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Anthelmintika vstupují do životního prostředí převážně s exkrementy právě 

léčených zvířat. Mohou způsobovat mnoho nežádoucích účinků v ekosystému, 

ovlivňovat necílové živočišné organismy, popřípadě se akumulovat v rostlinách. Po 

opětovné konzumaci těchto rostlin hospodářskými zvířaty na pastvě může dojít 

k rozvoji rezistence u helmintů. Tato práce je zaměřena na studium biotransformace 

často používaných anthelmintik flubendazolu (FLU), albendazolu (ABZ), fenbendazolu 

(FBZ), ivermektinu (IVM) a monepantelu (MOP) v typických lučních květinách zvonku 

okrouhlolistém (Campanula rotundifolia) a jitroceli kopinatém (Plantago lanceolata), 

které mohou na pastvách často přijít do kontaktu s anthelmintiky v exkrementech 

hospodářských zvířat. Jako in vitro modely byly použity buněčné suspenze zvonku 

okrouhlolistého a jitrocele kopinatého, dále pak in vitro regeneranty jitrocele 

kopinatého. Nebyl nalezen žádný toxický efekt anthelmintik na rostliny. Rostliny byly 

schopny metabolizovat anthelmintika do široké škály různých metabolitů, jejichž 

identifikace probíhala pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou 

hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS/MS). Byly nalezeny mezidruhové rozdíly 

v metabolismu mezi rostlinami, zejména se jedná o množství výsledných metabolitů. Na 

základě identifikovaných metabolitů byla navržena schémata metabolických drah. 

Mnoho z metabolitů může být považováno za deaktivované, nicméně značná část z nich 

může být opět rozložena na aktivní látky, které mohou negativně ovlivnit ekosystém.  
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Anthelmintics enter into environment mainly through excretion of treated 

animals. They may cause a lot of adverse effects in ecosystem as they can affect non-

target animals or they can accumulate in plants. Further, after consumption of these 

plants by livestock on pastures the resistence of helminths can be induced. Therefore, 

the present study was designed to find out biotransformation of frequently used 

anthelmintics flubendazole (FLU), albendazole (ABZ), fenbendazole (FBZ), 

ivermectine (IVM) and monepantel (MOP) by the common meadow plants harebell 

(Campanula rotundifolia) and plantain (Plantago lanceolata), which may often come 

into contact with anthelmintics through the excrements of treated animals. As model 

systems, suspensions of harebell and plantain cells and in vitro regenerants of plantain 

were used. There was no toxic effect of anthelmintics for these plants; they were able to 

metabolize anthelmintics into a wide scale of various compounds. These metabolites 

were identified by ultrahigh-performance liquid chromatography coupled with high 

mass accuracy tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS). The differences in the 

ability to metabolize individual anthelmintics were found between these two species, 

especially in the amount of the final metabolites. Based on the obtained results, the 

schemes of the metabolic pathways of these anthelmintics were proposed. Most of these 

metabolites can be considered as deactivation products, but a substantial part of them 

may be readily decomposed to biologically active substances which could negatively 

affect ecosystem.  
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1 Úvod 

V životním prostředí stále častěji nalézáme množství nových kontaminantů. 

Přestože mají dlouhodobě nepříznivý vliv na ekosystém, nejsou regulovány. Jedná se 

například o pesticidy, kosmetiku, průmyslové sloučeniny a farmaceutické výrobky 

včetně veterinárních přípravků (Garcia-Rodriguez et al. 2014). 

Díky pokroku v technice jsme schopni detekovat mnohem nižší koncentrace 

znečišťujících látek v životním prostředí než dříve (Sosa-Ferrera et al. 2013). Mnoho 

studií ukazuje, že jedním z nejčastějších kontaminantů jsou právě léčiva. Ty se dostávají 

do ekosystému mnoha různými cestami. Jednou z nich je opětovné využití čištěných 

odpadních vod, nebo hnojení čistírenským kalem, které může vyústit v kontaminaci půd 

a tím potencionálně kontaminovat i zemědělské plodiny (Wu et al. 2011, Kolar 2006). 

Je to zejména proto, že postupy, které se v současné době používají k čištění odpadních 

vod, nejsou dostatečné k odstranění některých chemických látek (Jjemba 2002). Tyto 

látky se mohou snadno akumulovat v exponovaném organismu a tím se dostat do celého 

potravinového řetězce až po člověka (Kumar et al. 2012).  

Environmentální rizika farmaceutických přípravků nebyla v minulosti studována 

tak často, jako například pesticidů. Nicméně v posledních letech se rapidně zvýšil zájem 

o toto téma (Küster a Adler 2014). 

 

2 Teoretická část 

2.1 Veterinární léčiva v životním prostředí 

Veterinární léčiva obecně představují významný zdroj znečištění životního 

prostředí. Je to zejména z důvodu používání velkého množství těchto látek a snadnému 

vstupu do prostředí, ať už je to vylučováním nemetabolizovaných látek hospodářskými 

zvířaty, nebo přímo nevhodným skladováním, likvidací, nebo při výrobních procesech. 

Je důležité si uvědomit, že tyto látky v prostředí ovlivňují i jiné organismy, včetně 

rostlin. Testování akutní toxicity nám dává informace o rizicích spojených s vystavením 

vysokým koncentracím dané látky, avšak nemusí představovat skutečnou situaci 

v životním prostředí. Vzhledem k nízkým koncentracím lze předpokládat více toxicitu 
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chronickou, než akutní. Ta je obvykle navíc spojená s velmi dlouhou dobou expozice. 

Studium fytotoxicity je významné pro zlepšení fytoremediačních strategií, díky kterým 

můžeme zmírnit kontaminaci životního prostředí (Bártíková et al. 2016, Ji et al. 2012, 

Tasho et al. 2016). 

Přestože jsou koncentrace těchto látek ve vodném prostředí relativně nízké, 

kontinuální uvolňování a s tím spojená chronická expozice může mít za následek 

nežádoucí účinky na akvakulturu. Ty mohou být různého charakteru. Mezi 

ekotoxikologické patří akutní toxicita, chronická toxicita, kancerogenita a genotoxicita. 

Dále může jít o ovlivnění necílových organismů farmakologickým účinkem, což může 

vést k rozvoji rezistence u mikroogranizmů. To může být problém, protože čištěné 

odpadní vody se stále častěji používají k zavlažování zemědělských plodin a mnoha 

dalším účelům. Tím se ve výsledku zvyšuje i potencionální riziko pro lidské zdraví 

(Derksen et al. 2004, Stuart et al. 2012, Yu et al. 2013). 

V závislosti na fyzikálně-chemických vlastnostech se veterinární léčiva mohou 

akumulovat v odpadních vodách, sedimentech lagun a povrchových vodách (Ben et al. 

2013). V mnoha zemích se hnůj hospodářských zvířat ukládá do tzv. lagun. Prasknutí 

těchto zařízení, popřípadě silné srážky mohou způsobit vyplavení velkého množství 

veterinárních léčiv do vodního prostředí (Graham a Nachman 2010). Hydrofilní léčiva 

se mohou dostat do povrchových i podzemních vod prostřednictvím povrchového 

odtoku, respektive vertikální infiltrace (Popova et al. 2013). 

Antibiotika a antiparazitika představují dvě z nejdůležitějších a nejvíce 

využívaných skupin veterinárních léčiv (Kolar 2006). Dále jsou velice často používána 

nesteroidní protizánětlivá léčiva a syntetické hormony (Iglesias et al. 2014). 

 

2.1.1 Fytoremediace 

Jednou z možností odstranění veterinárních léčiv z životního prostředí je 

fytoremediace. Samozřejmě není jedinou metodou, avšak oproti vyjmutí kontaminované 

půdy a její skládkování je dlouhodobě udržitelnější a levnější (Schrӧder et al. 2008). 

Lze ji použít především u mírněji znečištěných ploch, ale i u vysoce kontaminovaných 

v kombinaci s jinou metodou. Zároveň i esteticky obohacuje prostředí (Macek et al. 

2000). 
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Jedná se o poměrně novou a velmi slibnou metodu. Znamená využití rostlin pro 

příjem, akumulaci či degradaci xenobiotik z půdy, sedimentu a povrchových vod. 

Náklady jsou poměrně nízké, protože rostliny využívají sluneční energii a jsou 

přizpůsobeny široké škále různých prostředí (Susarla et al. 2002). 

Využití rostlin pro fytoremediaci je slibné zejména díky jejich důmyslným 

detoxikačním systémům xenobiotik. Nedávné studie ukázaly, že při vystavení rostlin 

herbicidům v nízké dávce může rostlina na takovýto stres reagovat například zvýšením 

exprese genů pro enzymy detoxikující herbicid (Powles a Yu 2010). Tohoto faktu lze 

ovšem i využít. Veterinární léčiva a podobné látky jsou pro rostliny xenobiotika, stejně 

jako herbicidy. Vystavení rostliny těmto látkám v nízkých koncentracích může mít za 

následek rychlejší detoxikaci a tím i dekontaminaci životního prostředí. 

Detoxikace látek může probíhat více různými způsoby. Zatímco rostlinné 

enzymy mohou transformovat organické látky na netoxické sloučeniny, samotné prvky, 

jako jsou například těžké kovy či radionuklidy, jsou přijímány kořeny a přesunuty do 

nadzemních částí rostliny, které mohou být následně sklizeny (Meagher 2000). 

Fytoremediaci můžeme dělit na tři základní druhy. In situ fytoremediace je 

považována za nejlevnější metodu. Spočívá ve vysazení rostlin přímo na 

kontaminované místo, kde rostliny absorbují a akumulují kontaminanty. Následně jsou 

rostliny sklizeny a zlikvidovány. In vivo fytoremediace znamená přemístění 

kontaminované půdy na jiné místo, kde jsou teprve rostliny vysazeny. Používá se 

zejména tam, kde nejsou kontaminované půdy snadno přístupné. In vitro fytoremediace 

využívá pouze extrahované rostlinné enzymy (Susarla et al. 2002). 

 

2.1.2 Enzymy metabolizující xenobiotika 

Xenobiotika obecně představují potencionální nebezpečí pro každý organismus. 

Z tohoto důvodu si organismy vyvinuly různě složité detoxikační systémy umožňující 

odstranění nebo inaktivování exogenní látky. 

Studium funkcí biotransformačních enzymů v rostlinách je zásadní pro stanovení 

farmakokinetiky exogenních látek včetně veterinárních léčiv v metabolismu rostlin.  
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Metabolismus xenobiotika u rostlin probíhá ve třech fázích. V první fázi je 

molekula aktivována např. vnesením nové funkční skupiny. Ve druhé fázi dochází často 

ke konjugaci s endogenní sloučeninou, která obvykle zvyšuje rozpustnost. Za třetí fázi 

je považováno uložení metabolitu ve vakuole nebo buněčné stěně, což nahrazuje 

exkreci u živočichů (Macek et al. 2000). Ukládání probíhá pomocí transportérů na 

buněčné membráně vakuol, které rozeznávají konjugáty vzniklé v druhé fázi 

metabolismu (Puglisi et al. 2013). 

 

Enzymy fáze I 

Cytochrom P450 (CYP) katalyzuje širokou škálu reakcí. Od velmi specifických 

biosyntetických reakcí, po detoxikační reakce xenobiotik. Cytochromy P450 tvoří 

největší rodinu rostlinných enzymů. Vývoj tak velké rodiny je pravděpodobně 

důsledkem potřeby syntetizovat velmi různorodou škálu endogenních molekul, které 

následně slouží ke komunikaci mezi rostlinami, přilákání opylovačů a odrazení škůdců. 

CYP katalyzuje většinu oxidačních reakcí v rostlinném metabolismu (Morant et al. 

2003). Reakce probíhá rozštěpením vazby O-O molekuly kyslíku a vložením jednoho 

atomu kyslíku na neaktivní uhlovodíkovou sloučeninu. Tato hydroxylace probíhá za 

fyziologické teploty a je velice důležitá jak pro syntézu mnoha endogenních sloučenin 

(např. mastné kyseliny, steroidní hormony atd.), tak pro detoxikaci xenobiotik 

(Hamdane et al. 2008). Přestože různé formy CYP katalyzují různé metabolické cesty, 

pracují na společném oxidačně-redukčním mechanismu (Xu et al. 2015). 

Peroxidázami označujeme skupinu hemoproteinů s širokou strukturální 

rozmanitostí, které katalyzují reakci mezi peroxidem vodíku a substrátem. Můžeme je 

najít u živočichů, rostlin i mikroorganismů. Jsou zapojeny do řady buněčných procesů, 

jako je například syntéza endogenních sloučenin, nebo reakce na stres. Kontrolují růst 

rostliny přes regulaci hormonů a metabolismu buněčné stěny. Na druhou stranu jsou 

považovány za biomarkery stresu. Rostlinné peroxidázy se rozdělují do tří skupin. První 

skupinou jsou intracelulární enzymy v rostlinách, bakteriích a kvasinkách. Druhou 

skupinou jsou extracelulární enzymy hub a třetí skupinu představují klasické peroxidázy 

vyšších rostlin. Pouze třetí skupina je považována za biomarkery stresu (Jouili et al. 

2011) 
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Alkoholdehydrogenázy a aldehyddehydrogenázy jsou enzymatické rodiny, 

významně zastoupené a detailně studované u živočichů, u rostlin jsou tyto rodiny 

enzymů menší. Oxidují alkoholy a aldehydy a tím hrají důležitou roli v anaerobní 

a aerobní fermentaci, při které vznikají látky charakteristických vůní, které lákají 

opylovače a chrání rostliny proti býložravcům (Strommer 2011). 

Aldehyddehydrogenázy se podílejí na metabolismu xenobiotik a jsou zároveň zapojené 

v mnoha metabolických drahách, díky katalyzování přeměny aldehydu na příslušnou 

karboxylovou kyselinu. Navíc má mnoho těchto enzymů funkci „vychytávače 

aldehydů“, protože odstraňuje reaktivní aldehydy vzniklé při oxidativní degradaci 

lipidových membrán (Brocker et al. 2013). 

Redukční enzymy metabolizující xenobiotika nejsou tak časté, jako oxidační. 

Nicméně u několika funkčních skupin mohou představovat hlavní metabolickou cestu. 

Aldehydy a ketony jsou obvykle metabolizovány činností reduktáz/dehydrogenáz, které 

nemetabolizují pouze xenobiotika, ale i řadu endogenních molekul. 

Dehydrogenázy/reduktázy s krátkým řetězcem (SDR) jsou jednou z největších 

a nejstarších NAD(P)(H) dependentních nadrodin enzymů, jejíž členové vykazují 

nízkou sekvenční podobnost. Tyto nadrodiny jsou zapojené do cest sekundárního 

metabolismu (terpenoidy, alkaloidy, fenolické látky), nebo se podílí na vývojových 

procesech (biosyntéza hormonů, vývoj květu) (Moummo 2012). 

Aldo-keto reduktázy (AKR) jsou nadrodinou enzymů, jejíž členové jsou 

zapojeni do metabolismu aldehydů a ketonů. V rostlinách byla nalezena skupina těchto 

enzymů (AKR4 podrodina C), která dokáže detoxifikovat reaktivní xenobiotika stejně 

dobře, jako endogenní aldehydy (Narawongsanont et al. 2012). 

Mnoho xenobiotik podléhá hydrolytickým biotransformačním reakcím, jedná se 

například o estery, amidy a epoxidy. Hlavní funkce hydroláz spočívá v endogenním 

metabolismu, ale mohou se podílet i na hydrolýze xenobiotik. Karboxylesterázy 

katalyzují hydrolýzu esterů, čímž je odhalena funkční skupina, která následně 

podstupuje další chemickou modifikaci. Tím se radikálně mění biologická aktivita 

původní sloučeniny. U mnoha různých rostlinných druhů se karboxylesterázy podílejí 

na metabolismu řady xenobiotik (Cummins et al. 2007, Gershater et al. 2006). Zároveň 

byla v rostlinách objevena i aktivita epoxidhydroláz jak v mikrosomální tak 

v cytosolické frakci (Pinot et al. 1997). 
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Enzymy fáze II 

Glutathion-S-transferázy (GTS) jsou typické detoxikační enzymy II. fáze 

biotransformace. Jedná se o širokou skupinu enzymů, které katalyzují konjugaci 

různých substrátů s tripeptidem glutathionem (Dixon et al. 2010). Jedná se o nukleofilní 

atak síry glutathionu na elektrofilní skupiny substrátů. Tím hrají klíčovou roli 

v degradaci cytotoxických substrátů (Puglisi et al. 2013). Jejich hlavní úloha je 

v detoxikaci xenobiotik, ale u rostlin se podílejí i na regulaci růstu a vývoje (Dixon et 

al. 2010). Avšak často se spojují i s nekatalytickými reakcemi jako je účast na 

stresových reakcích a prevence apoptózy (Oztetik 2008). 

UDP-glykosyltransferázy (UGT) jsou velmi rozšířené detoxikační enzymy. 

Podílejí se na biotransformaci mnoha lipofilních endogenních molekul ale i xenobiotik. 

Katalyzují přenos glykosylové skupiny na malou hydrofilní molekulu (aglykon), které 

tím zvýší rozpustnost. Zástupce této rodiny enzymů můžeme najít ve všech živých 

organismech (Bozzolan et al. 2014). Mezi látky podléhající glykosylaci patří endogenní 

hormony, produkty stresových reakcí a xenobiotika. Glykosylace ovlivňuje mnoho 

vlastností aglykonu, jako je rozpustnost, biologická aktivita a transport uvnitř buňky 

i celou rostlinou (Li et al. 2001). 

Sulfotransferázy (SULT) jsou enzymy přenášející sulfurylovou skupinu z 3-

fosfoadenosin-5-fosfosulfátu (PAPS) na hydroxylovou skupinu substrátu. Důležitou 

charakteristikou těchto enzymů je histidinový zbytek v aktivním místě, vazebná místa 

pro PAPS a delší řetězec SULT. Substrátem pro rostlinné sulfotransferázy je široká 

škála sloučenin, ze kterých vznikají sulfátové konjugáty. Ty mají vyšší rozpustnost ve 

vodě, než původní substrát, což napomáhá ke snadnější distribuci v rostlině a uložení ve 

vakuolách (Hirschmann et al. 2014). 

S-adenosyl-L-methionin dependentní metyltransferázy (MTS) jsou 

nejčastějšími enzymy katalyzující přenos metylové skupiny na jinou chemickou 

sloučeninu. Jedná se o jednu ze základních syntetických reakcí s velmi širokou řadou 

substrátů zahrnující signální sloučeniny, pigmenty, kofaktory, buněčné membrány, 

součásti buněčných stěn a další. Metylace ovlivňuje mnoho vlastností molekuly, 

zejména biodostupnost, biologickou aktivitu a hraje klíčovou roli v mnoha 

metabolických drahách (Liscombe et al. 2012). 
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2.2 Anthelmintika 

Anthelmintika představují rozsáhlou skupinu veterinárních léčiv a tím i vysoké 

zatížení životního prostředí. Uvolňují se jako metabolity či nezměněné výchozí látky, 

jsou transportovány do vody a půdy, kde mohou podléhat biodegradačním procesům. 

Jejich výsledná koncentrace je ovlivněna řadou faktorů, od fyzikálně-chemických 

vlastností molekuly, až po klimatické podmínky prostředí. Jsou používána u široké 

škály zvířat na infekce parazitickými červy - helminty, které mají vážný dopad na 

zdraví hospodářských zvířat a způsobují značné ekonomické ztráty (Johnston et al. 

2009). Helmintózy jsou infekční choroby působené červy nebo jejich infekčními stádii. 

Zvířata jsou hostitelem červů, jejichž vývojové cykly probíhají ve vnitřním prostředí 

hostitele a mezihostitele, nebo výhradně v životním prostředí zvířat. Prevence a léčba 

helmintóz zvířat zahrnuje kombinaci zoohygienických opatření a využívání velmi 

rozsáhlé skupiny značně různorodých léčiv s anthelmintickými účinky (Lamka 

a Ducháček 2014). 

Mnoho studií prokazuje účinnost těchto látek proti parazitům, avšak znečišťující 

efekt na životní prostředí není dosud plně objasněn. Máme velmi málo informací 

o koncentracích anthelmintik v prostředí, avšak vzhledem k jejich širokému uplatnění 

můžeme očekávat případné dopady na ekosystém (Horvat et al. 2012). V některých 

případech bylo dokonce zjištěno, že metabolity mají vyšší biologickou účinnost, než 

původní látka (Lacey et al. 1987). 

Množství anthelmintik v prostředí bude záviset na množství cílových zvířat, 

frekvenci podávání, systému skladování léčiv atd. Všechny tyto faktory ovlivňují také 

dobu, jakou bude anthelmintikum přetrvávat v životním prostředí, kde může působit na 

necílové druhy, např. volně žijící bezobratlé, nižší vývojová stádia parazitů a rostliny 

(Forbes 1993, Floate et al. 2005). Je tudíž možné, že pokud vystavíme parazity 

v prostředí nízkým koncentracím anthelmintik, může dojít k nežádoucímu rozvoji 

rezistentních kmenů (Horvat et al. 2012). 

Nejrozšířenější helmintózy jsou působeny třemi třídami červů (oblými červy, 

hlísticemi = Nematoda, plochými červy – motolicemi = Trematoda a tasemnicemi = 

Cestoda). Podle anthelmintické účinnosti léčiv proti parazitům jednotlivých tříd červů 

léčiva rozlišujeme na antinematoda, antitrematoda a anticestoda. Mnohá anthelmintika 
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mohou mít současně účinky proti více třídám červů nebo i proti původcům zevních 

parazitóz (Lamka a Ducháček 2014). 

 

2.2.1 Antinematoda 

Nematodózy jsou z hlediska druhově-parazitologického nejrozsáhlejší skupinou 

helmintóz postihující prakticky všechny druhy hospodářsky i zájmově chovaných 

zvířat. 

Makrocyklické laktony jsou léčiva biosyntetického původu s antinematodní 

a antiektoparazitární účinností. Jsou členěny na avermektiny a milbemyciny. 

Mechanismus účinku je spojován s působením glutamátu na receptory ovládající 

chloridové kanály. Mezi zástupce patří ivermektin, který stále patří mezi 

nejvýznamnější makrocyklické laktony a zároveň i léčiva veterinární medicíny. Dále 

sem patří moxidektin, doramektin, abamektin, eprinomektin a selamektin (Horvat et al. 

2012, Lamka a Ducháček 2014). 

Skupina benzimidazolových anthelmintik je nyní nejrozsáhlejší skupinou 

antinematod odvozenou od jediné chemické struktury. Část benzimidazolů patří 

k anthelmintikům s vůbec nejširším spektrem účinku. Jedná se o léčiva s antinematodní, 

z části s antitrematodní i anticestodní aktivitou. Mechanismus účinku je založen na 

inhibici β-tubulinových subjednotek nezbytných pro tvorbu mikrotubulů v buňkách 

parazitů. To se projeví poškozením funkčnosti celé parazitární buňky. Afinita 

benzimidazolů k parazitárnímu typu β-tubulinu je mnohonásobně vyšší než k β-tubulinu 

buněk ošetřovaných zvířat, což umožňuje účinné dávkování benzimidazolů bez 

vedlejších projevů u léčených zvířat. Většina léčiv působí proti vývojovým i dospělým 

stádiím helmintů. Mezi zástupce patří albendazol, febantel, fenbendazol, flubendazol, 

mebendazol, oxibendazol a tiabendazol. 

Imidazothiazoly je dlouhodobě užívaná skupina anthelmintik, která má 

výhradně antinematodní účinky. Zástupcem je levamisol, který je účinný proti 

dospělým i vývojovým stádiím nematod. Mezi léčiva ostatních chemických struktur 

řadíme pyrantel, který je používán hlavně v polykompozitních anthelmintických 

přípravcích. Dále oxantel, což je analog pyrantelu a nitroskanat (Danaher et al. 2007, 

Horvat et al. 2012, Lamka a Ducháček 2014, Tracy et al. 2001). 
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Nejnovější skupinou léčiv s antinematodními účinky jsou aminoacetnitrilové 

deriváty (monepantel), které se používají zejména u skotu s ovcí (Kaminsky et al. 

2008). 

 

2.2.2 Antitrematoda 

Trematodózy představují velmi závažnou skupinu helmintóz především pro 

hospodářská a volně žijící zvířata. Boj proti trematodózám lze směřovat na potlačení 

dospělých a omezeněji nedospělých stádií v definitivním hostiteli. 

Mezi halogenované salicylanilidy patří rafoxanid, který je v našich podmínkách 

používán pouze u spárkaté zvěře. Benzimidazoly s antitrematodním účinkem jsou 

albendazol, fenbendazol a febantel. Označují se jako širokospektrá anthelmintika. 

Klorsulon je benzensulfonamidové antitrematodum s využitelností pouze 

v kombinovaném přípravku (Danaher et al. 2007, Horvat et al. 2012, Lamka 

a Ducháček 2014). 

 

2.2.3 Anticestoda 

Cestodózy jsou skupinou menšího rozsahu postihující především domácí 

masožravce, býložravce, ale i ryby. Anticestoda jsou chemicky velmi různorodou 

skupinou. 

Část benzimidazolů jsou léčivy s velmi širokými anthelmintickými účinky. 

Mezi látky s anticestodní aktivitou patří albendazol, mebendazol, oxibendazol, 

fenbendazol, flubendazol a febantel. 

Do skupiny ostatních chemických struktur řadíme niklosamid, praziquantel, 

epsiprantel, nitroskanat a arekolin (Danaher et al. 2007, Horvat et al. 2012, Lamka 

a Ducháček 2014). 
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2.2.4 Použitá anthelmintika 

Albendazol (ABZ) 

ABZ patří mezi širokospektrá anthelmintika, protože účinkuje proti všem třídám 

helmintů. Zároveň působí na všechna vývojová stádia helmintů. Mechanismem účinku 

je inhibice polymerace tubulinu v těle parazitů a následné snížení tvorby ATP, což má 

za následek energetický rozvrat metabolismu a smrt helminta. U hostitele má nízkou 

biologickou dostupnost a je vázán ze 70% na bílkoviny krevní plazmy. Druhovou 

indikací je zejména skot a ovce domácí. ABZ je metabolizován játry a jeho metabolity 

se vylučují žlučí. Mezi nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závratě, nauzea a zvracení 

(Fendrich 2011, Lamka 2015). 

Hlavní metabolickou cestou ABZ je oxidace sulfidické skupiny na aktivní 

metabolit ABZ-SO, kterému je právě přisuzována aktivita proti helmintům. Další 

oxidací se mění na ABZ-SO2, který už účinný není (Horvat et al. 2012, Danaher et al. 

2007). 

 

Obr. 1 Albendazol 

 

Flubendazol (FLU) 

FLU je široce využíván u domácích šelem, drůbeže a prasat. Mechanismus 

účinku je stejný, jako u ABZ. Jeho metabolismus je ale odlišný, obsahuje keto skupinu, 

která může být redukována na hydroxyl. Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě se 

špatně absorbuje a většina odchází z těla stolicí v nezměněné podobě. Účinkuje proti 

nematodám, cestodám, ale antitrematodní účinek již nemá (Bártíková et al. 2009, 

Lamka 2015, Nobilis et al. 2008). 
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Obr. 2 Flubendazol 

 

Fenbendazol (FBZ) 

FBZ je další zástupce ze skupiny benzimidazolů. Účinkuje proti nematodám, 

cestodám i trematodám a používá se zejména u domácích šelem, prasat a jako jedno 

z mála anthelmintik i u koní (Lamka 2015). Stejně jako ABZ má sulfidickou funkční 

skupinu, která je náchylná k oxidaci. Metabolické studie ukázaly, že mají velmi 

podobné metabolické cesty u různých savců (Horvat et al. 2012, Danaher et al. 2007). 

 

 

Obr. 3 Fenbendazol 

 

Monepantel (MOP) 

MOP se řadí mezi deriváty aminoacetonitrilu. Používá se zejména u skotu a ovcí 

na resistentní nematoda (Kaminsky et al. 2008). Mechanismus účinku je úplně jiný, na 

rozdíl od ostatních anthelmintik se váže na cholinové receptory nematod a alostericky je 

aktivuje (Rufener et al. 2010). Po orálním podání je dobře absorbován do krevního 

oběhu a metabolizován na sulfon, který má podobnou účinnost (Lecová et al. 2014).  
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Obr. 4 Monepantel 

 

Ivermektin (IVM) 

IVM patří mezi makrocyklické laktony. Mechanismem účinku je 

hyperpolarizace chloridových kanálů na nervových vláknech nematod. Druhová 

indikace je velmi široká, používá se zejména u hospodářských zvířat a u psů, avšak ne 

u všech plemen. Výhodné jsou i relativně nízké terapeutické dávky (Lamka 2015). IVM 

je používán už od roku 1980, kdy byl připraven semisynteticky z avermektinu 

izolovaného ze Streptomyces avermitilis (Vercruysse a Rew 2002). 

 

Obr. 5 Ivermektin B1a 
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2.2.5 Vznik rezistence 

Za posledních 10-15 let byl zaznamenán celosvětový nárůst rezistence na 

anthelmintika. Navíc od zavedení ivermektinu na trh v roce 1981 nebyly vyvinuty žádné 

nové třídy anthelmintik, které by se zavedly do praxe. Jedinou výjimku tvoří 

aminoacetonitrilové anthelmintikum monepantel. Proto jsou možnosti pro účinnou 

léčbu mnoha parazitárních onemocnění poměrně omezené. Zatímco nová léčiva 

s novými mechanismy účinku by tuto situaci mohla vyřešit, náklady na jejich vývoj jsou 

vyšší, nežli používání starších látek. Vzhledem k tomu, že vznik rezistence je 

nevyhnutelný důsledek používání anthelmintik, může do budoucna tato situace způsobit 

vážný nedostatek alternativních způsobů léčby (Kaplan et al. 2012). 

V populacích hospodářských zvířat, ve kterých jsou používána stále stejná 

anthelmintika, dochází k odstranění citlivých jedinců (parazitů), zatímco ti odolní 

přežijí a stávají se dominantními jak v počtu, tak nežádoucím dopadu na hostitele. 

Z toho důvodu je důležité využívat léčiv s různými mechanismy účinku a dodržovat 

jejich rotaci (Craig 1993). 

 

2.2.6 Biotransformace anthelmintik v rostlinách 

V rostlinách jsou xenobiotika často konjugována s endogenními sloučeninami, 

jako jsou cukry, aminokyseliny a glutathion. Obvykle se konjugací zvýší rozpustnost 

a tím se sníží aktivita i toxicita. Kvůli absenci efektivního vylučovacího systému jsou 

konjugáty ukládány do vakuol, popřípadě integrovány do buněčných stěn. Nicméně tyto 

konjugáty mohou podléhat hydrolytickým reakcím prostřednictvím mikroorganismů 

v životním prostředí, nebo zažívacím traktu lidí a zvířat. Z toho vyplývá, že detoxikace 

anthelmintik konjugací může vést k podcenění rizika spojeného s kontaminací životního 

prostředí (Laurent et al. 2007). 

Za detoxikaci tudíž můžeme považovat pouze biotransformaci na neúčinné 

a stabilní metabolity. V opačném případě může pozření rostliny zvířetem vést 

k uvolnění anthelmintika z konjugátu. Takovýto dlouhodobý přísun nízkého množství 

anthelmintik se může projevit rychlejší detoxikací v organismu zvířete, rozvojem 

rezistence u parazitů a tím i ztrátou účinku. 
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Z tohoto důvodu je důležité studium metabolických drah a výsledných 

metabolitů léčiv v rostlinách. 

 

2.2.7 Využití hmotnostní spektrometrie při analýze metabolitů 

Studium metabolismu léčiv a ostatních xenobiotik v živých organismech může 

být rozděleno do tří hlavních oblastí. První je objasnění biotransformačních drah 

prostřednictvím identifikace metabolitů (kvalitativní studie). Druhou oblastí je 

stanovení farmakokinetiky původní látky a jejích primárních metabolitů (kvantitativní 

studie). Třetí oblastí se rozumí identifikace chemicky reaktivních metabolitů, které hrají 

významnou roli jako mediátory toxicity vyvolané léčivy. Hmotnostní spektrometrie 

byla považována za jeden z nejdůležitějších analytických nástrojů při studiu 

metabolismu léčiv, farmakokinetiky a biochemické toxikologie. S nástupem nových 

technologií, jako je například kombinace kapalinové chromatografie s hmotnostní 

spektrometrií, se stala skutečně nezbytnou součástí farmaceutického výzkumu (Kamel 

a Prakash 2006). 

Využití hmotnostní spektrometrie pro citlivou detekci, pozitivní identifikaci 

a kvantifikaci metabolitů I. a II. fáze biotransformace v komplexních biologických 

matricích se zdá být nejoptimálnější. MS má oproti X-ray difrakci a NMR spektroskopii 

několik výhod. Jedná se zejména o snadné spojení s plynovou i kapalinovou 

chromatografií při analýze komplexních biologických vzorků, má velmi vysokou 

citlivost a stačí pouze malé množství vzorku. Ten je potřeba před vlastní analýzou 

vhodně upravit. Jedná se o homogenizaci, deproteinaci, extrakci a výběr vhodného 

vnitřního standardu. Poté je důležité optimalizovat podmínky pro chromatografii 

a hmotnostní spektrometrii kvůli maximalizaci citlivosti (Holčapek et al. 2008).  

Při metabolismu xenobiotik dochází nejčastěji ke zvyšování jejich polarity. Při 

použití reverzní fáze (silikagel s navázaným alkylovým řetězcem, nejčastěji C18) 

dochází k prodlužování retenčního času. Vzhledem ke snaze zkracovat dobu analýzy je 

vhodné použití gradientové eluce, popřípadě přidání modifikátoru do mobilní fáze 

(Samuel et al. 2003). 

Principem hmotnostního analyzátoru je separace iontů na základě rozdílného 

poměru hmota/náboj (m/z). Kvalita separace je charakterizována tím, jak blízké 
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hodnoty m/z mohou být rozlišeny. Podle toho jsou hmotností analyzátory rozděleny na 

skupiny s nízkou a vysokou rozlišovací schopností. Mezi analyzátory s nízkou 

rozlišovací schopností patří kvadrupóly a iontové pasti, zatímco analyzátory doby letu 

a s Fourierovou transformací se řadí mezi analyzátory s vysokým rozlišením (Holčapek 

et al. 2008). 

Vzhledem k velké strukturální rozmanitosti biologických molekul není možné 

používat pouze jednu univerzální ionizační techniku vhodnou pro všechna léčiva 

a jejich metabolity, ale měla by být vybrána z několika technik ta nejvhodnější 

v závislosti na struktuře, polaritě a molekulové hmotnosti dané sloučeniny. Při použití 

HPLC-MS/MS můžeme použít tři typy ionizace, které pokryjí širokou škálu polarity 

a molekulové hmotnosti stanovované látky. Zaprvé se jedná o ionizaci elektrosprejem 

(ESI), která je hlavní volbou u polárních sloučenin z druhé fáze metabolismu. Její 

výhodou je snadná ionizace konjugátů a zjištění jejich molekulové hmotnosti. Druhou 

a třetí technikou je chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizace za 

atmosférického tlaku (APPI), které poskytují větší ionizační efekt a citlivost pro 

mateřské látky a jejich metabolity první fáze metabolismu s nižší polaritou (Holčapek et 

al. 2008). ESI a APCI společně poskytují dostatečnou ionizaci pro velmi rozdílné typy 

molekul zahrnující léčiva polární, nestálá, s vysokou molekulovou hmotností a pro 

jejich metabolity (Kostiainen et al. 2003). 

 

2.3 Použité rostliny 

Rostliny byly vybrány na základě jejich rozšíření. Jedná se o typicky luční 

rostliny často přicházející do kontaktu s exkrečními produkty hospodářských zvířat, 

které je navíc dále spásají. Jejich výhoda spočívá také ve snadném pěstování in vitro. 
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2.3.1 Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 

 

Obr. 6 Campanula rotundifolia (Foto: Lubomír Rak 2005, Bezděz) 

Zvonek okrouhlolistý je vytrvalá bylina patřící do čeledě zvonkovitých 

(Campanulaceae). Roste běžně na loukách, pastvinách a stráních v pásu nížin až po 

hory. Vyžaduje písčité až hlinité kyselé půdy. Je rozšířena zejména v mírném 

podnebném pásu v Evropě, Asii až po východní Sibiř, Severní a Jižní Americe. Dorůstá 

až 60 cm výšky, květenství má hroznovité s typickými modrými zvonkovitými 

korunami. Jedná se o velice variabilní taxon, bylo zjištěno mnoho poddruhů (Rak 2007, 

Hroneš 2009). 
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2.3.2 Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 

 

Obr. 7 Plantago lanceolata (Foto: Zbyněk Mlčoch 2014) 

Jitrocel kopinatý je 10-30 cm vysoká bylina s krátkým oddenkem a přízemní 

růžicí listů. Patří do čeledi jitrocelovitých (Plantaginaceae). Listy jsou úzce kopinaté, 

stvoly přímé. Květy v hustých, válcovitých klasech. Za plodu se klas prodlužuje, někdy 

až na 12 cm. Vyskytuje se hojně na travnatých porostech, loukách, mezích, pastvinách, 

stráních, jako plevel na polích atd. Jedná se o typickou luční bylinu. Preferuje vlhčí, 

hlinitopísčité zásadité až neutrální půdy. Jitrocel je široce rozšířený ve většině Evropy, 

na Islandu, v Asii sahá až po Himaláje, jižněji od Středomoří až po nejsevernější Afriku 

a na ostrovy Madeira, Kanárské ostrovy a Azory. Postupně se rozšířil i do Severní, 

Japonska, Austrálie, Nový Zéland či na Madagaskar. Jitrocel je známý díky obsahu 

protizánětlivých látek. Je často využíván v lidovém léčitelství (Cibulka 2007, Chrtek 

2000).  
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3 Cíl práce 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak rostliny metabolizují různá 

anthelmintika, která se dostávají do životního prostředí. 

K dosažení cíle bylo nutné provést: 

 Přípravu rostlinných suspenzních kultur a in vitro regenerantů 

 Jejich inkubaci s vybranými anthelmintiky 

 Zpracování vzorků rostlin 

 Extrakci anthelmintik z rostlinného materiálu 

 Analýzu metabolitů pomocí UHPLC/MS 
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4 Experimentální část 

4.1 Materiál, pomůcky, přístroje 

4.1.1 Použité chemikálie 

Albendazol - Sigma-Aldrich, ČR 

Amoniak - Sigma-Aldrich, ČR 

Destilovaná voda – ÚEB AV ČR 

DMSO (dimethylsulfoxid) - Sigma-Aldrich, ČR 

Dusík (tekutý) - Linde 

Ethanol - Penta 

Ethylacetát - Sigma-Aldrich, ČR 

Fenbendazol - Sigma-Aldrich, ČR 

Flubendazol - Sigma-Aldrich, ČR 

HCl - Penta 

Chlornan sodný - Sigma-Aldrich, ČR 

Ivermektin - Sigma-Aldrich, ČR 

Monepantel – přípravek ZOLVIX, Novartis, 25 mg/ml 

NaOH - Sigma-Aldrich, ČR 

Sӧrensenův fosfátový pufr pH 7,5 – ÚEB AV ČR 

TTC (2,3,5-triphenyltetrazolium chlorid) - Sigma-Aldrich, ČR 

 

Chemikálie použité pro přípravu živných médií jsou uvedeny v tabulkách níže 

(Tab. 1 a 2). 

 

4.1.2 Pomůcky 

Automatické pipety (SOCOREX Acura, Eppendorf), špičky, kádinky, odměrné 

válce, nálevky, Erlenmeyerovy baňky, kultivační sklenice s uzávěrem, plastové 

zkumavky s uzávěry, mikrozkumavky, vialky, zásobní lahve, magnetická míchadla, 

nůžky, pinzety, lžičky, kopistky, filtrační papír, hliníková folie, parafilm, střičky, 

popisovací potřeby, skleněné kuličky, Bűchnnerova nálevka. 
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4.1.3 Přístroje 

Analytické váhy Analytical Standard AS 200 OHAUS 

Autokláv H+P Labortechnik Steam sterilizer Varioklav 75 T 

Box s laminárním prouděním Holten Laminair model 1.2 

Centrifuga Biofuge Stratos Heraeus 

Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5810 R 

Centrifuga Hettich centrifuge univerzal 32 R  

Digitální pH metr (WTW pH 330, WTW electrode SenTix 41)  

Kultivační box Sanyo 

Lyofilizátor LABCONCO freezone 2,5 

Magnetická míchačka IKA Color Squid Wildcat Stirrer 

Odparka Eppendorf Concetrator 5301 

Třepačka Edmund Bühler KS 15 

 

4.1.4 Biologický materiál 

Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) - semena + rostliny (ÚEB AV ČR) 

- suspenzní kultury (ÚEB AV ČR) 

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) - semena + rostliny (ÚEB AV ČR) 

- suspenzní kultury (ÚEB AV ČR) 

 

4.2 Metodika práce 

4.2.1 Buněčné suspenze 

Buněčné suspenze byly odvozeny ze zvonku okrouhlolistého a jitrocele 

kopinatého. Tyto suspenze byly dále stresovány jednotlivými anthelmintiky. 

Zvonek okrouhlolistý 

Příprava suspenze 

Semena byla očištěna v 70% etanolu po dobu 1 minuty a poté 10 minut 

sterilizována v 1% roztoku chlornanu sodného. Poté byla semena třikrát opláchnuta 

sterilní vodou a za aseptických podmínek vložena do sterilní nádoby na pevné živné 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=Edmund%2Bbuhler%2Bks%2B15&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pocdscientific.com.au%2FEdmund-Buehler_Compact-Shaker_KS15A.php&ei=f5PeUaHuJaW64ASx0oCwAg&usg=AFQjCNGHQYrAHh3Vc__LbZGBAoAafXE1Og
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médium MS (Tab. 1). Po dostatečném nárůstu (Obr. 8) byly listy rostliny rozstříhány na 

0,5 cm kousky, které byly vloženy za aseptických podmínek na pevné živné médium 

MS 2+K (Tab. 1). Za několik dní se v místech řezu začal tvořit primární kalus (Obr. 9), 

jehož buňky po přenesení do 250 ml Erlenmeyerových baněk se 100 ml tekutého 

živného média MS 2+K (Tab. 1) daly základ buněčným suspenzím. 

 

Obr. 8 Zvonek okrouhlolistý 

 

Obr. 9 Primární kalus zvonku okrouhlolistého 
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Kultivace suspenze 

Po namnožení suspenzních kultur (Obr. 10) byly dále kultivovány na rotační 

třepačce v uzavřených 500 ml Erlenmeyerových baňkách s 300 ml tekutého živného 

média MS 2+K (Tab. 1), bez přístupu světla a za konstantní teploty 24°C. Po nárůstu 

buněčné hmoty byly buňky v laminárním boxu rozděleny do dvou Erlenmeyerových 

baněk a do každé bylo přidáno 200 ml nového tekutého živného média MS 2+K 

(Tab. 1). Baňky uzavřené hliníkovou folií byly i s médiem předem vysterilizovány 

v parním autoklávu a rozdělení probíhalo za aseptických podmínek. 

 

Obr. 10 Buněčné suspenze zvonku okrouhlolistého 
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Tab. 1 Složení živného média MS pro zvonek okrouhlolistý 

Zásobní 

roztok 

Složky Koncentrace v zásobním 

roztoku [g/l] 

Objem zásobního 

roztoku [ml/l] 

Konečná 

koncentrace [mg/l] 

A NH4NO3 82,50 20 1650,00 

B KNO3 95,00 20 1900,00 

C H3BO3 

KH2PO4 

KI 

Na2MoO4.2H2O 

CoCl2.6H2O 

1,24 

34,00 

0,166 

0,05 

0,005 

5 6,20 

170,00 

0,83 

0,25 

0,025 

D CaCl2.2H2O 

CaCl2.6H2O 

CaCl2 bez vody 

88,00 

131,123 

66,40 

5 440,00 

655,61 

332,00 

E MgSO4.7H20 

MnSO4.4H2O 

MnSO4.H20 

ZnSO4.7H2O 

CuSO4.5H2O 

74,00 

4,46 

3,38 

1,72 

0,005 

5 370,00 

22,30 

16,90 

8,60 

0,025 

F Na2EDTA.2H20 

Na2EDTA 

FeSO4 

4,12 

3,72 

2,78 

10 41,20 

37,30 

27,80 

Vitamíny (G) Thiamin – B1 

Pyridoxin – B6 

Kys. nikotinová 

Glycin 

1mg/100 ml 

1mg/100 ml 

5 mg/100 ml 

30 mg/100 ml 

10 0,10 

0,50 

0,50 

3,00 

Další složky Agar * 

Sacharosa 

Myo-inositol 

  8,00 g 

30,00 g 

0,10 g 

Růstové 

regulátory 

2,4-D ** 

kinetin ** 

  0,225 

0,215 

 

* agar přidáván pouze do „pevného“ média 

** hormony přidávány pouze do MS „2+K“ média (pro buněčné suspenze)  
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Jitrocel kopinatý 

Příprava suspenze 

Listy rostliny jitrocelu byly v boxu s laminárním prouděním nastříhány na cca 

0,5 cm kousky, které byly umístěny na pevné živné médium MS 2+K sorb. (Tab. 2) 

v uzavíratelné skleněné nádobě. Ta byla předem vysterilizována v parním autoklávu. 

Celá příprava probíhala za aseptických podmínek v boxu s laminárním prouděním. Poté 

byla nádoba s médiem a kusy rostliny umístěna do kultivačního boxu bez přístupu 

světla a za stálé teploty 24°C. Po dvou týdnech byly buňky primárního kalusu přesazeny 

do nádob s novým živným médiem. Přesazování probíhalo za stejných podmínek. Po 

dalších dvou týdnech byly narostlé buňky přesazeny za aseptických podmínek do 250ml 

Erlenmeyerovy baňky uzavřené hliníkovou folií se 100 ml tekutého živného média MS 

2+K sorb (Tab. 2). Baňka s médiem byla předem vysterilizována v parním autoklávu. 

Následně byla baňka umístěna do kultivační místnosti na rotační třepačku ve tmě a při 

konstantní teplotě 24°C (Obr. 11). 

 

Obr. 11 Buněčné suspenze jitrocele kopinatého 
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Kultivace suspenze 

Po namnožení suspenzních kultur byly dále kultivovány na rotační třepačce 

v uzavřených 500 ml Erlenmeyerových baňkách s 300 ml tekutého živného média MS 

2+K sorb. (Tab. 2), bez přístupu světla a za konstantní teploty 24°C. Po nárůstu buněčné 

hmoty byly buňky v laminárním boxu rozděleny do dvou Erlenmeyerových baněk a do 

každé bylo přidáno 200 ml nového tekutého živného média MS 2+K sorb (Tab. 2). 

Baňky uzavřené hliníkovou folií byly i s médiem předem vysterilizovány v parním 

autoklávu a rozdělení probíhalo za aseptických podmínek.  
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Tab. 2 Složení živného média MS sorb. pro jitrocel kopinatý 

Zásobní 

roztok 

Složky Koncentrace v zásobním 

roztoku [g/l] 

Objem zásobního 

roztoku [ml/l] 

Konečná 

koncentrace [mg/l] 

A NH4NO3 82,50 20 1650,00 

B KNO3 95,00 20 1900,00 

C H3BO3 

KH2PO4 

KI 

Na2MoO4.2H2O 

CoCl2.6H2O 

1,24 

34,00 

0,166 

0,05 

0,005 

5 6,20 

170,00 

0,83 

0,25 

0,025 

D CaCl2.2H2O 

CaCl2.6H2O 

CaCl2 bez vody 

88,00 

131,123 

66,40 

5 440,00 

655,61 

332,00 

E MgSO4.7H20 

MnSO4.4H2O 

MnSO4.H20 

ZnSO4.7H2O 

CuSO4.5H2O 

74,00 

4,46 

3,38 

1,72 

0,005 

5 370,00 

22,30 

16,90 

8,60 

0,025 

F Na2EDTA.2H20 

Na2EDTA 

FeSO4 

4,12 

3,72 

2,78 

10 41,20 

37,30 

27,80 

Vitamíny (G) Thiamin – B1 

Pyridoxin – B6 

Kys. nikotinová 

Glycin 

1mg/100 ml 

1mg/100 ml 

5 mg/100 ml 

30 mg/100 ml 

10 0,10 

0,50 

0,50 

3,00 

Další složky Agar * 

Sacharosa ** 

Sorbitol ** 

Myo-inositol 

  8,00 g 

15,00 g 

7,50 g 

0,10 g 

Růstové 

regulátory 

2,4-D *** 

kinetin *** 

  0,225 

0,215 

 

* agar přidáván pouze do „pevného“ média 

** 15 g sacharosy nahrazeno 7,5 gramy sorbitolu, pouze pro jitrocel kopinatý, médium 
označeno MS „sorb.“ 

*** hormony přidávány pouze do MS „2+K“ sorb. média (pro buněčné suspenze)  
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4.2.2 Rostliny 

Kultivování a stresování celých rostlin probíhalo pouze na jitroceli kopinatém. 

Jitrocel kopinatý 

Příprava semen 

Semena byla očištěna v 70% etanolu po dobu 1 minuty a poté 10 minut 

sterilizována v 1% roztoku chlornanu sodného. Poté byla semena třikrát opláchnuta 

sterilní vodou. 

Výsev a přesazování rostlin 

Výsev se prováděl v boxu s laminárním prouděním na 25 ml pevného živného 

média MS sorb. (Tab. 2) do předem vysterilizovaných uzavíratelných nádob. Všechny 

pomůcky byly sterilní. Následná kultivace probíhala v klimaboxu se světelným režimem 

16 hodin světlo a 8 hodin tma při stálé teplotě 24°C (Obr. 12). Rostliny byly 

rozsazovány pravidelně po třech týdnech do předem vysterilizovaných uzavřených 

nádob. Sterilizace probíhala v parním autoklávu. Rozsazování se taktéž provádělo 

v boxu s laminárním prouděním za aseptických podmínek. 

 

Obr. 12 Jitrocel kopinatý 
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4.2.3 Zkouška fytotoxicity 

Suspenzní kultury (zvonků i jitrocele) byly kultivovány v tekutém živném médiu 

MS 2+K (jitrocele + sorb.) s přídavkem ABZ, FLU, FBZ, IVM a MOP tak, aby 

výsledná koncentrace byla 10 μM. MOP byl rozpouštěn ve vodě, ostatní anthelmintika 

v DMSO. Inkubace trvala 1, 4 a 10 dní. Jako kontrola sloužily suspenzní kultury 

s přídavkem DMSO, bez anthelmintika. Po inkubaci byly suspenzní kultury 

přefiltrovány na Bűchnerově nálevce, 1 gram buněk byl přemístěn do zkumavky s 0,8% 

roztokem TTC a fosfátovým pufrem, následně byla zkumavka ponechána 6 hodin bez 

přístupu světla. Životaschopné buňky oxidují TTC na červeně zbarvený formazan. 

 

4.2.4 Inkubace buněčných suspenzí s anthelmintiky 

V boxu s laminárním prouděním bylo přefiltrováno a naváženo 10 gramů buněk 

ze suspenze. Ty byly vloženy do předem vysterilizovaných uzavíratelných 250 ml 

Erlenmeyerových baněk se 100 ml tekutého živného média (MS 2+K pro Campanula 

rotundifolia a MS 2+K sorb. pro Plantago lanceolata). Po pěti dnech inkubace bylo za 

aseptických podmínek do živného média přidáno anthelmintikum (ABZ, FLU, FBZ, 

MOP, IVM) tak, aby výsledná koncentrace byla 10 μM. MOP byl rozpuštěn 

v destilované vodě, ostatní anthelmintika v DMSO. Kultivace probíhala v kultivační 

místnosti na rotační třepačce ve tmě a při konstantní teplotě 24°C. Vzorky byly 

odebírány v trojicích (3 jednotlivé baňky) v časových úsecích 6, 24, 48, 120, 168 a 216 

hodin (celkem 6 odběrů). Odběr vzorků představoval filtraci, promytí buněk 

destilovanou vodou, vložení buněk do uzavíratelných plastových zkumavek a zmražení 

na teplotu -20°C. Dále byly odebrány 2 ml filtrátu a zmraženy na teplotu -20°C. Po 

několika dnech byly vzorky buněk lyofilizovány v lyofilizátoru LABCONCO, při 

teplotě -48°C, tlaku 0,2 mbar a po dobu 48 hodin. Veškeré lyofilizace v lyofilizátoru 

LABCONCO probíhaly za identických podmínek. 

Pro slepý pokus byly používány vzorky s anthelmintikem v živném médiu bez 

přídavku buněk a buňky v živném médiu s přídavkem DMSO bez anthelmintika. 
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4.2.5 Inkubace rostlin s anthelmintiky 

Rostliny byly za aseptických podmínek přesazeny do uzavíratelných nádob 

s 25 ml pevného živného média MS sorb. s přídavkem anthelmintika (FLU, ABZ, FBZ, 

MOP, IVM) tak, aby výsledná koncentrace byla 10 μM. MOP byl rozpuštěn 

v destilované vodě, ostatní anthelmintika v DMSO. Kultivace probíhala v klimaboxu se 

světelným režimem 16 hodin světlo a 8 hodin tma při stálé teplotě 24°C. Vzorky byly 

odebírány v trojicích (3 rostliny) v časových úsecích 7, 14, 21, 28, 35, 42 dní (celkem 6 

odběrů). Odběr vzorků představoval vyjmutí rostliny z pevného živného média, promytí 

kořenů destilovanou vodou a rozstříhání rostlin na horní část listů, dolní (přízemní) část 

listů a kořeny. Tyto jednotlivé části byly umístěny do uzavíratelných plastových 

zkumavek, zmraženy na teplotu -20°C a poté lyofilizovány v lyofilizátoru LABCONCO 

za stejných podmínek. 

S anthelmintikem MOP byly navíc kultivovány rostliny stejným způsobem 

v koncentracích 1 μM, 5 μM a 10 μM a s časy odběrů 6, 8, 10 a 12 týdnů (Tab. 4). 

Pro slepý pokus byly používány rostliny v živném médiu bez přídavku 

anthelmintika. 

 

4.2.6 Příprava vzorků pro analýzu 

Buněčné suspenze byly homogenizovány na FastPrep-24 homogenizátoru 

a následně byly podrobeny extrakci z kapaliny do kapaliny podle metody, která byla 

dříve popsána v publikacích Vokřála et al. (2012) a Podlipné et al. (2013). Získané 

supernatanty byly odpařeny dosucha s použitím koncentrátoru Eppendorf (30°C). Suché 

vzorky byly kvantitativně rekonstituovány ve směsi acetonitrilu a vody (70/30, v/v) 

působením ultrazvuku a přefiltrovány pomocí filtrů s póry o průměru 2 μm. Do systému 

UHPLC-MS byly nastříknuty 2 μl vzorku. 

Zpracování vzorků pro analýzu prováděla RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D na 

katedře biochemie, Farmaceutické Fakulty v Hradci Králové. Vzorky byly analyzovány 

pomocí UHPLC-MS/MS na katedře analytické chemie, Fakulty chemických 

technologií, Pardubice a na katedře biochemie, Farmaceutické Fakulty v Hradci 

Králové.  
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5 Výsledky 

5.1 Připravené vzorky 

Podle metodiky uvedené v kapitole 4.2.1 byly připraveny buněčné suspenze 

zvonku okrouhlolistého a jitrocele kopinatého. Po dostatečném nárůstu buněčné hmoty 

byly tyto suspenze inkubovány s anthelmintiky. Každá rostlinná suspenze byla 

stresována celkem pěti anthelmintiky (FLU, ABZ, FBZ, MOP, IVM) a DMSO. 

Koncentrace anthelmintika v živném médiu byla vždy 10 μM. U každého anthelmintika 

bylo provedeno 6 odběrů v časových intervalech 6, 24, 48, 120, 168 a 216 hodin. 

Odebírány byly vždy 3 jednotlivé baňky buněčných suspenzí a 2 ml ze slepého pokusu 

(živné médium s přídavkem anthelmintika bez buněk) pro každý odběr. 

Dále byly s anthelmintiky inkubovány in vitro regeneranty jitrocele kopinatého. 

Ty byly stresovány celkem pěti anthelmintiky (FLU, ABZ, FBZ, MOP, IVM). 

Koncentrace anthelmintika v živném médiu byla vždy 10 μM. U každého anthelmintika 

bylo provedeno 6 odběrů v časových intervalech 7, 14, 21, 28, 35, 42 dní. Odebírány 

byly vždy 3 jednotlivé rostliny, které byly následně rozstříhány na jejich části (kořen, 

dolní část listů a horní část listů). S anthelmintikem MOP byly navíc kultivovány 

rostliny v koncentracích 1 μM, 5 μM a 10 μM. U každé koncentrace byly provedeny 

4 odběry po třech jednotlivých rostlinách v časových intervalech 6, 8, 10 a 12 týdnů. 

Celkový přehled všech připravených vzorků je uveden v Tab. 3 a 4. 
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Tab. 3 Přehled připravených vzorků buněčných suspenzí 

 Koncentrace 

[μM] 

Zvonek okrouhlolistý Jitrocel kopinatý 

FLU 10 18 vzorků 18 vzorků 

ABZ 10 18 vzorků 18 vzorků 

FBZ 10 18 vzorků 18 vzorků 

MOP 10 18 vzorků * 18 vzorků * 

IVM 10 18 vzorků * 18 vzorků * 

kontrola 0 18 vzorků 18 vzorků 
 

Časové intervaly odběrů: 6, 24, 48, 120, 168 a 216 hod. 

V každém časovém intervalu byly odebrány 3 vzorky buněčných suspenzí. 

Analyzovány byly prozatím pouze vzorky s časem odběru 168 hod. 

* připraveno pro budoucí analýzu metabolitů anthelmintik 

 

 

Tab. 4 Přehled připravených vzorků in vitro regenerantů 

 Koncentrace [μM] Jitrocel kopinatý 

FLU 10 18 vzorků (7, 14, 21, 28, 35, 42 dní) 

ABZ 10 18 vzorků (7, 14, 21, 28, 35, 42 dní) 

FBZ 10 18 vzorků (7, 14, 21, 28, 35, 42 dní) 

MOP 10 18 vzorků (7, 14, 21, 28, 35, 42 dní) * 

 10 12 vzorků (6, 8, 10 a 12 týdnů) * 

 5 12 vzorků (6, 8, 10 a 12 týdnů) * 

 1 12 vzorků (6, 8, 10 a 12 týdnů) * 

IVM 10 18 vzorků (7, 14, 21, 28, 35, 42 dní) * 
 

V každém časovém intervalu byly odebrány 3 vzorky in vitro regenerantů. 

Analyzovány byly prozatím pouze vzorky s časem odběru 7 dní. 

* připraveno pro budoucí analýzu metabolitů anthelmintik 
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Celkem bylo připraveno 180 vzorků buněčných suspenzí s anthelmintiky a 126 vzorků 

rostlin s anthelmintiky.  

 

5.2 Zkouška fytotoxicity anthelmintik 

Byla testována viabilita suspenzních kultur obou rostlin po inkubaci se všemi 

pěti anthelmintiky v koncentraci 10 μM (ABZ, FLU, FBZ, IVM a MOP) i bez nich. Po 

odfiltrování živného média byly buňky přemístěny do zkumavky s 0,8% roztokem TTC 

a fosfátovým pufrem, následně byla zkumavka ponechána 6 hodin bez přístupu světla. 

Životaschopné buňky oxidují TTC na červeně zbarvený formazan. 

Dle zbarvení nebyl zjištěn žádný efekt 10 μM roztoků anthelmintik na růst 

a viabilitu buněk (porovnáváno vůči kontrole bez anthelmintik). 

 

5.3 Biotransformace anthelmintik 

Lyofilizované vzorky byly extrahovány a následně analyzovány pomocí UHPLC-

MS/MS (prováděla RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D.). Analyzovány byly prozatím 

pouze vzorky s časem odběru 168 hod. (7 dní). Všechny vzorky byly měřeny 

v pozitivním módu, kvůli lepší citlivosti. Detekované metabolity byly identifikovány na 

základě přítomnosti molekulového píku a interpretace produktových iontů (spekter 

iontů). V některých případech pozice hydroxylové a metylové skupiny a pozice glukózy 

při konjugaci nebo O-acetylglukózy nemohou být určeny, vzhledem k fragmentaci 

iontů. 

Celkové množství nalezených metabolitů v buněčných suspenzích obou rostlin 

a jednotlivých částech in vitro regenerantů jitrocele kopinatého je uvedeno v Tab. 5. 
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Tab. 5 Celkový počet nalezených metabolitů benzimidazolových anthelmintik 

 FLU  ABZ FBZ 

C. rotundifolia - buněčné suspenze 18 24 29 

P. lanceolata - buněčné suspenze 11 12 9 

P. lanceolata - kořen 9 13 14 

P. lanceolata - dolní část listu 8 15 9 

P. lanceolata - horní část listu 2 6 3 

 

 

 

5.3.1 Biotransformace flubendazolu v rostlinách 

Byly identifikovány tři hlavní typy metabolických reakcí při biotransformaci 

FLU. Z I. fáze metabolismu to je redukce karbonylu, hydroxylace nebo epoxidace 

a hydrolýza. Hlavní metabolit I. fáze představuje FLU s redukovanou karbonylovou 

skupinou (M9FLU). Další metabolické dráhy spočívaly v hydroxylaci aromátu (M15FLU, 

M16FLU). Byla zaznamenána neutrální ztráta (NL) Δm/z 32 metanolu. Hydrolýza 

peptidické vazby ve struktuře FLU vede k metabolitům bez postranního řetězce. 

V II. fázi biotransformace převažuje konjugace FLU s UDP-glukózou. Původní 

látka stejně jako metabolity I. fáze podstupují N-glykosylaci za vzniku M11FLU, M13FLU 

(hlavních metabolitů II. fáze), M17FLU, M1FLU, M5FLU a M18FLU. U všech těchto 

konjugátů byla v tandemových hmotnostních spektrech pozorována NL Δm/z 162 

charakteristická pro glukózu, Δm/z 32 pro metanol (s výjimkou hydrolyzovaných 

metabolitů). M9FLU byl konjugován s glukózou dvěma různými způsoby. N-glykosylací 

(M11FLU, M13FLU a M17FLU) a/nebo O-glykosylací (M2FLU a M3FLU). Rozdílná pozice 

konjugované glukózy je rozpoznávána dle typické NL Δm/z 162 glukózy pro N-

glykosidy a Δm/z 162 glukózy plus Δm/z 18 molekuly H2O pro N- nebo O-glykosidy. 

Metylace představuje druhý typ konjugace M9FLU, jejíž metylderivát byl identifikován 

(M12FLU). Některé glykosidy metabolitu M15FLU byly následně acetylovány za vzniku 

M8FLU a M10FLU s charakteristickou NL Δm/z 220 O-acetyl-glykosidu. 
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Celkem bylo v buněčných suspenzích zvonku okrouhlolistého identifikováno 18 

metabolitů FLU, zatímco v jitroceli kopinatém pouze 11 metabolitů (Tab. 5). 

Metabolické dráhy u zvonku okrouhlolistého a jitrocele kopinatého jsou velice podobné. 

Nejpatrnějším rozdílem jsou častější následné reakce metabolitu M15FLU u zvonku 

okrouhlolistého. Schémata metabolických drah (Obr. 13 a 14) navrhla RNDr. Lucie 

Stuchlíková, Ph.D.  

V Tab. 6 je uveden seznam nalezených metabolitů FLU v in vitro regenerantech 

jitrocele kopinatého a jejich jednotlivé zastoupení v různých částech rostliny. Rostliny 

byly rozděleny na část kořenovou, dolní část listů (přízemní růžici) a horní část listů. 

Metabolity v buněčných suspenzích a in vitro regenerantech se z velké části shodují. 

V buněčných suspenzích jitrocele kopinatého bylo nalezeno o 3 metabolity více, 

zatímco v in vitro regenerantech byl nalezen pouze jediný (M10FLU), který nebyl 

nalezen v buněčných suspenzích. Většina metabolitů v regenerantech byla 

identifikována v kořenech a přízemní části listů. 
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Obr. 13 Schéma navrhovaných metabolických drah FLU v buněčné suspenzi 

zvonku okrouhlolistého (Campanula rotundifolia).  
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Obr. 14 Schéma navrhovaných metabolických drah FLU v buněčné suspenzi 

jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata).  
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Tab. 6 Metabolismus FLU v in vitro regenerantech jitrocele kopinatého (Plantago 

lanceolata). 

Metabolit Kořen Dolní část listu Horní část listu 

M1 H-FLU-glu. ANO ANO ANO 

M2 FLU-R-glu. 1 ANO ANO ANO 

M4 FLU-R-glu. 2 ANO ANO - 

M8 H-FLU.OH-glu.-acet. 1 ANO ANO - 

M9 FLU-R ANO ANO - 

M10 H-FLU-OH-glu.-acet. 2 ANO ANO - 

M11 FLU-glu. 1 ANO ANO - 

M12 FLU-R-CH3 ANO - - 

M13 FLU-glu. 2 ANO ANO - 

 

Metabolity, které byly identifikovány pouze v buněčné suspenzi ale ne v částech 

rostliny, nejsou v této tabulce uvedeny. Celkem bylo nalezeno 9 metabolitů. Nejvíce 

z nich bylo zastoupeno v kořenech a přízemní části listů, zatímco nejméně v horní části 

listů. 

 

5.3.2 Biotransformace albendazolu v rostlinách 

S-oxidace a hydrolýza jsou prvními kroky metabolismu ABZ, vedoucí 

k sulfoxidu ABZ (M10ABZ) a hydrolyzovanému ABZ (M24ABZ). M10ABZ navíc následně 

podstupuje druhou S-oxidaci na sulfon (M14ABZ). MS/MS spektra obsahují typickou NL 

Δm/z 32 (metanol) a Δm/z 42 (propen) pro M10ABZ a M14ABZ. Hydroxylace a hydrolýza 

jsou ostatní typy reakcí I. fáze biotransformace, při kterých vzniká M6ABZ a M23ABZ. 

V II. fázi metabolismu dochází k N-glykosylaci různých metabolitů z I. fáze. 

Byly identifikovány: M1ABZ, M3ABZ, M5ABZ, M7ABZ, M9ABZ, M11ABZ, M13ABZ, 

M17ABZ, M20ABZ a M22ABZ. Přítomnost konjugátů s UDP-glukózou je charakterizována 

NL Δm/z 162 pro glukózu, Δm/z 32 pro metanol a Δm/z 42 pro propen. Kromě toho bylo 

pozorováno i několik metabolitů O-acetylace: M12ABZ a M15ABZ. Déle byly nalezeny 
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konjugáty O-acetyl-glykosidů: M2ABZ, M4ABZ, M8ABZ, M16ABZ, M19ABZ a M21ABZ. NL 

Δm/z 220 odpovídá O-acetyl-glykosidům a Δm/z 204 O-acetyl-N-glykosidům pro 

acetylované metabolity. 

Celkem bylo v buněčných suspenzích zvonku okrouhlolistého identifikováno 24 

metabolitů ABZ, zatímco v jitroceli kopinatém pouze 12 metabolitů (Tab. 5). Rozdíl 

v metabolismu ABZ je mezi jednotlivými rostlinami výraznější než byl u FLU. 

Metabolity ABZ, které jsou u jitrocele kopinatého finální, ještě často podstupují ve 

zvonku okrouhlolistém následnou O-acetylaci nebo hydroxylaci. Schémata 

metabolických drah (Obr. 15 a 16) navrhla RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D. 

V Tab. 7 je uveden seznam nalezených metabolitů ABZ v in vitro regenerantech 

jitrocele kopinatého a jejich jednotlivé zastoupení v různých částech rostliny. Rostliny 

byly rozděleny na část kořenovou, dolní část listů (přízemní růžici) a horní část listů. 

Metabolity v buněčných suspenzích a in vitro regenerantech se liší hlavně v množství. 

V in vitro regenerantech bylo nalezeno o 6 metabolitů více, zatímco v buněčných 

suspenzích byl nalezen pouze jeden (M16ABZ), který nebyl nalezen v regenerantech. 

Většina metabolitů v regenerantech byla identifikována v kořenech a přízemní části 

listů. 
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Obr. 15 Schéma navrhovaných metabolických drah ABZ v buněčné suspenzi 

zvonku okrouhlolistého (Campanula rotundifolia).  
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Obr. 16 Schéma navrhovaných metabolických drah ABZ v buněčné suspenzi 

jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata).  
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Tab. 7 Metabolismus ABZ v in vitro regenerantech jitrocele kopinatého (Plantago 

lanceolata). 

Metabolit Kořen Dolní část listu Horní část listu 

M1 ABZ.SO-glu. 1 ANO ANO - 

M3 ABZ.OH-glu. 1 ANO ANO ANO 

M5 ABZ.SO-glu. 2 ANO ANO - 

M7 ABZ.SO2-glu. 1 ANO ANO - 

M10 ABZ.SO ANO ANO ANO 

M11 H-ABZ-glu. 1 - ANO - 

M12 ABZ.SO-glu.-acet. 1 ANO ANO - 

M13 H-ABZ-glu. 2 - - ANO 

M14 ABZ.SO2 ANO ANO ANO 

M17 ABZ-glu. 1 ANO ANO - 

M20 ABZ-glu. 2 ANO ANO - 

M21 H-ABZ.O-glu.-acet. - ANO - 

M25 ABZ.SO-glu. 3 - - ANO 

M26 ABZ.SO-glu. 4 ANO ANO - 

M27 ABZ.OH-glu. 2 ANO ANO - 

M28 ABZ.OH-glu. 3 ANO ANO - 

M29 ABZ.SO-glu.-acet. 2 ANO ANO ANO 

 

Metabolity, které byly identifikovány pouze v buněčné suspenzi ale ne v částech 

rostliny, nejsou v této tabulce uvedeny. Celkem bylo nalezeno 17 metabolitů. Nejvíce 

z nich bylo zastoupeno v kořenech, zatímco nejméně v horní části listů.  
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5.3.3 Biotransformace fenbendazolu v rostlinách 

V I. fázi probíhala biotransformace FBZ přes dvoustupňovou S-oxidaci, 

hydroxylaci a hydrolýzu. Jejími hlavními metabolity jsou: M13FBZ, M22FBZ a M27FBZ. 

Byla zaznamenána charakteristická NL Δm/z 32 metanolu a Δm/z 18 vody pouze pro 

M13FBZ. U naměřených dat nelze rozlišit na základě fragmentových iontů jestli se jedná 

o S-oxidaci nebo hydroxylaci, proto jsou metabolity označovány -O. 

V. II. fázi FBZ podléhá N-glykosylaci za vzniku M23FBZ a M29FBZ. Také 

metabolity I. fáze podléhají konjugaci s UDP-glukózou: M6-9FBZ, M11FBZ, M14FBZ, 

M15FBZ a M19FBZ. Typická NL Δm/z 162 pro glukózu a Δm/z 32 pro metanol. Dále byly 

identifikovány N-glykosidy hydrolyzovaného FBZ (M3FBZ, M10FBZ, M12FBZ a M18FBZ). 

O-acetylace představuje další krok biotransformačních drah FBZ. O-acetyl-glykosidy 

(M1FBZ, M2FBZ, M5FBZ, M16FBZ, M17FBZ, M21FBZ a M26FBZ) mají charakteristickou 

NL Δm/z 220. Byly detekovány dva metabolity odpovídající M22FBZ (M20FBZ 

a M24FBZ) poskytující fragmentační ionty m/z 462, m/z 242. Pozice glukosylglukózy 

u těchto metabolitů nebyla určena. Oproti ABZ a FLU byly detekovány dva metabolity 

FBZ O-glukosyl-N-glukosidu (M25FBZ a M28FBZ) jako jedny z hlavních metabolitů II. 

fáze. 

Celkem bylo v buněčných suspenzích zvonku okrouhlolistého identifikováno 29 

metabolitů FBZ, zatímco v jitroceli kopinatém pouze 9 metabolitů (Tab. 5). Ve zvonku 

okrouhlolistém podléhají metabolity častěji ještě následné glykosylaci, hydrolýze 

a dalšímu stupni S-oxidace oproti jitroceli. Schémata metabolických drah (Obr. 17 a 18) 

navrhla RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D. 

V Tab. 8 je uveden seznam nalezených metabolitů FBZ v in vitro regenerantech 

jitrocele kopinatého a jejich jednotlivé zastoupení v různých částech rostliny. Rostliny 

byly rozděleny na část kořenovou, dolní část listů (přízemní růžici) a horní část listů. 

Metabolity v buněčných suspenzích a in vitro regenerantech se liší hlavně v množství. 

V in vitro regenerantech bylo nalezeno o 7 metabolitů více, zatímco v buněčných 

suspenzích byl nalezen pouze jeden (M34FBZ), který nebyl nalezen v regenerantech. 

Většina metabolitů v regenerantech byla identifikována hlavně v kořenech.  
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Obr. 17 Schéma navrhovaných metabolických drah FBZ v buněčné suspenzi 

zvonku okrouhlolistého (Campanula rotundifolia).  
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Obr. 18 Schéma navrhovaných metabolických drah FBZ v buněčné suspenzi 

jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata).  
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Tab. 8 Metabolismus FBZ v in vitro regenerantech jitrocele kopinatého (Plantago 

lanceolata). 

Metabolit Kořen Dolní část listu Horní část listu 

M4 FBZ.O-glu. 1 ANO ANO ANO 

M5 H-FBZ.O2-glu.-acet. 3 ANO ANO - 

M6 FBZ.O-glu. 2 - ANO - 

M9 FBZ.SO2-glu. ANO - - 

M10 H-FBZ-glu. ANO - - 

M12 H-FBZ-glu. 2 ANO ANO - 

M13 FBZ-OH ANO ANO ANO 

M16 FBZ.O-glu.-acet. 1 ANO - - 

M21 H-FBZ.O-glu.-acet. 1 ANO ANO - 

M23 FBZ-glu. 1 ANO ANO - 

M29 FBZ-glu. 2 ANO ANO ANO 

M30 FBZ.O-glu.-acet. 2 ANO - - 

M31 H-FBZ.O-glu.-acet. 3 ANO - - 

M32 H-FBZ.O-glu.-acet. 4 ANO - - 

M33 FBZ-glu. 3 ANO ANO - 

 

Metabolity, které byly identifikovány pouze v buněčné suspenzi ale ne v částech 

rostliny, nejsou v této tabulce uvedeny. Celkem bylo nalezeno 15 metabolitů. Nejvíce 

z nich bylo zastoupeno v kořenech, zatímco nejméně v horní části listů.  
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5.3.4 Biotransformace ivermektinu a monepantelu v rostlinách 

S IVM a MOP byly provedeny kultivace stejným způsobem jako 

s benzimidazolovými anthelmintiky. Tzn. na buněčných suspenzích zvonku 

okrouhlolistého a jitrocele kopinatého, dále na celých rostlinách jitrocele kopinatého. 

Všechny kultivace probíhaly za identických podmínek, včetně intervalů odběrů (Tab. 3 

a 4).  

S anthelmintikem MOP byly navíc kultivovány rostliny stejným způsobem 

v koncentracích 1 μM, 5 μM a 10 μM a s časy odběrů 6, 8, 10 a 12 týdnů (Tab. 4) 

Všechny vzorky byly odebrány, lyofilizovány a jsou připraveny pro budoucí 

analýzu a následné vyhodnocení. 
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6 Diskuze 

Veterinární léčiva jsou již delší dobu přítomna v životním prostředí, ale teprve 

nyní se odhalují jejich dlouhodobé účinky. V prostředí se vyskytují zejména z důvodu 

velkého používání těchto látek a snadného vstupu buď přímo od hospodářských zvířat, 

nebo nevhodným skladováním, likvidací, popřípadě při výrobních procesech (Bártíková 

et al. 2016). To představuje potencionální nebezpečí nejen pro rostlinné organismy, do 

kterých tyto látky mohou vstupovat. 

Většina studií zabývající se fytotoxicitou veterinárních léčiv je zaměřena na 

antibiotika. U některých konkrétních sloučenin byla prokázána významná fytotoxicita 

na určité rostliny. Například často používaná antibiotika sulfamethoxazol, 

sulfamethazin a trimethoptim poškozují růst ovsa, rýže a okurky (Liu et al. 2009). 

Těchto studií je celá řada (Jjemba 2002, Kumar et al. 2012). Avšak studií zabývajících 

se fytotoxicitou anthelmintik je mnohem méně. U anthelmintik FLU a FBZ, nebyl 

prokázán žádný negativní dopad na růst okřehku menšího (Lemna minor) (Wagil et al. 

2015). Stejně jako v naší studii nebyla prokázána akutní toxicita vybraných 

anthelmintik (FLU, ABZ, FBZ, IVM a MOP) na buňky zvonku okrouhlolistého 

(Campanula rotundifolia) a jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata). Avšak 

vzhledem k nízkým koncentracím lze předpokládat více toxicitu chronickou, než akutní. 

Ta je obvykle navíc spojená s velmi dlouhou dobou expozice (Bártíková et al. 2016). 

Kromě toho byl také popsán negativní dopad FLU, ABZ a FBZ  na bezobratlé (Oh et al. 

2006). 

Rostliny jsou schopny vychytávat xenobiotika z prostředí a detoxikovat je 

pomocí sofistikovaných biotransformačních systémů. Po absorpci xenobiotika je látka 

deaktivována tak, že určité funkční skupiny mohou být konjugovány hydrofilními 

molekulami. Vzniklé konjugáty jsou rozpoznávány transportéry na buněčné membráně 

vakuol a ukládány v nich (Puglisi et al. 2013). 

Enzymy metabolizující xenobiotika usnadňují detoxikaci potencionálně 

škodlivých látek, přičemž právě jejich aktivita je rozhodující při neutralizaci účinků 

nejen v dané rostlině, ale i při detoxikaci xenobiotik z životního prostředí obecně. 

Významné mezidruhové rozdíly v zastoupení, afinitě a aktivitě těchto enzymů určují 

odlišnosti biotransformačních drah xenobiotik u jednotlivých rostlinných druhů. 
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V předchozí studii Podlipné et al. (2013) byla studována in vitro 

biotransformace ABZ a FLU na rákosu (Phragmites australis), který je často používán 

ve fytoremediačních studiích. Výsledky ukázaly, že buňky rákosu byly schopny 

metabolizovat obě anthelmintika. Bylo identifikováno 5 metabolitů FLU a 10 

metabolitů ABZ. 

V této studii byly vybrány jako experimentální rostliny zvonek okrouhlolistý 

(Campanula rotundifolia) a jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), protože představují 

typické luční květiny, které by mohly přijít do styku s anthelmintiky na pastvinách, kde 

jsou následně požívány dobytkem. Tyto rostliny (buněčné suspenze a in vitro 

regeneranty) byly stresovány třemi často používanými zástupci benzimidazolových 

anthelmintik (FLU, ABZ a FBZ), dále IVM, který je používán od roku 1980 dodnes 

a MOP, který se řadí mezi nejnovější antiparazitické látky. 

Cílem práce bylo získat komplexní informace o biotransformaci anthelmintik 

v lučních rostlinách. Pomocí LC/MS byly stanoveny relativní plochy píku každého 

anthelmintika a jeho metabolitů v buňkách obou rostlin. Počet identifikovaných 

metabolitů FLU, ABZ a FBZ byl u zvonku okrouhlolistého 18, 24 a 29, zatímco 

u jitrocele kopinatého 11, 12 a 9. Tato zjištění poukazují na velké mezidruhové rozdíly 

v metabolismu léčiv u jednotlivých rostlin.  

Metabolické dráhy u zvonku okrouhlolistého a jitrocele kopinatého jsou velice 

podobné. Hlavní metabolickou cestou FLU je redukce karbonylové skupiny. Dále 

v relativně velké míře podstupuje FLU hydroxylaci aromátu a hydrolýzu, která nebyla 

pozorována u rákosu (Podlipná et al. 2013). V II. fázi biotransformace je nejčastější 

konjugace s UDP-glukózou, N-glykosylace nebo O-glykosylace a metylace. 

Nejpatrnějším rozdílem jsou častější následné reakce metabolitu M15FLU u zvonku 

okrouhlolistého, než u jitrocele. Rozdíl mezi buněčnými suspenzemi a in vitro 

regeneranty jitrocele kopinatého není příliš patrný, v suspenzích bylo nalezeno pouze 

o 3 metabolity FLU více, zatímco v regenerantech pouze 1, který nebyl nalezen 

v suspenzích. 

ABZ podstupuje u obou rostlin hlavně S-oxidaci a hydrolýzu. V II. fázi 

metabolismu pak N-glykosylaci, konjugaci s UDP-glukózou a O-acetylaci. Zde je rozdíl 

mezi jednotlivými rostlinami výraznější. Metabolity ABZ, které jsou u jitrocele 

kopinatého finální, ještě často podstupují ve zvonku okrouhlolistém následnou O-
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acetylaci nebo hydroxylaci. Je zajímavé, že některé metabolity ABZ (např. 

glukosylglukosidy nebo xylosylglukosidy) nalezené v rákosu, nebyly ve zvoncích ani 

jitrocelích identifikovány. Zároveň hlavní metabolické cesty (S-oxidace, hydrolýza 

a hydroxylace) u rákosu nenalezneme (Podlipná et al. 2013). Rozdíl v biotransformaci 

ABZ je mezi buněčnými suspenzemi a in vitro regeneranty jitrocele kopinatého zde 

výraznější, v regenerantech bylo nalezeno o 6 metabolitů ABZ více, než v suspenzích. 

V nich byl naopak nalezen pouze 1, který nebyl identifikován v regenerantech. 

FBZ podstupuje dvoustupňovou S-oxidaci, hydroxylaci a hydrolýzu u obou 

rostlin. V II. fázi metabolismu N-glykosylaci, konjugaci s UDP-glukózou a O-acetylaci. 

Ve zvonku okrouhlolistém podléhají metabolity častěji ještě následné glykosylaci, 

hydrolýze a dalšímu stupni S-oxidace oproti jitroceli. Rozdíl mezi buněčnými 

suspenzemi a in vitro regeneranty jitrocele kopinatého je zde nejvýraznější, 

v regenerantech bylo nalezeno o 7 metabolitů FBZ více, než v suspenzích. V nich byl 

nalezen pouze 1, který nebyl identifikován v regenerantech. 

Většina metabolitů benzimidazolových anthelmintik (FLU, ABZ a FBZ) 

v in vitro regenerantech jitrocele kopinatého byla identifikována v kořenech a přízemní 

části listů. Značná část metabolitů jsou konjugáty s glukózou, jsou tedy rozpustné ve 

vodě. Z toho lze předpokládat distribuci těchto metabolitů v celé rostlině, avšak nejvíce 

z nich bylo nalezeno právě v kořenech. Důvodem může být průchod vody s živinami 

(a xenobiotiky) přes kořenové buňky, kde jsou xenobiotika metabolizována a uložena 

ve vakuolách. Koncentrace 10 μM je pravděpodobně dostatečně nízká, že se většina 

metabolitů nedostane do xylému a k distribuci po nadzemní části rostliny. Dalším 

faktorem, který může tuto distribuci ovlivnit je Casparyho proužek, který se nachází 

okolo centrálního cévního svazku v kořenech a tvoří bariéru před toxickými látkami 

(Kvesitadze et al. 2006). 

Anthelmintika IVM a MOP a jejich metabolity nebyly prozatím analyzovány. 

Z naměřených dat je zřejmé, že obě rostliny široce metabolizují tato 

benzimidazolová anthelmintika. Přestože většina metabolitů byla identifikována 

v kořenech, velká část z nich byla nalezena i v nadzemních částech rostliny. To 

znamená jasné riziko pro býložravce, kteří mohou konzumovat tyto luční květiny 

s naakumulovanými anthelmintiky a jejich metabolity, jejichž konjugáty s glukózou 

jsou sice považovány za deaktivované produkty, nicméně v zažívacím traktu zvířat 
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dochází bakteriální činností ke štěpení těchto vazeb a uvolnění anthelmintika nebo jeho 

metabolitu, který může být znovu vstřebán. Při konzumaci tak dochází ke stálému 

přísunu nízkých dávek anthelmintik a tím může dojít k nežádoucímu rozvoji 

rezistentních kmenů parazitů (Horvat et al. 2012). Navíc zde existuje riziko pro volně 

žijící bezobratlé (Oh et al. 2006). Z tohoto důvodu by se neměl hospodářský dobytek 

ošetřený anthelmintiky volně pást na pastvách až do doby, než jsou tato léčiva 

vyloučena z jejich organismu.  
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7 Závěry 

Byly identifikovány hlavní metabolity několika anthelmintik u dvou různých 

rostlin a navržena schémata jejich metabolických drah. 

 Byly připraveny suspenzní kultury zvonku okrouhlolistého a jitrocele 

kopinatého a in vitro regeneranty jitrocele kopinatého, které byly 

udržované ve viabilním stavu. Veškerá manipulace byla prováděna za 

aseptických podmínek. 

 Byla provedena inkubace rostlinných kultur se všemi pěti vybranými 

anthelmintiky (FLU, ABZ, FBZ, IVM a MOP) za identických podmínek. 

 Vzorky z inkubace byly zpracovány, lyofilizovány a připraveny pro další 

analýzu. 

 U třech benzimidazolových anthelmintik (FLU, ABZ a FBZ) byla 

provedena extrakce z rostlinného materiálu a následná analýza 

metabolitů pomocí UHPLC/MS. 

 Lyofilizované rostlinné vzorky se 2 zbylými anthelmintiky (IVM 

a MOP) jsou připraveny pro budoucí UHPLC/MS analýzu 

a vyhodnocení. 
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8 Seznam zkratek 

2,4-D   2,4-dichlorodifenoxyoctová kyselina 

ABZ   albendazol 

AKR   aldo-keto reduktázy 

APCI   ionizace za atmosférického tlaku 

APPI   fotoionizace za atmosférického tlaku 

ATP   adenosintrifosfát 

CYP   cytochrom P450 

DMSO   dimethylsulfoxid 

EDTA   etylendiamintetraoctová kyselina 

ESI   ionizace elektrosprejem 

FBZ   fenbendazol 

FLU   flubendazol 

GTS   glutathion-S-transferázy 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

IVM   ivermektin 

MOP   monepantel 

MS   hmotnostní spektrometrie 

MTS   metyltransferázy 

m/z   poměr hmota/náboj 

NAD(P)  nikotinamidadenindinukleotid(fosfát) 

NL   neutrální ztráta 

NMR   nukleární magnetická rezonance 

PAPS   3-fosfoadenosin-5-fosfosulfát 

SDR   dehydrogenázy/reduktázy s krátkým řetězcem 

SULT   sulfotransferázy 

  



- 60 - 
 

9 Literatura 

Bártíková, H., Křížová, V., Lamka, J., Kubíček, V., Skálová, L., Szotáková, B. (2009) 
Flubendazole metabolism and biotransformation enzymes activities in healthy sheep 
and sheep with haemonchosis. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 
33(1), 56-62 

Bártíková, H., Podlipná, R., Skálová, L. (2016) Veterinary drugs in the environment and 
their toxicity to plants. Chemosphere, 144, 2290-2301 

Ben, W., Qiang, Z., Pan, X. (2013) Occurrence and partition of antibiotics in the liquid 
and solid phases of swine wastewater from concentrated animal feeding operations in 
Shandong Province, China. Environmental Sciences: Processes and Impacts, 15(4), 
870-875 

Bozzolan F., Siaussat, D., Maria, A., Durand, N., Pottier, M.-A., Chertemps, T., 
Maïbèche-coisne, M. (2014) Antennal uridine diphosphate ( UDP)-glycosyltransferases 
in a pest insect: diversity and putative function in odorant and xenobiotics 
clearance. Insect Molecular Biology, 23(5), 539-549 

Brocker, C., Vasiliou, M., Carpenter, S., Carpenter, C., Vasiliou, V., Zhang, Y., Wang, 
X., Kotchoni, S.O., Wood, A.J., Kirch, H.H., Kopečný, D., Nebert, D.W. (2013) 
Aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamily in plants: gene nomenclature and 
comparative genomics. Planta, 237(1), 189-210 

Cibulka, R. (2007) Botany.cz – Plantago lanceolata [online]. [cit. 2016-07-
18]. Dostupné z: http://botany.cz/cs/plantago-lanceolata/.  

Craig, T.M. (1993) Anthelmintic resistance. Veterinary Parasitology, 46(1-4), 121-131 

Cummins, I., Landrum, M., Steel, P.G., Edwards, R. (2007) Structure activity studies 
with xenobiotic substrates using carboxylesterases isolated from Arabidopsis thaliana. 
Phytochemistry, 68(6), 811-818 

Danaher, M., De Ruyck, H., Crooks, S.R.H., Dowling, G., O’keeffe, M. (2007) Review 
of methodology for the determination of benzimidazole residues in biological matrices. 
Journal of Chromatography B, 845(1), 1-37 

Derksen, J.G.M., Rijs, G.B.J., Jongbloed, R.H. (2004) Diffuse pollution of surface 
water by pharmaceutical products. Water Science and technology, 49(3), 213-221 

Dixon, D. P., Skipsey, M., Edwards, R. (2010) Molecules of Interest: Roles for 
glutathione transferases in plant secondary metabolism. Phytochemistry,71(4), 338-350 

Fendrich, Z. (2011) Přednáška z farmakologie – Anthelmintika, FAF UK v Hradci 
králové 



- 61 - 
 

Floate, K., Wardhaugh, K., Boxall, A., Sherratt, T. (2005) Fecal residues of veterinary 
parasiticides: nontarget effects in the pasture environment. Annual Review Of 
Entomology, 50, 153-179 

Forbes, A.B. (1993) A review of regional and temporal use of avermectins in cattle and 
horses worldwide. Veterinary Parasitology, 48(1-4), 19-28 

Garcia-Rodriguez, A., Matamoros, V., Fontàs, C., Salvadó, V. (2014) The ability of 
biologically based wastewater treatment systems to remove emerging organic 
contaminants. Environmental Science and Pollution Research International, 21(20), 
11708-11728 

Gershater, M., Sharples, K., Edwards, R. (2007) Carboxylesterase activities toward 
pesticide esters in crops and weeds. Phytochemistry, 67(23), 2561-2567 

Graham, JP., Nachman, KE. (2010) Managing waste from confined animal feeding 
operations in the United States: The need for sanitary reform. Journal of Water and 
Health, 8(4), 646-670 

Hamdane, D., Zhang, H.M., Hollenberg, P. (2008) Oxygen activation by cytochrome 
P450 monooxygenase. Photosynthesis Research, 98(1-3), 657-666 

Hirschmann, F., Krause, F., Papenbrock, J. (2014) The multi-protein family of 
sulfotransferases in plants: composition, occurrence, substrate specificity, and functions. 
Frontiers in Plant Science, 5, 556 

Holčapek, M., Kolářová, L., Nobilis, M. (2008) High-performance liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry in the identification and determination of 
phase I and phase II drug metabolites. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(1), 
59-78 

Horvat, A.J.M., Babić, S., Pavlović, D.M., Ašperger, D., Pelko, S., Kaštelan-Macan, 
M., Petrović, M., Mance, A.D. (2012) Analysis, occurrence and fate of anthelmintics 
and their transformation products in the environment. Trends in Analytical Chemistry, 
31, 61-84 

Hroneš, M. (2009)  Natura Bohemica: Zvonek okrouhlolistý [online]. Natura Bohemica, 
[cit. 2016-04-13]. Dostupné z: http://www.naturabohemica.cz/campanula-rotundifolia/. 

Chrtek, J. (2000) Plantaginaceae Juss. Květena České republiky, Academia, 6, 530-549 

Iglesias, A., Nebot, C., Vázquez, B.I., Miranda, J.M., Abuín, C.M.F., Cepeda, A. (2014) 
Detection of veterinary drug residues in surface waters collected nearby farming areas 
in Galicia, North of Spain. Environmental science and pollution research international, 
21(3), 2367-2377 

Ji, K., Kim, S., Han, S., Seo, J., Lee, S., Park, Y., Choi, K., Choi, K., Kho, Y.L., Kim, 
P.G., Park, J. (2012) Risk assessment of chlortetracycline, oxytetracycline, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matamoros%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24414147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Font%C3%A0s%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24414147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salvad%C3%B3%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24414147


- 62 - 
 

sulfamethazine, sulfathiazole, and erythromycin in aquatic environment: are the current 
environmental concentrations safe? Ecotoxicology, 21(7), 2031-2050 

Jjemba, P.K. (2002) The potential impact of veterinary and human therapeutic agents in 
manure and biosolids on plants grown on arable land. Agriculture Ecosystems and 
Environment, 93(1), 267-278 

Johnston, M.J., MacDonald, J.A., McKay, D.M. (2009) Parasitic helminths: a 
pharmacopeia of anti-inflammatory molecules. Parasitology, 136(2), 125-147 

Jouili, H., Bouazizi, H., El Ferjani, E. (2011) Plant peroxidases: biomarkers of metallic 
stress. Acta Physiologiae Plantarum, 33(6), 2075-2082 

Kamel, A., Prakash, C. (2006) High performance liquid chromatography/atmospheric 
pressure ionization/tandem mass spectrometry (HPLC/API/MS/MS) in drug metabolism 
and toxicology. Current Drug Metabolism, 7, 837-852 

Kaminsky, R., Ducray, P., Jung, M., Clover, R., Rufener, L., Bouvier, J., Schorderet 
W.S., Wenger, A., Wieland Berghausen, S., Goebel, T. (2008) A new class of 
anthelmintics effective against drug-resistant nematodes. Nature, 452(7184), 176-180 

Kaplan, R.M., Vidyashankar, A.N. (2012) An inconvenient truth: Global worming and 
anthelmintic resistance. Veterinary Parasitology, 186(1-2), 70-78 

Kolar, L., Kozuh erzen, N. (2006) Veterinary parasiticides-are they posing an 
environmental risk? Slovenian Veterinary Research (Slovenia), 43(2), 85-96 

Kostiainen, R., Kotiaho, T., Kuuranne, T., Auriola, S. (2003) Liquid 
chromatography/atmospheric pressure ionization–mass spectrometry in drug 
metabolism studies. Journal of Mass Spectrometry, 38(4), 357–372 

Kumar, RR., Lee, JT., Cho, J. (2012) Fate, Occurrence, and Toxicity of Veterinary 
Antibiotics in Environment. Journal Of The Korean Society For Applied Biological 
Chemistry, 55(6), 701-709 

Kuster, A., Adler, N. (2014) Pharmaceuticals in the environment: scientific evidence of 
risks and its regulation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 
Series B, Biological Sciences, 369(1656), 8 

Kvesitadze, G., Khatisashvili, G., Sadunishvili, T., Ramsden, J.J. (2006) Uptake, 
translocation and effects of contaminants in plants. In Biochemical Mechanism of 
Detoxification in Higher Plants: Basis of Phytoremediation, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 55-103 

Lacey, E., Brady, R.L., Prichard, R.K., Watson, T.R. (1987) Comparison of inhibition 
of polymerisation of mammalian tubulin and helminth ovicidal activity by 
benzimidazole carbamates. Veterinary Parasitology,23(1-2), 105-119 



- 63 - 
 

Lamka, J. (2015) Přednáška z Veterinárních léčiv – Anthelmintika, FAF UK v Hradci 
králové 

Lamka, J., Ducháček, L. (2014) Veterinární léčiva pro posluchače farmacie. Charles 
University in Prague, Karolinum Press, Vydání čtvrté, 61-71 

Laurent, F., Canlet, C., Debrauwer, L., Pascal Lorber, S. (2007) Metabolic fate of [C-
14]-2,4-dichlorophenol in tobacco cell suspension cultures. Environmental Toxicology 
And Chemistry, 26(11), 2299-2307 

Lecová, L., Stuchlíková, L., Prchal, L., Skálová, L. (2014). Monepantel: the most 
studied new anthelmintic drug of recent years. Parasitology, 141(13), 1686-1698 

Li, Y., Baldauf, S., Lim, E.K., Bowles, D.J. (2001) Phylogenetic analysis of the UDP-
glycosyltransferase multigene family of Arabidopsis thaliana. Journal of Biological 
Chemistry, 276(6), 4338-4343 

Liu, F., Ying, G.G., Tao, R., Zhao, J.L., Yang, J.F., Zhao, L.F. (2009) Effects of six 
selected antibiotics on plant growth and soil microbial and enzymatic activities. 
Environmental Pollution, 157(5), 1636–1642 

Liscombe, D.K., Louie, G.V., Noel, J.P. (2012) Architectures, mechanisms and 
molecular evolution of natural product methyltransferases. Natural Product Reports, 
29(10), 1238-1250 

Macek, T., Mackova, M., Kas, J. (2000) Exploitation of plants for the removal of 
organics in environmental remediation. Biotechnology Advances, 18(1), 23-34 

Meagher, R.B. (2000) Phytoremediation of toxic elemental and organic pollutants. 
Current Opinion in Plant Biology, 3(2), 153-162 

Morant, M., Bak, S., Moller, B.L., Werck Reichhart, D. (2003) Plant cytochromes 
P450: tools for pharmacology, plant protection and phytoremediation. Current Opinion 
in Biotechnology, 14(2), 151-162 

Moummo, H. (2012) The Plant Short-Chain Dehydrogenase (SDR) superfamily: 
genome-wide inventory and diversification patterns. BMC Plant Biology, 12(1), 219 

Narawongsanont, R., Kabinpong, S., Auiyawong, B., Tantitadapitak, C. (2012) Cloning 
and Characterization of AKR4C14, a Rice Aldo-Keto Reductase, from Thai Jasmine 
Rice. Protein Journal, 31(1), 35-42 

Nobilis, M., Vybíralová, Z., Křížová, V., Kubíček, V., Soukupová, M., Lamka, J., 
Szotáková, B., Skálová, L. (2008) Sensitive chiral high-performance liquid 
chromatographic determination of anthelmintic flubendazole and its phase I metabolites 
in blood plasma using UV photodiode-array and fluorescence detection. Application to 
pharmacokinetic studies in sheep. Journal of Chromatography B, 876(1), 89-96 



- 64 - 
 

Oh, S.J., Park, J., Lee, M.J., Park, S.Y., Lee, J.H., Choi, K. (2006) Ecological hazard 
assessment of major veterinary benzimidazoles: Acute and chronic toxicities to aquatic 
microbes and invertebrates. Environmental Toxicology and Chemistry, 25(8), 2221 

Oztetik, E. (2008) A tale of plant Glutathione S-transferases: Since 1970. Botanical 
Review, 74(3), 419-437 

Pinot, F., Bosch, H., Salaun, J.P., Durst, F., Mioskowski, C., Hammock, B. D. (1997) 
Epoxide hydrolase activities in the microsomes and the soluble fraction from Vicia 
sativa seedlings. Plant Physiology and Biochemistry, 35(2), 103-110 

Podlipná, R., Skálová, L., Seidlová, H., et al. (2013) Biotransformation of 
benzimidazole anthelmintics in reed (Phragmites australis) as a potential tool for their 
detoxification in environment. Bioresource Technology, 144, 216-224 

Popova, I.E., Bair, D.A., Parikh, S.J., Tate, K.W. (2013) Sorption, leaching, and surface 
runoff of beef cattle veterinary pharmaceuticals under simulated irrigated pasture 
conditions. Journal of Environmental Quality, 42(4), 1167-1175 

Powles, S.B., Yu, Q. (2010) Evolution in Action: Plants Resistant to Herbicides. Annual 
Review of Plant Biology, 61, 317-347 

Puglisi I., Lo Cicero, L., Lo Piero, A.R. (2013) The glutathione S-transferase gene 
superfamily: an in silico approach to study the post translational regulation. 
Biodegradation, 24(4), 471-485 

Rak, L. (2007) BOTANY.cz: Zvonek okrouhlolistý [online]. [cit. 2016-04-13]. Dostupné 
z: http://botany.cz/cs/campanula-rotundifolia/. 

Rufener, L., Baur, R., Kaminsky, R., Mäser, P., Sigel, E. (2010) Monepantel 
Allosterically Activates DEG-3/DES-2 Channels of the Gastrointestinal 
Nematode Haemonchus contortus. Molecular Pharmacology, 78(5), 895-902 

Samuel, K., Yin, W., Stearns, R.A., Tang, Y.S., Chaudhary, A.G., Jewell, J.P., Lanza, 
T. Jr., Lin, L.S., Hagmann, W.K., Evans, D.C., Kumar, S. (2003) Addressing the 
metabolic activation potential of new leads in drug discovery: a case study using ion 
trap mass spectrometry and tritium labeling techniques. Journal Of  Mass Spectrometry, 
38(2), 211-221 

Schrӧder, P., Daubner, D., Maier, H., Neustifter, J., Debus, R. (2008) Phytoremediation 
of organic xenobiotics – Glutathione dependent detoxification in Phragmites plants 
from European treatment sites. Bioresource Technology, 99(15), 7183–7191 

Sosa-Ferrera, Z., Mahugo-Santana, C., Santana-Rodriguez, J.J. (2013) Analytical 
methodologies for the determination of endocrine disrupting compounds in biological 
and environmental samples. BioMed research international, 23 

Strommer, J. (2011) The plant ADH gene family. Plant Journal, 66(1), 128-142 



- 65 - 
 

Stuart, M., Lapworth, D., Crane, E., Hart, A. (2012) Review of risk from potential 
emerging contaminants in UK groundwater. Science of the Total Environment, 416, 1-
21 

Susarla, S., Medina, V.F., McCutcheon, S.C. (2002) Phytoremediation: An ecological 
solution to organic chemical contamination. Ecological Engineering, 18(5), 647–658 

Tasho, R.P., Cho, J.Y. (2016) Veterinary antibiotics in animal waste, its distribution in 
soil and uptake by plants. Science of the Total Environment, 563-564, 366-376 

Tracy, J.W., Webster Jr., L.T., Hardman, J.G., Limbird, L.G. (Eds.) (2001) Goodman & 
Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics (10th ed.), New York, McGraw-
Hill, 1121–1140 

Vercruysse, J., Rew, R.S. (2002) Macrocyclic lactones in antiparasitic therapy. Oxon, 
UK, New York, NY, 646 

Vokřál, I., Bártíková, H., Prchal, L., Stuchlíková, L., Skálová, L., Szotáková, B., 
Lamka, J., Várady, M., Kubíček, V. (2012) The metabolism of flubendazole and the 
activities of selected biotransformation enzymes in Haemonchus controtus strains 
susceptible and resistant to anthelmintics. Parasitology, 139, 1309-1316 

Wagil, M., Bialk Bielinska, A., Puckowski, A., Wychodnik, K., Maszkowska, J., 
Mulkiewicz, E., Kumirska, J., Stepnowski, P., Stolte, S. (2015) Toxicity of anthelmintic 
drugs (fenbendazole and flubendazole) to aquatic organisms. Environmental science 
and pollution research international, 22(4), 2566-2573 

Wu, C., Spongberg, A.L., Witter, J.D. (2011) The uptake of pharmaceuticals and 
personal care products by agriculturally relevant plant species. Chimica Oggi-Chemistry 
Today, 29(2), 54-56 

Xu, J., Wang, X., Guo, W. (2015) The cytochrome P450 superfamily: Key players in 
plant development and defense. Journal of Integrative Agriculture, 14(9), 1673-1686 

Yu, Y., Wu, L., Liu, Y. (2013) Sorption and degradation of pharmaceuticals and 
personal care products (PPCPs) in soils. Environmental Science and Pollution 
Research, 20(6), 4261-4267 


