25 122 22800 23600 23200 23200 

123 34800 33400 34200 34133 

125 33600 34600 34200 34133 

126 33000 31800 34200 32600 

dvojnásobná 

dávka L3 

130 46000 47000 45400 46133 

 

 

 

 

 

 

                         Tabulka č. 28   27.4. 2007 

 
dávka 

flubendazolu 

mg/kg ţ.hm 

centrální 

evidenční 

číslo zvířete 

 

kvantitativní vyšetření – ovoskopie 

(počet vajíček na 1 g trusu) 

průměrná 

hodnota  

0,5 119 39600 41200 39000 39933 

133 43400 42200 46000 43867 

140 27800 26000 27800 27200 

143 29800 30600 3000 30133 

dvojnásobná 

dávka L3 

130 62400 63600 61600 62533 
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Tabulka č. 29 : Průměrné hodnoty z tabulek č. 12 - 29 

centrální  

evidenční  

číslo 

zvířete 

27.3 

2007 

30.3 

2007 

3.4. 

2007 

6.4. 

2007 

9.4. 

2007 

16.4. 

2007 

17.4. 

2007 

18.4. 

2007 

19.4. 

2007 

20.4. 

2007 

21.4. 

2007 

22.4. 

2007 

23.4. 

2007 

24.4. 

2007 

25.4. 

2007 

26.4. 

2007 

27.4. 

2007 

129 1067 1933 2200 2867 9033 22333 36400 31233 28300         

144 1333 2200 2267 2467 6200 21033 24000 54267 47933         

139 1733 2133 2333 3267 5333 22167 22200 36367 33700         

145 1200 1800 1800 1733 6200 17367 22733 38733 35633         

121  2000 2200 1800 8033 31933 34600 48733 39733 11733        

128  1933 2000 933 8333 21600 23600 35933 27333 10133        

138  1000 1133 1933 6200 26067 32200 28467 22467 8533        

147  933 933 933 6000 11200 12800 25533 18733 5600        

122         36133 32133 18933 32033 36267 42200 22333 23200  

123         33267 34467 13467 16267 30333 33400 32467 34133  

125         54267 35267 14333 10933 38333 37267 30000 34133  

126         42067 26033 14000 17033 38200 36533 30667 33133  

119         22867 21000 11200 24133 28667 33267 29033 32600 39933 

133         23000 28500 16533 18000 46733 22467 21167 27000 43867 

140         22867 15033 17333 16333 35933 27200 39467 40867 27200 

143         22533 23067 21667 23067 47067 47800 32600 38600 30133 

130         30333 34333 27000 31200 79333 48533 44467 46133 62533 
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7. DISKUZE 

 

Všechny experimenty obsaţené v této diplomové práci, jsou součástí studie 

zaměřené hlavně na sledování biotransformačních aktivit nositele parazitózy 

(Haemonchus contortus). Jedním z cílů bylo také posoudit případné vlivy 

pouţitého léčiva flubendazolu na nositele parazitózy. 

 

Během parazitologické pitvy byla shledána následující zjištění: 

 

1) po vyšetření vývrhů u zvířat skupiny A (zdravá, neléčená zvířata), byl 

zaznamenán výskyt infekce u jednoho zvířete (slepé střevo). 

 

2) Ve skupině B (zdravá zvířata, léčená flubendazolem) byl výskyt infekce 

prokázán také u jednoho zvířete (tlusté střevo). 

 

3) Ve skupině C (infestovaná, neléčená zvířata) byla infekce prokázána u 

jednoho zvířete (slepé střevo). 

 

4) U zvířat skupiny D (infestovaná zvířata, léčená flubendazolem), byl výskyt 

infekce prokázán z dvou zvířat, v obou případech v tenkém střevě). 

 

 

5) U skupiny E (zvířata ze skupin C a D) nebyla infekce prokázána. 

 

Všechna zvířata byla přeléčena flubendazolem po tři po sobě následující 

dny v dávce 15 mg/ kg ţivé hmotnosti. 
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Kvantitativní vyšetření rektálního trusu prokázalo: 

 

1) u všech skupin byl u po podání flubendazolu patrný nejdříve nárůst 

výskytu vajíček, coţ lze vysvětlit jako důsledek kontaktu parazita s léčivem 

a jeho následné podráţdění a vyprovokování k vyšší aktivitě tj. vylučování 

vajíček. 

 

2)  poté došlo k poklesu výskytu vajíček v trusu, z čehoţ lze usuzovat 

následný úhyn parazitů. Flubendazol byl nejdříve podán zvířatům ve 

skupině č. 3 a to v dávce 1 mg/ kg ţivé hmotnosti a to po dobu tří dnů. 

 

 3)  po týdnu od podání léčiva ve skupině č. 3 bylo léčivo podáno i zvířatům 

ve skupinách č. 1  ( v dávce 0,5 mg/ kg ţivé hmotnosti) a č. 4 v dávce 0,25 

mg /kg ţivé hmotnosti ve stejném časovém intervalu. 

 

4)  výskyt vajíček v počátku léčby korespondoval s datem podání léčiva tj. 

dřívější podání flubendazolu znamenal niţší výskyt vajíček a naopak 

pozdější termín podání, vyšší výskyt. 

 

5)  účinnost flubendazolu se jevila nejvyšší v případě dávkování 1 mg / kg 

ţivé hmotnosti zvířete. Při dávkování 0,5 mg/kg ţivé hmotnosti zvířete byla 

účinnost niţší. V případě dávkování 0,25 mg/kg ţivé hmotnosti zvířete byla 

účinnost nedostatečná – počet vajíček po předchozím mírném poklesu začal 

opět narůstat. 
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8. ZÁVĚR 

 

Vzhledem k současnému stavu poznání lze výskyt infekce korigovat 

především preventivními opatřeními, jako je odčervení zvířat před pastvou 

tj v jarních měsících a poté na konci pastevního období tj. na podzim. 

Kontrola úspěšnosti léčebného programu můţe být v současnosti provedena 

neinvazivní metodou FAMACHA (tato metoda je v této práci detailně 

popsána na str 20) a také pomocí koprologického vyšetření. Vzhledem 

k narůstající helmintorezistenci, ţe čehoţ vyplývají nemalé ekonomické a 

ekologické následky,  je kladen důraz převáţně na uváţlivé aplikování 

anthelmintik. Pozornost je také zaměřena na získávání nových látek, 

především z přírodních zdrojů (léčivé rostliny). 
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9. ABSTRAKT 
 

Haemonchus contortus je jedním z nejvýznamnějších  původců 

parazitární infekce u přeţvýkavců. V předchozích letech vlivem nárůstu 

helmintorezistence vzrostly poţadavky na nalezení nových léčebných 

schémat, dále je nutné ověřit zdroje nových látek v léčbě parazitárních 

infekcí. 

Tato studie je zaloţena na ověření působení léčiva flubendazolu u 

ovce domácí (Ovis aries) v různých dávkovacích schématech. Při dávkování  

flubendazolu 15 mg/kg ţivé hmotnosti došlo k výraznému poklesu infekce, 

coţ dokazují výsledky parazitologické pitvy. 

V dalších dávkovacích schématech bylo pouţito dávkování 0,25 , 0,5 a 1 

mg/kg ţivé hmotnosti. Pokles infekce byl úměrný velikosti dávky. 

Nejvýraznější pokles byl zaznamenán při dávkování 1mg/kg ţivé hmotnosti. 

Tato stanovení byla ověřována koprologickým vyšetřením. 

 

 

ABSTRACT 

 

Haemonchus contortus is one of the most significant originators of 

parasitical infection in ruminants. Reaquirements for new curative schemes 

growed up under the higher occurance of helmintorezistence in precend 

years. One of the most important impositions, was to found a new substance 

of the parasitical infection treatment.  

 

This study was founded on the verification of antiparasitical 

substance – flubendazol in various dosage forms in lambs (Ovis aries). 

Flubendazol added in dose 15 mg/kg live weight, cause expressive fall of 

parasitical infection, which was declained by parasitical dissection..In 

further dosage schemes were used dosages 0,25 , 0,5 a 1 mg/ kg live weight. 

Fall of infection was proportional to size of dosage of flubendazol. The most 

expresive fall was recorded in dosage 1 mg/ kg live weight. These 

determinations were valuaded by coprological examination. 
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