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Abstrakt  

 

Praziquantel se úspěšně používá na léčbu schistosomózy, kterou způsobují lidské 

druhy rodu Schistosoma. Účinek tohoto léku na ptačí schistosomy není uspokojivě objasněn. 

Monensin se používá na léčbu kokcidióz a jeho vliv na ptačí schistosomy je neznámý. 

V diplomové práci jsme zkoumali vliv těchto léčiv na ptačí schistosomu  

Trichobilharzia regenti. Za in vitro podmínek byl po 6 hodinách inkubace dobře účinná obě 

léčiva. Praziquantel způsobuje rozsáhlou vakuolizaci celého těla, zatímco při léčbě 

monensinem k ní dochází pouze v přední části. U schistosomul způsobují vyšší koncentrace 

praziquantelu depolymeraci myofilament a dochází i k odlučování povrchových membrán. 

Ani v jednom případě monensin nepoškozoval svalovinu, ale způsoboval oddělování 

tegumentální vrstvy od bazální membrány. 

Schistosomuly získané z léčených kachen nedokázala obě léčiva zabít, ale pouze 

poškodit. Praziquantel způsoboval vakuolizaci tegumentu a odlučování membrán z povrchu. 

U schistosomul léčených monensinem docházelo pouze k vakuolizaci tegumentu. Ani jedno 

léčivo nezpůsobovalo poškození svaloviny. Na histologických řezech léčených kachen nebyly 

pozorovány žádné výraznější změny ve struktuře nervové tkáně oproti kontrolním.  

Tato práce pomohla objasnit vliv obou léčiv na rané schistosomuly T. regenti, ale 

v této problematice zůstávají ještě nejasnosti, např. jak léčiva působí na ostatní stadia T. 

regenti. A proto by další výzkum mohl pomoci tyto otázky zodpovědět.     

 

 

Klíčová slova: Trichobilharzia regenti, schistosomula, praziquantel, monensin, účinek, 

vakuolizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Abstract 

 

Praziquantel is a drug of choice for the treatment of schistosomiasis caused by 

human species of the genus Schistosoma. The effect of the drug on avian schistosomes is not 

completely known. Monensin is a drug used for the treatment of coccidiosis, and its effect on 

avian schistosomes is unknown. 

In the thesis, we studied the effect of these drugs on avian schistosome 

Trichobilharzia regenti. Under in vitro conditions, both drugs were effective after 6 hours of 

incubation. Praziquantel causes an extensive vacuolization of the whole body, while monensis 

treatment causes  vacuolization of the anterior part of body. Higher concentration of 

praziquantel causes depolymerization of myofilaments and separation of surface membranes. 

Monensin did not impair muscles, but caused separation of tegumental layer from the basal 

membrane.  

 Schistosomula in  ducks were not killed by the drugs under in vivo conditions, but the 

worms were damaged  by the drugs. Praziquantel caused vacuolization of the tegument and 

separation of membranes from the surface. Only vacuolization of the tegument occurred in  

schistosomula from ducks treated with monensin . No damage to the muscles was observed in 

case of both drugs. Histological evaluation of the nerve tissue showed that thero no difference 

between treated and control duck. 

This study has helped to clarify the influence of both drugs on the early schistosomula 

of T. regenti, but there still remain unresolved questions in this issue, such as how drugs 

affect other stages of T. regenti. Therefore, further research could help answer these 

questions.  

 

 

Key words: Trichobilharzia regenti, schistosomula, praziquantel, monensin, effect, 

vacuolization  
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1. ÚVOD 

 

Motolice z čeledi Schistosomatidae patří k závažným původcům lidských onemocnění. 

Lidskou schistosomózu, kterou způsobují savčí zástupci čeledi (např. Schistosoma mansoni, 

S. haematobium, S. japonicum), zařadila Světová zdravotnická organizace mezi nejzávažnější 

parazitózy (http://www.who.int/schistosomiasis/en/). I přes všechny pokroky a snahy 

v kontrole onemocnění je přibližně 207 miliónů lidí těmito parazity nakaženo a dalších 779 

miliónů lidí je touto nemocí v různých částech světa ohroženo (Steinmann a kol., 2006). 

V současnosti je nejpoužívanějším lékem na léčbu schistosomóz praziquantel. Tento lék je na 

trhu již přes 20 let, a i když bylo vynaloženo mnoho úsilí k objasnění mechanismu jeho 

účinku, zůstává stále nejasný. Navíc po tolika letech používání se objevují případy rezistence 

na toto léčivo. 

Ptačí schistosomy, kam patří i neuropatogenní Trichobilharzia regenti, jsou paraziti 

vodních ptáků. V posledních několika letech začínají nabývat na důležitosti i v humánní 

medicíně, protože u lidí můžou způsobit nepříjemné svědivé vyrážky. Stále větším 

problémem se tato ptačí motolice stává pro rekreační oblasti rybníků a jezer. Léčba 

nakažených kachen praziquantelem byla provedena pouze několikrát (Reimink a kol. 1995,  

Blankespoor a kol., 2001) a byla zaměřena na pozorování redukci viscerálních ptačích 

schistosom. Zůstává nezodpovězeno, zda praziquantel působí i na T. regenti. 

Druhým léčivem, kterým se v této práce zabýváme, je monensin. Když byly kachny v 

laboratorních chovech krmeny krmivem pro drůbež s obsahem monensinu, zdálo se, že 

infekce T.regenti nejsou tolik úspěšné. Monensin se na léčbu helmintóz dosud nepoužíval, 

naopak je již velmi dlouho úspěšně používán na léčbu kokcidióz. Snaha alespoň částečně 

objasnit vliv těchto dvou léčiv na T. regenti vedla ke vzniku této diplomové práce. 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/schistosomiasis/en/
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2.  LITERÁRNÍ PŘEHLED 

 

2.1. Modelový organismus – Trichobilharzia regenti 

Trichobilharzia regenti Horák, Kolářová et Dvořák,1998 je gonochoristická ptačí 

motolice patřící do čeledi Schistosomatidae. Životní cyklus této schistosomy je 

dvouhostitelský. Mezihostitelem je sladkovodní plž, definitivní hostitelem jsou vodní ptáci 

čeledi Anatidae. Tato motolice je schopná penetrovat i do savců včetně člověka. U lidí může 

tato motolice způsobit svědivou vyrážku, tzv. cerkáriovou dermatitidu.  

Cerkárie, které jsou uvolňované plži, penetrují kůží a mění se na schistosomuly. Na 

rozdíl od většiny ostatních druhů čeledi Schistosomatidae je schistosomulum T. regenti 

výjimečné tím, že dovede migrovat  periferními nervy (Hrádková a Horák, 2002) a centrální 

nervovou soustavou až do nazální dutiny. Zde motolice dospívají, poté kopulují a kladou 

vajíčka (Horák a kol., 1999). 

 V následujících kapitolách bude zmíněna migrace a vývoj T. regenti (přeměna 

tegmentu u schistosomul, ultrastruktura, vývoj střeva) pouze v takové míře, která bude 

dostatečná pro srovnání s našimi výsledky. 

 

2.1.1. Migrace a vývoj v definitivním hostiteli 

Po penetraci do kůže hledají schistosomuly periferní nervy, do kterých vstupují již 

první den po infekci (p.i.) a zůstávají zde až do třetího dne p.i. Tyto nervy jsou hlavní cestou 

do míchy, ve které se schistosomuly objevují již 2 dny p.i. (hrudní a synsakrální mícha) a jsou 

zde pozorovány až do 15. dne p.i. V krční míše byly schistosomuly nalezeny 6−15 dní p.i. 

Dále migrují  prodlouženou míchou (12 dní p.i.), mozkovými hemisférami (15 dní p.i., zde se 

velmi často nacházejí v oblasti meningů, Kolářová a kol., 2001) a čichovým lalokem (bulbus 

olfactorius, 18 dní p.i.; Hrádková a Horák; 2002; Kolářová a kol., 2001) do nazální dutiny 

(Hrádková a Horák, 2002). Paraziti se v nazální sliznici vyskytují již od 13. dne p.i. (Horák a 

kol., 1999). Chanová a Horák (2007) pozorovali schistosomuly 12–14 dní p.i. pouze 

v mozkových meningách, kde bylo několik jedinců nalezeno v cévách, ale většina jich byla 

lokalizovaná extravaskulárně. Lokalizace parazitů v bulbus olfactorius a mozkových 

hemisférách nebyla potvrzena. Paraziti se zřejmě do nazální oblasti dostávají přes krevní 

cévy. V nazální sliznici byly motolice pozorovány od 14 dní p.i. 
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Střevo schistosomul (3 dny p.i.) je rozvětvené (bifurkace) do dvou krátkých slepých 

střev (Blažová a Horák, 2005), která jsou plná granul obsahujících světle hnědý pigment 

(Horák a kol., 1999, Blažová a Horák, 2005). Během rané fáze migrace se schistosomuly živí 

okolní nervovou tkání (Horák a kol., 1999). U šestidenních schistosomul je již patrné 

opětovné spojení střeva na konci těla. U schistosomul získaných 9 dní p.i. je střevo podobné 

jako u dospělců. Větve střeva jsou velmi dlouhé a opět se spojují. Spojené střevo se dále 

klikatí až ke konci těla. Tmavě hnědý pigment ve střevě (jedná se pravděpodobně o 

hematin/hemozoin, který je produkován při trávení krve) byl zřídka pozorován  u 

schistosomul 6 dní p.i. Tento pigment byl ale běžně pozorován u schistosomul 9 dní p.i. 

(Blažová a Horák, 2005). Schistosomuly se začínají živit červenými krvinkami až 15 dní p.i., 

tedy v době, kdy schistosomuly dosáhnou mozkových meningů (Chanová a Horák, 2007). 

Délka schistosomul získaných z kachny 3 dny p.i. byla 278 ± 33 μm. U šest dní 

starých  schistosomul byla délka 578 ± 221 μm a u devítidenních jedinců 1300 ± 545 μm 

(Blažová a Horák, 2005).  

 

2.1.2. Patologické změny v nervové soustavě kachen 

Schistosomuly během své migrace míchou do nazální oblasti, která je konečnou 

lokalizací dospělců, způsobují degenerativní změny nervové tkáně. Ty mohou vést až 

k poruchám rovnováhy nebo  ochrnutí hostitele (Horák a kol., 1999). Přítomnost schistosomul 

v nervové tkáni vyvolává různé zánětlivé reakce (např. infiltrace eozinofilů, lymfocytů a 

jiných zánětlivých buněk) nebo různé neuropatologické změny jako jsou otoky tkáně, 

poškození neuronů apod. (Kolářová a kol., 2001). 

V hrudní míše byl kolem schistosomul (23 dní p.i.) pozorován infiltrát eozinofilů, 

heterofilů a několik plazmatických buněk, histiocytů a lymfocytů. Schistosomuly byly 

lokalizované pouze v meningách. V synsakrální míše byli paraziti nalezeni i v bílé a šedé 

hmotě. Kolem parazitů docházelo k otokům tkáně (spongióza), příležitostně byl pozorován 

infiltrát histiocytů, eozinofilů a heterofilů. Kolem centrálního kanálu míchy docházelo k 

infiltraci histiocytů a lymfocytů. K poškození neuronů došlo pouze tehdy, pokud byly v 

blízkosti parazita (Kolářová a kol., 2001). 

 

2.1.3. Migrace nespecifickým definitivním hostitelem 

Jak již bylo zmíněno, cerkárie T. regenti mohou penetrovat i do savců. Nicméně u těch 

nedochází k dospívání parazitů a produkci vajíček (Horák a Kolářová, 2001). Většina 
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penetrujících parazitů je po opakované expozici zničena imunitním systémem hostitele již 

v kůži, kde dochází k časné hypersenzitivní reakci, která přechází do pozdní zánětlivé kožní 

fáze (Kouřilová a kol., 2004a). Nicméně někteří jedinci se dokážou vyhnout hostitelské 

imunitní odpovědi a dál migrovat periferními nervy do centrální nervové soustavy savců 

(Horák a kol., 1999; Hrádková a Horák, 2002). 

U imunokompetentního druhu myši BALB/c byly schistosomuly nalezeny 

v periferních nervech 2 dny p.i., v míše 2−21 dní p.i., v prodloužené míše 3. až 15. den p.i.. V 

mozečku byly schistosomuly pozorovány 6.−18. den p.i, v mozkových hemisférách 12. až 24. 

den p.i. V čichovém bulbu a v nazální sliznici nebyli nalezeni žádní jedinci T. regenti. V 

případě SCID myší (imunodeficitní kmen) byly schistosomuly nalezeny v periferních nervech 

již 1. den p.i. a pozorovány zde byly do 3. dne p.i. Parazit dále migruje  míchou (2−21 dní 

p.i.), prodlouženou míchou (3−21 dní p.i.), mozečkem (3−15dní p.i.) a mozkovými 

hemisférami (9−21 dní p.i.). Jedinci T. regenti byli pozorováni i v bulbus olfactorius, a to 15. 

až 21. den p.i. (Hrádková a Horák, 2002; Kouřilová a kol., 2004b ). 

U imunokompetentních myší (BALB/c) nebyl žádný rozdíl v délce schistosomul mezi 

třetím (339 ± 87 μm) a šestým dnem p.i. (339 ± 62 μm). Devátý den p.i. byla délka 398 ± 129 

μm. U imunodeficitních SCID myší byla délka schistosomul 6. den p.i. 308 ± 57μm (Blažová 

a Horák, 2005). 

 

2.1.4. Patologické změny v nervové soustavě myší 

Během rané fáze infekce se kolem schistosomul  (3 dny p.i.) nevytváří žádná zánětlivá 

reakce (Kouřilová a kol., 2004b; Lichtenbergová a kol., 2011). Šestý den p.i. je již kolem 

schistosomul pozorován zánětlivý infiltrát (Kouřilová a kol., 2004b). V hrudní míše 

imunokompetentních myší (BALB/c) byly nalezeny nepoškozené schistosomuly (10 dní p.i.). 

Kolem parazita se vytvořil menší infiltrát složený z eozinofilů, neutrofilů, plazmatických 

buněk, mononuklearních buněk a histiocytů. V lumbální oblasti míchy byly nalezeny i 

uhynulé schistosomuly, kolem kterých se utvářela zánětlivá ložiska, která obsahovala 

lymfocyty, makrofágy, plazmatické buňky, histiocyty, eosinofily a neutrofily (Kolářová a 

kol., 2001). V mozku BALB/c myši 10 dní p.i. ale byli pozorováni i částečně zničení paraziti. 

Mozková tkáň kolem parazita obsahovala aktivované mikroglie, makrofágy, malé množství 

CD3+ lymfocytů a aktivované astrocyty Lichtenbergová a kol. (2011). Schistosomuly během 

migrace porušují axony. U přetnutých axonů dochází k jejich otokům a na jejich poškozeném 

konci se tvoří tzv. sféroidy, které jsou plné dezorganizovaných neurofilament, tubulů a 
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multilaminárních inkluzí (Mi a kol., 2005). V axonech dochází velmi brzy po jejich poškození 

k expresi β-APP („beta amyloid precursor protein“) a pomocí protilátky proti β-APP jde 

velmi specificky naznačit poškozené axony již po 30 minutách od jejich poškození 

(Gentleman a kol., 1993; Hortobágyi a kol., 2008). Jakmile dojde k poškození CNS, jsou 

mikroglie velmi rychle aktivovány. Tyto buňky hrají klíčovou roli v obraně proti infekčním 

onemocněním atp. Aktivované mikroglie dokážou zničit migrující patogeny (Kreutzberg, 

1996). Astrocyty jsou jedněmi z nejhojnějších buněk v CNS. Pokud dojde k poškození 

nervové tkáně, astrocyty hypertrofují a z jejich těla vybíhá velké množství rozvětvených 

výběžků. Za tohoto stavu u nich dochází i ke zvýšené produkci GFAP („glial fibrillary acidic 

protein“; jedná se o intermediární filamentární protein zralých astrocytů, pomocí něhož je lze 

odlišit od ostatních gliových buněk během jejich vývoje v nervové soustavě; Jacque a kol., 

1978; Norenberg, 1994).   

 

2.1.5. Ultrastruktura povrchu schistosomul 

Tegument schistosom S.mansoni je tvořen bezjaderným syncytiem, které přímo naléhá 

na bazální laminu. Pomocí cytoplazmatických můstků je tegument spojen se 

subtegumentálními buňkami, které jsou jaderné a leží pod bazální laminou a třívrstevnou 

podpovrchovou svalovinou (okružní, podélná a šikmá svalovina). V tegumentu cerkárií je 

větší množství trnů. Na povrchu je tegument krytý vnější membránou. Ta je u cerkárií 

trilaminární (jednoduchá) a  krytá glykokalyxem (Morris, 1971). Po penetraci do kůže 

definitivního hostitele ztrácí cerkárie ocásek a vyprazdňují obsah penetračních žláz. Cerkárie 

se mění na schistosomuly a během této transformace dochází k okamžitým změnám na jejich 

povrchu. Schistosomula ztrácí i toleranci k hypoosmotickému vodnímu prostředí (Stirewalt a 

Fregeau, 1966). Po 30 minutách po penetraci je povrchová membrána stále jednoduchá a nad 

ní je tenká vrstva glykokalyxu. Do prostoru syncytia se dostávají laminární tělíska (obsahují 2 

trilaminární membrány; Hockley a McLaren, 1973). Po 1 hodině od penetrace se v tegumentu 

S.mansoni nacházejí velké vakuoly obsahující heptalaminární membrány. Tyto vakuoly 

vznikají spojením laminárních tělísek (Hockley a McLaren, 1973). Dochází ke spojení vakuol 

s povrchovou membránou a k nahrazení úseků s trilaminární membránou za heptalaminární 

(Hockley, 1973). Po 3 hodinách je většina povrchu S. mansoni pokryta heptalaminární 

membránou, ale mohou se vyskytovat úseky, kde jsou fragmenty membrán v řadě nad sebou 

(Hockley, 1973). U schistosomul S. mansoni (4 a 7 dní p.i.) dochází na jejich povrchu 

k rozsáhlé tvorbě záhybů, prohlubní  a tegumentálních jamek. Trny na povrchu již nejsou tak 
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časté. Povrchová membrána by měla být již kompletně heptalaminární a obsahuje 2 typy 

tegumentálních tělísek (Hockley, 1973). Tato tělíska se nachází hlavně v subtegumentálních 

buňkách a do tegumentu se dostávají cytoplazmatickými spoji. Subtegumentálních buněk je 

několik typů, a ty se mezi sebou liší uspořádáním cytoplasmy a obsahem inkluzních tělísek.  

První typ subtegumentálních buněk obsahuje laminární inkluzní tělíska. Tyto buňky se 

skládají z jádra a cytoplazmy.V cytoplazmě buněk je velké heterochromatické jádro, několik 

mitochondrií, a také velké množství volných ribozomů a tělísek, která se liší svojí 

elektrondenzitou. Tato tělíska jsou protáhlého, oválného tvaru a mají membranózní vzhled 

(Morris, 1971, Dorsey a kol., 2002). Druhým typem subtegumentálních buněk jsou buňky, 

které se morfologicky částečně podobají těm prvním, liší se hlavně typem inkluzních tělísek a 

cytoplazmou. Cytoplazma buněk obsahuje i endoplazmatické retikulum a odlišná inkluzní 

tělíska. Ta jsou oválného nebo kulatého tvaru a mají elektrondenzní střed. Tělíska se liší i 

svou velikostí (Dorsey a Cousin, 1995). Tato tělíska jsou hojně dopravována do tegumentu 

přes cytoplazmatické můstky. U T. regenti se zdají být tato tělíska velmi imunoreaktivní. Na 

řezech T. regenti, které byly inkubovány se sérem imunizovaných myší, byla tato tělíska 

specificky v tegumentu a v cytoplazmatických můstcích. Během raného vývoje schistosomul 

zřejmě dochází k intenzivnímu transportu těchto tělísek ze subtegumentálních buněk na 

povrch. Protilátky rozpoznávaly v menší míře i protáhlá tělíska, která se nacházela v syncytiu 

T. regenti (Chanová a kol. 2012).  

 

2.2 Vybraná léčiva 

Léčiva, která jsme vybrali pro testování jejich vlivu na T. regenti, jsou praziquantel a 

monensin. Praziquantel (dále jen PZQ) je antihelmintikum, které se běžně používá na léčbu 

lidské schistosomózy a dalších helmintóz způsobených motolicemi a tasemnicemi. Naopak 

monensin (dále jen MON) je ionofor, který se používá na léčbu kokcidiózy a jeho vliv na 

motolice, tedy i na ptačí schistosomy, je zatím neznámý. 

 

2.2.1 Praziquantel 

2.2.1.1. Obecná charakteristika 

PZQ byl nejprve zkoumán firmou Merck jako možná složka léčiv na léčbu chorobné 

úzkosti a strachu. Jeho antiparazitické vlastnosti objevila později firma Bayer (Groll, 1984, 

cit. dle Cioli a kol.,1995). 
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Chemický vzorec PZQ je 2-cyklohexylcarbonyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino 

[2,1-a]isochinolin-4-on. Centrum asymetrie molekuly PZQ je na pozici 11b (viz obr. 1, 

centrum asymetrie je označené hvězdičkou) a v komerčních preparátech se PZQ dodává jako 

racemická směs, která obsahuje stejné množství (+) a (−) enantiomerů, přičemž aktivní 

složkou je právě (−) izomer (Andrews a kol., 1983; Wu a kol., 1991). 

PZQ je bílý prášek hořké příchuti a téměř bez  zápachu. Za normálních podmínek je 

stabilní, teplota tání je 136−140 ºC. PZQ se velmi dobře rozpouští v organických 

rozpouštědlech (chloroform, dimethylsulfoxid), málo v ethanolu a prakticky nerozpustný je ve 

vodě (Gönnert a Andrews, 1977). 

 

 

 

Obrázek 1: Chemická struktura praziquantelu (převzato z Cioli a kol. ,1995) 

 

2.2.1.2 Farmakokinetika a metabolismus 

Poznatky o tom, jak je PZQ v organismu zpracován, se nejprve podařilo objasnit na 

zvířatech (Steiner a kol., 1976, Steiner a Garbe, 1976), později se přidala i data z testování u 

lidí (Bühring a kol., 1978, Leopold a kol., 1978). 

Steiner a kol. (1976) zjistili, že pokud je PZQ podán pokusným zvířatům (krysa, pes, 

ovce, makak) intravenózně (i.v.), dojde k velmi rychlému vstřebání léku tkáněmi. Nicméně 

dojde i k velmi rychlému odstranění tohoto léku jak z intravaskulárního prostoru, tak z tkání. 

Po 24 hodinách již nelze PZQ v krevním řečišti detekovat, ve tkáních se po této době objevuje 

pouze velmi malé množství. Většina PZQ a jeho metabolitů je odstraněna hlavně močí, 

v menší míře žlučí. Pokud se zvířatům podá PZQ perorálně (p.o.), dochází opět k velmi 

rychlému vstřebání léčiva. Vrchol koncentrace PZQ v séru se objevuje již po jedné hodině. 
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PZQ se metabolizuje hlavně v játrech, koncentrace nezměněného léku v séru je proto velmi 

nízká. Během 24 hodin je PZQ vyloučen hlavně močí a stolicí. 

Steiner a Garbe (1976) sledovali, jak se radioaktivně značený PZQ po i.v. nebo p.o. 

podání distribuuje do jednotlivých tkání či orgánů krysy. Po 5 minutách po i.v. injekci byl 

PZQ nalezen v játrech, ledvinách, kostní dřeni a pankreatu. Slabší signál byl z plic, srdce, 

mozkové tkáně a gastrointestinálního traktu. Po 8 hodinách od injikace byl lék naměřen pouze 

v zažívacím traktu, játra a ledviny vydávaly pouze slabý signál. Po 24 hodinách bylo léčivo 

kompletně z těla odstraněno. U p.o. podání byl po 30 minutách PZQ nalezen hlavně v játrech, 

ledvinách a ve střevě, v menší míře i v mozku a svalovině. Po 8 hodinách po podání léčiva je 

PZQ velmi dobře detekovatelný v tenkém a tlustém střevě, v menším množství v játrech, 

ledvinách a mozku. Léčivo a jeho metabolity jsou z krysy kompletně odstraněny za 24 hodin. 

 Metabolismem PZQ u lidí se zabývali Bühring a kol. (1978). Pozorování bylo 

provedeno opět s radioaktivně značeným PZQ. U zdravého člověka je PZQ po p.o. podání 

také velmi rychle metabolizován v játrech. Hlavním metabolitem je hydroxylovaný PZQ. 

V moči dominuje dihydroxylovaný PZQ (50–60 %), monohydroxylovaný metabolit je 

přítomen v menším množství (cca 10 %). Z moči makaka byl izolován PZQ se třemi hydroxy 

skupinami. 

 Pokud je PZQ perorálně podán, dosáhne jeho koncentrace v séru vrcholu po 1−2 

hodinách (dávka 50 mg/kg). Poločas rozpadu v séru je 1−1,5 hodiny pro nezměněný PZQ, 

4−5 hodin pro jeho metabolity. Koncentrace léku v mozkomíšním moku je 14–20 % 

z celkového množství PZQ v plazmě (Leopold a kol., 1978). 

 

2.2.1.3. Vedlejší účinky a toxicita 

V klinických studiích byl PZQ velmi dobře tolerován, nebyl zaznamenán žádný 

toxický vliv na vnitřní orgány (Leopold a kol., 1978). Velmi nízká toxicita byla potvrzena v 

krátkodobých i dlouhodobých testech na zvířatech (Frohberg,1984).  

Vedlejší příznaky léku jsou pozorovány u 30−60 % pacientů. Mezi nejčastější vedlejší 

účinky patří bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjem. Dalšími obtížemi jsou bolest hlavy, 

závratě, ospalost, horečka a svědění kůže (Berhe a kol., 1999).   

 

2.2.1.4 Specifická aktivita PZQ na jednotlivá vývojová stadia schistosom 

Účinek PZQ na různá vývojová stadia schistosom je odlišný. Lék velmi účinně zabíjí 

miracidia, cerkárie a dospělé jedince. Nicméně nemá téměř žádný účinek na sporocysty, 
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menší účinek má na vajíčka parazita a na schistosomuly, které efektivně ničí pouze v rané fázi 

jejich vývoje (Wu a kol., 2011). 

Pokud byl myši podán PZQ v léčebné dávce 500 mg/kg, došlo k inhibici líhnutí 

miracidií. Volně plovoucí miracidia jsou zabíjena PZQ velmi rychle. Cerkárie již po 10 

minutách inkubace s nízkou dávkou léku sice ztrácí schopnost aktivně plavat, ale jsou plně 

schopny nakazit definitivního hostitele. Pokud jsou inkubovány s vyšší dávkou PZQ, jejich 

schopnost nákazy je rapidně snížena o 80 % (Andrews, 1978). Cerkárie samčího pohlaví jsou 

citlivější k PZQ než cerkárie samičí (Liang a kol., 2010). 

 Vliv PZQ na 3−72 hodiny staré schistosomuly S. mansoni sledovali Xiao a kol. 

(1987). PZQ velmi účinně narušil povrch u 3 hodiny starých jedinců, nižší účinek byl popsán 

u 24 hodin starých jedinců. U třídenních schistosomul byla míra poškození tegumentu téměř 

zanedbatelná (pouze 3,9 % parazitů vykázalo poškození tegumentu a následné vystavení 

antigenů). Gönnert a Andrews (1977) popsali, že PZQ má menší účinek na schistosomuly, 

které jsou staré méně než 7 dní, a dále proti 2−4 týdnům starým parazitům. Na 5 týdnů a více 

staré jedince S. mansoni účinkuje PZQ opět velmi dobře a spolehlivě. Stejnou účinnost má 

léčivo na obě pohlaví u S. mansoni. Méně účinný je dle autorů na nespárované samičí jedince, 

zatímco na nespárované samce je plně efektivní. Pica-Mattocia a Cioli (2004) potvrdili, že 

nespárovaní jedinci S. mansoni jsou méně citliví k účinku léčiva než stejně staří a spárovaní. 

  

2.2.1.5 Mechanismus účinku  

Od 70. let, kdy je PZQ na trhu, stále nebylo uspokojivě zjištěno, jaký je přesný 

mechanismus účinku tohoto léčiva. Účinek PZQ dělí na 3 části. Nejprve dojde ke svalové 

kontrakci parazitů, která je následovaná poničením tegumentu a vystavením antigenů (Cioli a 

kol., 1995). 

 

Intracelulární zvýšení koncentrace vápenatých kationtů, svalová kontrakce  

PZQ narušuje Ca
2+

 homeostázu dospělců schistosom, a to zatím neznámým 

mechanismem (Redman a kol., 1996). Pokud je do média se schistosomami přidán PZQ již 

v mikromolární koncentraci, dojde k okamžité svalové kontrakci parazita. Pokud je z média 

odebrán Ca
2+

 nebo naopak do něj přidán Mg
2+

, dojde k blokování účinku léčiva na svalovinu 

schistosom. Dále bylo zjištěno, že PZQ snižuje pronikání K
+
 do samců schistosom, ale 

naopak zvyšuje vtok Ca
2+

 nebo Na
+
 kationtů (Pax a kol. 1978). Pokud jsou paraziti přendáni 

zpět do média, které neobsahuje Ca
2+

, dojde do pěti minut k ukončení svalové kontrakce ze 
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60% (Wolde-Mussie a kol., 1982). Zpoždění je pravděpodobně způsobené tím, že se musí 

vyčerpat intracelulární zásoby Ca
2+

 parazita.  

Gardner a Brezden (1984) zkoušeli aplikovat PZQ na hladkou svalovinu plže Lymnaea 

stagnalis. Pokud byla svalovina po inkubaci s PZQ přemístěna do média, které neobsahovalo 

Ca
2+

, došlo k redukci účinku léku na svalovinu. Pokud byla svalovina preinkubována 

s kofeinem, došlo po přemístění do média bez obsahu vápníku k celkové eliminaci účinku 

PZQ na svalovinu. Tento pokus naznačuje, že obě tyto látky, kofein i PZQ, mají zřejmě stejné 

místo účinku. Herrmann-Frank a kol. (1991) popsali, že v hladkých svalech obratlovců kofein 

v milimolární koncentraci způsobuje otevírání vápníkových kanálů (CICR kanály, calcium-

induced calcium released channels). Neselektivní kanály ve vnější membráně tegumentu 

schistosom byly popsány autory Day a kol. (1992), a zřejmě by mohly být podobné CICR 

kanálům. Pokud by kofein měl opravdu stejné místo účinku jako PZQ, na obr. 2 by působil 

v místě 9. 

 

 

 

Obrázek 2: Struktura tělní stěny S. mansoni, obrázek znázorňuje mechanismus transportu Ca
2+

 

dovnitř a ven z tegumentu a předpokládaná místa účinku PZQ (převzato z Martin, 1997) 

Legenda: 1 − napěťově řízený Ca
2+

 kanál; 2 − intracelulární přenašeč, který aktivuje Ca
2+

 kanály; 3 − 

extracelulární receptor působící na Ca
2+

 kanály; 4 − neselektivní kationtový kanál, který dovoluje vstup Ca
2+

; 5 − 

Na
+
/Ca

2+ 
pumpa; 6 − Ca

2+
 ATPáza, která odčerpává vápník ven; 7 − intrategumentální vápníkové ionty; 8 − 

zásoby IP3 (inositol trisfosfát) v sarkoplazmatickém retikulu; 9 − CICR kanály; 10 − Ca
2+

 ATPáza; 11 − 

elektrické spojení mezi svalovými buňkami a tegumentem; 12 − elektrické spojení mezi svalovými buňkami  
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Účinek PZQ může být blokován Mg
2+

 nebo La
3+

, ale nikoliv Ni
2+

 a Co
2+

 kationty. 

Dále není blokován inhibitorem Ca
2+ 

kanálů savců, D-600 (Fetterer a kol., 1980). PZQ zřejmě 

působí na místa, která jsou prostupná Ca
2+

 kationtům v tegumentu schistosom. Vápníkové 

kanály hostitele jsou zřejmě odlišné od kanálů schistosom, a ty jsou zřejmě možným 

molekulárním cílem PZQ (Greenberg 2005). Kohn a kol. (2001a,b) objasnili strukturu 

vápníkových kanálů schistosom. Rozdíl oproti savčím kanálům je hlavně v β podjednotce 

(obsahuje prodlouženou sekvenci v C-terminální oblasti, Kohn a kol., 2001a), a dále v BID 

(Beta interaction domain, vysoce konzervované místo přibližně s 30 aminokyselinami v β 

podjednotce kanálu). Zde jsou zaměněny dva serinové zbytky za jiné aminokyselinové zbytky 

(Kohn a kol., 2003). Pica-Mattocia a kol. (2008) publikovali práci, ve které ale vyvrací 

klíčovou roli vápníkových kanálů jakožto molekulárního cíle PZQ. Preinkubovali 

schistosomy s cytochalasinem D (způsobuje narušení aktinového cytoskeletu a blokuje 

aktivitu savčích napětově řízených vápníkových kanálů) a následně je inkubovali s PZQ s 

předpokladem, že tato látka bude blokovat příjem Ca
2+

 zprostředkovaný vápníkovými kanály. 

V experimentu bylo naopak zjištěno, že cytochalasin D neinhibuje nahromadění vápníku 

uvnitř parazita způsobené léčivem, ale naopak ho zvyšuje (buď další stimulací vtékání 

vápníku, nebo inhibicí jeho odtoku). Autoři dále navrhli dvě možné hypotézy. Prvním 

návrhem je, že příjem Ca
2+

je nezbytnou podmínkou pro antiparazitární aktivitu PZQ, ale musí 

být splněny určité podmínky, např. dospělost/zralost parazita. Druhou hypotézou je, že příjem 

Ca
2+

 díky působení PZQ je vedlejším účinkem léku a v jeho schistosomicidních vlastnostech 

nehraje žádnou důležitou roli. 

 

Poničení tegumentu schistosom a následné vystavení antigenů 

Po podání léčebné dávky PZQ myši dochází k rychlé svalové kontrakci parazitů, a ti 

jsou následně přesunuti do jater. Vakuolizace tegumentu je pozorovaná hlavně u samců 

schistosom a dochází k ní na různých místech parazita. Samice schistosom jsou zřejmě více 

postiženy v parenchymální tkáni. K vakuolizaci zřejmě dochází z vnitřní části těla směrem 

k vnější. Po 4 hodinách od léčby adherovaly buňky imunitního systému hostitele na povrch 

parazita a postupně začaly pronikat do jeho těla. Po 17 hodinách byly schistosomy fixovány 

ke stěně cév prostřednictvím fibroblastů. Vnitřní část jejich těla byla již značně poničena 

buňkami imunitního systému hostitele, dominantní složkou byly hlavně eosinofilní 

granulocyty. Vnější část parazita zůstala po delší dobu poměrně neporušená. Po 18 dnech byly 

nalezeny zbytky schistosom uprostřed granulomů (Mehlhorn a kol., 1981). Pokud byly myši 

léčeny jedinou subletální dávkou PZQ (200 mg/kg), došlo u samic i samců schistosom, 
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k rozsáhlému poničení tegumentu, tvorbě puchýřků, lézí, a dále k rozrušení 

subtegumentálních tkání. Reparace poškozeného povrchu je velmi pomalá. Obnovený 

tegument byl pozorován až 65 dní po léčbě, ale drobné znaky poničení byly pozorovány i 100 

dní po léčbě, a to hlavně u samčích jedinců. Obnova parenchymální tkáně nastává poměrně 

rychle (8−12 dní po léčbě). Proto zřejmě odpověď imunitního systému závisí i na tom, jak 

rychle schistosomy opraví poškození tegumentu (Shaw a Erasmus, 1987). Vliv nižší léčebné 

dávky na samice schistosom popsali Shaw a Erasmus (1988). U samic došlo po léčbě 

k poškození germárií a vitelárií. Nicméně pokud se samice spárovaly se samci, došlo ke 

kompletnímu obnovení pohlavní soustavy a k tvorbě vajíček. Podrobnější popsání vlivu PZQ 

na ultrastrukturu schistosom se nachází v kapitole 3.2.1.7. 

Narušení tegumentu schistosom díky působení PZQ má za následek vystavení 

antigenů na jejich povrchu. Tyto antigeny slouží jako cíle pro imunitní buňky hostitele. 

Imunitní odpověď hostitele proto tedy hraje velmi důležitou roli v konečném zničení parazita 

(Redman a kol. 1996). Mezi antigeny vystavené na povrchu parazita patří alkalická fosfatáza 

(Brindley a kol. 1989) a acetylcholin esteráza (Levi-Schaffer a kol. 1984). Tyto antigeny jsou 

připojeny k povrchové membráně schistosom pomocí glykosylfosfatidylinositolové (GPI) 

kotvy. Autoři Espinoza a kol. (1991) je dokázali experimentálně uvolnit pomocí 

fosfatidylinositol-specifické fosfolipázy C, která je bakteriálního původu. Specifická GPI 

fosfolipáza D byla detekována na povrchu dospělců i cerkárií S. mansoni (Hawn a Strand 

1982). Jednou z možných hypotéz o  obnažení antigenů je, že po podání PZQ dojde k 

intracelulárnímu zvýšení koncentrace vápenatých kationtů v parazitovi. To způsobí kontrakci 

svaloviny a zároveň dojde k aktivaci signalizační dráhy přes adenylát cyklázu a GPI 

specifickou fosfolipázu D. To má za následek zvýšení hladiny cAMP a diacylglycerolu 

v tegumentu. Tyto látky způsobí změnu proteinového složení tegumentu, a tudíž dojde k jeho 

vakuolizaci a vystavení antigenů (Redman a kol. 1996). 

 

2.2.1.6. Vliv PZQ na schistosomy in vitro 

Vliv PZQ in vitro byl studován hlavně u lidských schistosom (Chavasse a kol., 1979; 

Becker a kol., 1980; William a kol., 2001; Jiraungkoorskul a kol., 2006; Xiao a kol., 2012). 

Jednotlivá pozorování se velmi různí. Osm týdnů staří jedinci S. mansoni byli získáni 

z definitivního hostitele a následně inkubováni v médiu s různými koncentracemi PZQ. Po 5 

minutách inkubace byl povrch schistosom vakuolizován, a to bez ohledu na koncentraci. 

Pomocí transmisního elektronového mikroskopu bylo zjištěno, že je zasažena pouze 
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syncytiální vrstva, nikoli parenchymální tkáň (Becker a kol., 1980). Toto neodpovídá tomu, 

že by docházelo nejprve  k vakuolizaci parenchymu, která by dále postupovala směrem k 

tegumentu (Mehlhorn a kol., 1981)  Po 15−30 minutách byly změny rozsáhlejšího charakteru, 

tegumentální rýhy byly plné vakuol. Povrchové trny byly nepoškozeny. Změny opět nastaly u 

všech jedinců inkubovaných v různých koncentrací PZQ. Po 60 minutách inkubace v médiu 

s vysokou koncentrací PZQ (1−100 μg/ml) došlo k extrémnímu poničení povrchu a zároveň i 

k poničení subtegumentálních vrstev, převážně svaloviny a parenchymálních buněk (Becker a 

kol.,1980). 

 U jedinců S. mekongi došlo při inkubaci s vysokou dávkou PZQ k okamžité svalové 

kontrakci a zcela nepohyblivými se stali po 12 hodinách inkubace. Po 3−6 hodinách inkubace 

byla dorzální část tegumentu schistosom bez výrazného poškození, objevovaly se na něm jen 

drobné vakuolizace. Po 24 hodinách došlo k rozsáhlejší vakuolizaci tegumentu a u několika 

jedinců i k jeho odlučování. Po 24 hodinách bylo 30 % jedinců uhynulých (Jiraungkoorskul a 

kol., 2006). 

 Xiao a kol. (2012) sledovali vliv PZQ na S. mansoni. Schistosomy vystavené velmi 

nízké koncentraci PZQ nebyly po 72 hodinách nijak poškozeny. Se zvyšující se koncentrací 

PZQ v médiu docházelo po 3 dnech inkubace k mírné svalové kontrakci parazitů, která nijak 

výrazně neovlivnila pohyby schistosom. Pod světelným mikroskopem nebyla pozorována 

žádná vakuolizace. Pouze u vysokýchkoncentrací již došlo k výrazné křečovité kontrakci, 

snížení pohyblivosti a po 24 hodinách byla pozorována vakuolizace povrchu,  nicméně jedinci 

S.mansoni dokázali po dobu 2−3 dnů v médiu s PZQ přežít. 

  

2.2.1.7. Vliv PZQ na schistosomy in vivo 

Studie zabývající se vlivem PZQ na schistosomy v definitivním hostiteli byly opět 

zaměřeny převážně na lidské zástupce rodu Schistosoma (Gönnert a Andrews, 1977; Shaw a 

Erasmus, 1983; Irie a kol., 1989; Xiao a Shen, 1995; Jiraungkoorskul a kol., 2005). Další 

studie vlivu PZQ byly provedeny i na další motolice, např. Clonorchis sinensis, Metagonimus 

yokogawai, Paragonimus westermani (Mehlhorn a kol., 1983) nebo Echinostoma caproni 

(Keiser a kol., 2006).  

U juvenilních jedinců S. mansoni je zapotřebí ke snížení počtu schistosomul vysoká 

léčebná dávka (kolem 1000 mg PZQ/kg; Gönnert a Andrews (1977, zatímco u dospělců S. 

mansoni stačí k poškození a zabití parazita dávky menší (cca kolem 150 mg PZQ/kg; Shaw a 

Erasmus,1983; Irie a kol., 1989; Jiraungkoorskul a kol., 2005). U dospělých samců S. 
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mansoni dochází již po 15 min po podání PZQ k mírné vakuolizaci tegumentu, a to hlavně 

v jeho dorzální části. Po 30 minutách je celý tegument posetý vakuolami a některé tuberkuly 

jsou poškozené (Shaw a Erasmus,1983; Irie a kol., 1989). Po 24 hodinách jsou poničení 

tegumentu rozsáhlá, dochází k tvorbě lézí. U dospělých samic S. mansoni je po 15 minutách 

po podání PZQ pozorována mírná vakuolizace tegumentu i parenchymálních tkání. Po 30 

minutách získává samičí povrch „pruhovaný vzhled“, kdy se střídají normální nepoškozené 

části tegumentu s prohlubněmi s těmi, které je ztratily a vytvořily hladký povrch. 

V subtegumentální tkáni docházelo k rozsáhlé vakuolizaci, zasažena byla hlavně svalovina 

(depolymerace myofilament) a parenchymální buňky. Po 24 hodinách bylo „pruhování“ 

tegumentu rozsáhlejší, docházelo i k tvorbě lézí. Vakuolizace v parenchymálních tkáních již 

nebyla natolik rozsáhlá, zřejmě začalo docházet k reparaci tkání (Shaw a Erasmus,1987). 

Částečná reparace poškození byla pozorována i u S. mekongi. U té docházelo 1−3 dny po 

léčbě k mírné vakuolizaci lokálního charakteru s občasným odlučováním povrchu 

(Jiraungkoorskul a kol., 2005). U S. japonicum byla tvorba lézí pozorována 3−7 dní po léčbě 

PZQ (Irie a kol., 1989).  

   

2.2.1.8. Účinek PZQ na ptačí schistosomy 

Ptačí schistosomy jsou původci svědivých vyrážek u lidí, tzv. cerkáriové dermatitidy. 

Z tohoto důvodu se objevilo několik pokusů léčit kachny PZQ v oblastech, kde byl výskyt 

těchto dermatitid relativně častý.  

Reimink a kol. (1995) zkoušeli podat PZQ divokým kachnám v oblasti jezera 

Leelanau v Michiganu, kde je právě cerkáriová dermatitida velkým problémem. Během 

prvního roku odchytli kachny, odebrali jim vzorek trusu a následně je přeléčili jednou orální 

dávkou PZQ (34 mg). Poté byly kachny vypuštěny blízko místa odchytu. Prevalence nákazy 

byla 16,7 %. Druhý rok byly kachny znovu odchyceny (z předchozího roku bylo chyceno 14,8 

% kachen). Pouze u 1,8 % kachen, které byly první rok léčené, byla infekce potvrzena i druhý 

rok.  

Blankespoor a kol. (2001) zkoušeli léčit PZQ i morčáky velké (Mergus merganser). 

Během dvou let odchytli 51 ptáků. Ti byli označeni a byl jim odebrán vzorek trusu. Morčáci 

byli náhodně rozděleni do 4 skupin, ve kterých byl podán PZQ buď perorálně v podobě 

tablety (40  mg) nebo intramuskulárně v rozpuštěné formě (40 mg/kg, 200 mg/kg). Poté byli 

morčáci vypuštěni blízko místa odchytu. Po 10 dnech se ptáci znovu odchytli a vyšetřili. 

Statisticky významný rozdíl byl pouze při podání dávky PZQ 200 mg/kg intramuskulárně. 
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Dávka PZQ (40 mg/kg) podaná intramuskulárně i perorálně měla pouze malý účinek na 

redukci schistosom. Jelikož v práci Reiminka a kol. (1995) byla úspěšnost léčby kachen velmi 

vysoká, autoři tuto odlišnost vysvětlují různou délkou trávicího traktu obou ptáků. Kachna se 

živí hlavně rostlinnou potravou, proto má delší zažívací trakt než morčáci. Ti jsou masožravci 

a jejich trávicí trakt je kratší. Přijatá potrava proto tráví kratší dobu v trávicí trubici, a tím 

dojde ke snížení doby, za kterou může být PZQ vstřebán. 

 

2.2.2. Monensin 

2.2.2.1 Obecná charakteristika 

Monensin (dále jen MON) je produktem fermentace bakterie Streptomyces 

cinnamonensis a patří do skupiny antibiotik, které slouží jako ionofory. MON je jako ionofor 

schopný přenášet kationty přes cytoplasmatickou membránu. Nejvyšší afinitu má k Na
+
 

iontům, dále pak k dalším monovalentním kationtům jako je K
+
, Rb

+
 a Li

+
.  

Agtarap a kol. (1967) popsali strukturu této látky (viz obr. 3) a dále zjistili, že je velmi 

účinná proti kokcidiím. Kromě vlivu na kokcidie má MON ještě antibakteriální účinky 

(Donoho, 1984). 

 

 

 

Obrázek 3: Chemická struktura monensinu (převzato z Chapman a kol., 2010). 

 

2.2.2.2. Metabolismus a farmakokinetika 

 Metabolismus MON byl studován na několika druzích zvířat, např. na drůbeži 

(Donoho a kol., 1982), hovězím dobytku (Herberg a kol., 1978), krysách, krocanech, psech a 

ovcích (Donoho, 1984). Po p.o. podání je léčivo velmi rychle absorbováno, metabolizováno a 

vyloučeno ve žluči. Žluč hovězího dobytka, drůbeže a krys obsahovala pouze velmi malé 

množství nezměněného MON, ale relativně hodně metabolitů tohoto léčiva. U skotu a ovcí je 
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přibližně polovina podané dávky absorbována, zatímco zvířata s jedním žaludkem 

absorbovala většinu léčebné dávky (Donoho a kol., 1978). Množství metabolitů MON je 

poměrně velké. Pomocí chromatografie bylo zjištěno, že jich je více než 50. Mezi různými 

druhy zvířat je hojnost jednotlivých metabolitů podobná, ale v konkrétních případech se může 

samozřejmě lišit (např. metabolit M-2 a M-3 je u krysy zastoupen v 20% množství, u jiných 

druhů je jeho výskyt méně častý). Metabolity MON jsou biologicky aktivní, např. mají 

antimikrobiální aktivitu proti Bacillus subtilis, jsou cytotoxicky aktivní v in vitro buněčných 

systémech atd. (Donoho, 1984). Radioaktivně značený MON je po p.o. podání většinou 

vyloučen se stolicí. Pouze malé množství MON (1 %) bylo vyloučeno močí (Donoho, 1984). 

 Po i.v. podání MON koním (dávka 0,1 mg/kg) bylo léčivo detekováno v krvi již po 5 

minutách a v nízké koncentraci byl MON zjistitelný v séru ještě po 8 hodinách. Býkům byla 

i.v. podaná dávka 0,15 mg/kg. V séru byl lék zjištěn po 1 minutě od injikace a již po 1 hodině 

bylo léčivo z krve vyloučeno (Donoho, 1984). MON podaný p.o. býkům (dávka 30 mg/kg) 

nebyl zjistitelný ze séra zvířete ani po 8 hodinách po aplikaci. U býků je MON dále 

distribuován do jater, svalů, tukové tkáně, srdce, plic a sleziny, a je zde zjistitelný ještě po 12 

hodinách od podání dávky (Herberg a kol.,1978). Po p.o. podání léku koním (dávka 2 mg/kg) 

byl MON zjištěn v séru po 3 hodinách. Po 4 hodinách došlo k úmrtí zvířete. Koně zřejmě 

nejsou schopni odbourat MON z krve stejně rychle jako např. skot (Donoho, 1984). U 

drůbeže je MON roznesen do kůže, svalů, jater, ledvin a tukové tkáně. Zde je zjistitelný ještě 

6 dní po podání léčebné dávky (Donoho a kol., 1982). 

 

2.2.2.3. Mechanismus účinku 

Dosud bylo předloženo několik teorií, které by vysvětlovaly mechanismus účinku 

MON proti kokcidiím. MON působí hlavně na merozoity a sporozoity kokcídií rodu Eimeria. 

Na makrogamety nemá žádný vliv (Long a Jeffers, 1982). 

Jednou z teorií bylo, že MON zabraňuje přenosu K
+
 kationtů do mitochondrií, a tím 

dochází k inhibici substrátové fosforylace a hydrolýzy ATP. Nicméně bylo zjištěno, že dávka 

MON, která způsobuje vakuolizaci sporozoitů E. tenella, zároveň nemá vliv na mitochondrie 

parazita (Smith a Strout, 1979). 

 MON způsobuje zvýšení vtoku Na
+
, a tím dochází ke stimulaci (Na

+
-K

+
)-ATPázy, 

která pumpuje přebytečné sodíkové kationty ven ze sporozoitu (Smith a Galloway, 1983). 

Předpokládá se, že hromadění Na
+
 kationtů ve sporozoitu způsobuje porušení osmolarity a 

voda, která se do sporozoitu dostává, způsobuje bobtnání parazita, které vede až k jeho 
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roztržení (Smith a Strout, 1979). Del Cachò a kol. (2007) objevili, že MON je schopen 

přerušit invazi sporozoitů do hostitelských buněk. Ve vnější membráně sporozoitů jsou 

lipidické rafty, které jsou zapojeny v mnoha biochemických procesech (membránový přenos, 

transdukce signálu atd.). Flotillin-1 je hlavním proteinem těchto lipidických raftů a u 

sporozoitů E. tenella byl nalezen v přední části buňky, tedy v tom místě, které slouží u 

kokcídií k pronikání do hostitelských buněk. MON dokáže narušit lokalizaci flotillinu-1 

v lipidických raftech, a to má za následek ztrátu schopnosti sporozoitů invadovat hostitelské 

buňky. 

 

2.2.2.4. Toxicita 

  Toxicita MON byla poměrně široce studována u různých druhů zvířat, např. kuřat 

(Howell a kol., 1980; Wagner a kol., 1983), krocanů (Halvorson a kol., 1982), psů (Wilson, 

1980), hovězího dobytka (Galitzer a kol. 1986), koní (Matsuoka, 1976) atd. 

 MON je relativně bezpečný lék za předpokladu, že je dodržováno předepsané 

doporučené dávkování. Nicméně pokud dojde ke zvýšení doporučené dávky, např. 

nesprávným přimícháním MON do krmné směsi drůbeže, dojde k velmi závažným toxickým 

účinkům na organismus (Novilla, 1992). Po podání léčebné dávky 200 mg/kg dojde u 50 % 

kuřat k úmrtí. Nejčastěji je postiženo srdce a svalovina kuřat, ve které dochází k závažným 

hemorhagiím (Howell a kol., 1980). Koně jsou velmi náchylné k léčbě MON. V jejich případě 

je udávána smrtelná dávka 2−3 mg/kg. Opět je nejvíce postižena srdeční svalovina a ledviny, 

dochází zároveň i ke zhoršené koordinaci pohybů koní (Matsuoka, 1976).  

MON může působit toxicky i na nervovou soustavu krocanů (Halvorson a kol., 1982). 

U postižených zvířat může docházet k poruchám chůze, které mohou vyústit až k ochrnutí 

zvířete. Někdy bývá pozorována i abnormální poloha hlavy krocanů. Toxický vliv MON na 

nervovou soustavu potvrdili i Calò a kol. (2008). 
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3  CÍLE PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda PZQ a MON nějakým způsobem ovlivňují nebo  

zabíjí schistosomuly T.regenti. Stanoveny byly následující dílčí cíle : 

 

- Vyhodnocení inkubací in vitro kultivovaných schistosomul s různými koncentracemi 

obou léčiv, a to pomocí světelné a elektronové mikroskopie. 

 

- Histologické a imunohistochemické hodnocení infekcí T. regenti u léčených a 

kontrolních kachen 

 

- Vyhodnocení účinku léčiv na schistosomuly po podání léčebné dávky kachnám, a to 

pomocí světelné a elektronové mikroskopie. 
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4.  MATERIÁL A METODIKA 

 

4.1. Použité pufry 

• Tris pufr (pH = 7,8) 

- 150 mM NaCl 

- 20 mM Tris (Sigma) 

→ výsledný roztok upravíme na požadované pH pomocí koncentrované HCl 

 

• PBS pufr (pH = 7,2) 

- roztok A – 0,2 M Na2HPO4 

- roztok B – 0,2 M NaH2PO4 

→ pro pH 7,2 smícháme 360 ml roztoku A a 140 ml roztoku B, doplníme destilovanou 

vodou na objem 1000 ml 

 

• Tris-EDTA pufr (pH = 8,5) 

- 10 mM Tris 

- 1 mM EDTA (Sigma) 

→ na požadované pH upravíme pomocí koncentrované HCl 

 

• Pufr pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM) č.1 (osmolalita 275 mOsm/kg) 

- 7,5 ml 0,2 M kakodylátový pufr (Na(CH3)2AsO2 · 3H2O) 

- 1,5 ml 0,9% NaCl 

- 0,5 ml 7 mM glukóza 

- 0,5 ml 2 mM CaCl2 

 

• Pufr pro TEM č.2 (osmolalita 280 mOsm/kg) 

- 6,5 ml 0,2 M kakodylátový pufr 

- 1,5 ml 0,9% NaCl 

- 0,5 ml 7 mM glukóza 

- 0,75 ml 2 mM CaCl2 

- 0,75 ml 0,1 M hexakyanoželeznatan draselný (K4[Fe(CN)6]) 
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Osmolalita pufrů byla měřena na laboratorním přístroji MARCELOS3000, který byl 

pravidelně kalibrován 0 (destilovaná voda) a 400 mOsm/kg roztokem NaCl. Upravování pH 

pufrů bylo prováděno při laboratorní teplotě na pH metru, který byl pravidelně kalibrován 

komerčně dodávanými kalibračními roztoky.  

 

4.2. Nákaza  kachen 

V naší laboratoři je dlouhodobě udržován laboratorní cyklus T. regenti. 

Mezihostitelem této motolice je vodní plž Radix lagotis, jako definitivní hostitel slouží 

kachna domácí Anas platyrhynchos f. domestica. 

Infikovaní plži byli ponecháni v kádinkách s čistou odstátou vodou pod zdrojem světla 

po dobu jedné hodiny. Během této doby plži začnou vylučovat cerkárie. Poté byli plži 

přendáni zpět do akvária a voda s cerkáriemi byla přelita do Erlenmeyerovy baňky zakryté 

alobalem. Hrdlo této baňky se osvítí. Cerkárie, které jsou pozitivně fototaktické, byly 

sesbírány pomocí pasteurovy pipety do 50 ml centrifugační zkumavky. Cerkárie byly 

spočítány pro určení infekční dávky. Infekční dávka pro jednu kachnu se pohybovala 

v rozmezí 1350–1750 cerkárií. Požadovaný počet cerkárií byl přepipetován do kádinky 

s čistou odstátou vodou, do které byly na jednu hodinu ponořeny nohy asi týden starých 

kachňat (Meuleman a kol., 1984). Po nákaze byla kachňata přemístěna do laboratorních 

chovů, ve kterých je dodržován 12-ti hodinový světelný režim. Počet penetrujících cerkárií 

byl zjištěn podle počtu odhozených ocásků a těl nepenetrujících jedinců.  

 

4.3. Podávání léčiva kachnám 

V přesně definovaných dávkách byl kachnám podáván PZQ a MON.  

• Praziquantel - léčebná dávka 150 mg/kg 

PZQ byl podán kachnám pouze v jedné orální dávce. U čtyřdenních infekcí (tj. nákaza 

trvající 4 dny s následným usmrcením kachny) byla dávka podána druhý den p.i., u 

sedmidenních nákaz  pátý den p.i.  

Ráno byly kachny přemístěny do prázdné klece a byla jim odebrána voda a krmivo. 

Dále byly kachny zváženy na váze v laboratorních chovech a podle jejich váhy byla 

přepočítána výsledná léčebná dávka. PZQ (Sigma) byl navážen na laboratorní váze a opatrně 

přenesen do šišky z bramborového knedlíku, který byl poté kachně podán. Kontrolní kachně 

byla podána knedlíková šiška bez léčiva. Po podání léčiva byla kachnám navrácena voda. 

Abychom se ujistili, že kachna léčivo nevyzvracela, byly po půl hodině zkontrolovány ještě 
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rošty v kleci. Poté byly kachny vráceny do původní klece, kde měly k dispozici krmivo a 

vodu ad libitum. 

 

• Monensin - léčebná dávka 150 mg/kg 

MON byl podáván kachnám v orálních dávkách každý den, tj. byl podán po celé 4 dny 

u čtyřdenních infekcí a 7 dní u sedmidenních infekcí (tj. infekce trvající 7 dní s následným 

usmrcením kachny). Každé ráno byla kachnám odebrána voda a krmivo a byly přemístěny do 

prázdné klece. Přibližně ve stejnou dobu byly každý den kachny zváženy a podle jejich váhy 

se přepočítala výsledná dávka. MON (Sigma) byl navážen na laboratorní váze, přenesen do 

šišky z bramborového knedlíku, a poté byl ihned podán kachně. Podání léčiva kachnám se 

opakovalo každý den ve stejnou dobu. Kontrolní kachna byla krmena knedlíkem bez MON. 

Po aplikaci léčiv byla kachnám navrácena voda. Po 30 minutách bylo zkontrolováno, zda 

nedošlo k regurgitaci léčiva a kachny byly vráceny zpět do původní klece. Zde byla voda a 

krmivo kachnám k dispozici po zbytek dne ad libitum.  

 

4.4. Pitva kachen, sběr schistosomul 

Sběr schistosomul byl v našem případě prováděn 4 dny p.i., resp. 7 dní p.i., kdy byla 

kachna usmrcena dekapitací. Následně byla z kachny vyjmuta páteř, ze které byla 

vypreparována mícha.  

Pokud byla mícha určena pro histologické zpracování, ihned byla vložena do fixáže a 

po fixaci byla dále zpracovávána (viz kap. 4.8.). Pokud se na histologii nezpracovávala, byla 

mícha přendána do Petriho misky s Tris pufrem a natrhána pomocí pinzety a preparačních 

jehel na menší kousky. Z nich postupně schistosomuly vypadávaly a byly sbírány pomocí 

pipety pod binokulární lupou. Sesbíraní jedinci byli přemístěni do nové Petriho misky 

s čistým Tris pufrem a promyti. Část schistosomul byla nafixována pro měření (viz kap. 4.5.). 

Další část jedinců byla přendána na sklíčko, mikroskopována a vyfocena pomocí optického 

mikroskopu Olympus  BX 51. Na schistosomulách bylo pozorováno zda dochází 

k vakuolizaci tegumentu a za je jejich střevo naplněné. Zbytek schistosomul byl zpracován 

pro elektronovou mikroskopii (viz kapitola 4.9.). 

 

4.5. Příprava schistosomul pro měření 

Schistosomuly sebrané z míchy byly promyty a přemístěny do hodinového skla tak, 

aby byly pouze v malé kapce Tris pufru. Do Erlenmeyerovy baňky byl nalit 4% formaldehyd 
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pufrovaný Tris pufrem. Ten byl v digestoři krouživými pohyby zahříván nad plamenem 

kahanu. Jakmile začal formaldehyd vřít, ihned byl nalit do hodinového skla na schistosomuly. 

Horký formaldehyd schistosomuly narovná a jejich měření je přesnější a snazší. Po několika 

minutách formaldehyd vychladl a schistosomuly byly sesbírány pomocí pipety pod 

binokulární lupou do mikrozkumavek, ve kterých bylo možné je uchovávat. 

Nafixované schistosomuly byly přepipetovány pomocí pasteurovy pipety na sklíčko, 

vyfoceny pod mikroskopem (Olympus BX 51). Jejich délka byla změřena pomocí programu 

Quick Photo Micro 2.2. Minimální počet schistosomul pro měření byl stanoven na 20 jedinců.  

Měření schistosomul bylo provedeno ze 2 kachen (léčená a kontrolní). Pomocí 

statistického programu R (www.r-project.org; dvouvýběrový t-test) bylo zjišťováno, zda je 

rozdíl mezi délkami kontrolních a léčených jedinců signifikantní. Hladina významnosti byla 

stanovena na 5 %, a pokud byla výsledná p-hodnota nižší než 0,05, byl potvrzen vliv léčiva na 

délku schistosomul. 

 

4.6. Kultivace schistosomul in vitro 

Cerkárie byly sesbírány stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole 4.2. Během 

celého následujícího procesu byly dodržovány sterilní podmínky. 

Centrifugační zkumavka, do které byla přelita voda s cerkáriemi, byla zasypána až po 

okraj ledem, ve kterém byla ponechána minimálně po dobu jedné hodiny. Během této doby 

cerkárie klesnou na dno. Potom byla pomocí pasteurovy pipety odsáta přebytečná voda, 

dokud nezůstalo přibližně 5–7 ml vody s cerkáriemi na dně. Sterilní stříkačkou (objem 10 ml) 

s dlouhou injekční jehlou (průměr 0,6 mm) byla opakovaně nasávána a vypouštěna voda 

s cerkáriemi. Tento postup byl opakován minimálně 25x. Během této fáze se cerkáriím oddělí 

ocásky a indukuje se jejich transformace na schistosomuly. Pomocí injekční stříkačky byly 

cerkárie/schistosomuly přeneseny do připravené Petriho misky, která byla dolita kultivačním 

médiem (SCM médium 169, složení viz Basch 1981). Kroužením Petriho misky byly 

cerkárie/schistosomuly zkoncentrovány do středu misky, ocásky volně plavou v médiu. 

Sterilní pasteurovou pipetou s tenkou špičkou bylo opatrně odsáto médium s ocásky. Petriho 

miska byla znovu dolita kultivačním médiem a postup byl zopakován ještě minimálně 5x. 

Nakonec byla do média přidána antibiotika (Penicilin/Streptomycin/Amfotericin B; 100x, 

Lonza). V našem případě to bylo přibližně 80 µl antibiotik (800 U penicilinu; 0,08 mg 

streptomycinu; 2 μg amfotericinu B) do 7 ml kultivačního média. Kultivace probíhala v CO2  

http://www.r-project.org/
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inkubátoru při 37 °C, 5% atmosféře CO2 po dobu 4 a 6 dnů. Kultivační médium bylo 

pravidelně vyměňováno každé dva dny (Chanová a kol. 2009).  

 

4.7. Inkubace in vitro kultivovaných schistosomul s léčivy 

Účinek PZQ a MON byl testován i na schistosomulách získaných z kultivací in vitro. 

Obě léčiva byla ředěna do koncentrací 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

 a 10
-7

 M v trisovém pufru a před 

samotným použitím byly roztoky vytemperovány na 37 °C. Inkubační pokusy byly pro 

každou koncentraci obou léčiv zopakovány 10x.  

 

• PZQ 

Nejprve bylo naváženo množství PZQ požadované pro získání 100 ml roztoku o 

koncentraci 10
-2

 M. Navážený PZQ byl rozpuštěn v 1 ml 99,7% dimethyl sulfoxidu (DMSO; 

Merck) a dále dolit 99 ml Tris pufru (výsledná koncentrace DMSO v roztoku byla 0,9 %). 

PZQ o koncentraci 10
-2

 M byl ředěn na koncentraci 10
-3

 M poměrem 1:9, tj. 1 díl roztoku 

PZQ s 9 díly Tris pufru. Získaný roztok byl poté opět ředěný stejným způsobem až do 

koncentrace 10
-7

 M. 

Kultivované schistosomuly byly čtvrtý, resp. šestý den po transformaci (p.t.) promyty 

v čistém a vytemperovaném Tris pufru a přepipetovány do Petriho misek s různými 

koncentracemi PZQ (10
-3 

−10
-7

 M). Kontrolní skupiny byly dvě. První byla pouze v čistém 

Trisu a druhá byla inkubována v čistém Tris pufru s DMSO (koncentrace DMSO byla 0,9 %). 

Schistosomuly byly inkubovány s léčivy po dobu 1 a 6 hodin v termostatu, který udržuje 

teplotu 37 °C a 5% atmosféru CO2. Po jedné, resp. šesti hodinách byly schistosomuly 

zkontrolovány a mikroskopovány pod inverzním světelným mikroskopem OLYMPUS IX71. 

Sledována byla pohybová aktivita schistosomul a zda docházelo na jejich povrchu 

k vakuolizaci tegumentu. Pokud u schistosomul nebyl pozorován žádný pohyb, byla učiněna 

kontrola aktivity plaménkových buněk. Pokud se ani ta neprokázala, schistosomula byla 

považována za uhynulou. 

 

• MON 

Navážené množství MON pro koncentraci 10
-2

 M (100 ml) bylo rozpuštěno v 70% 

ethanolu. Po rozpuštění byl MON ředěn čistým Tris pufrem tak, aby výsledná koncentrace 

ethanolu byla menší než 1%. MON o koncentraci 10
-2

 M byl ředěn na koncentraci 10
-3

 M 
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poměrem 1:9, tj. 1 díl roztoku MON s 9 díly čistého pufru. Stejným způsobem byl ředěn 10
-3

 

M roztok, dokud nebyly získány všechny koncentrace MON až do 10
-7

 M. 

Kultivované schistosomuly byly zpracovány stejně jako u inkubace s PZQ, s výjimkou 

kontrolních skupin. První byla v čistém Tris pufru a druhá v Trisu s ethanolem. Inkubace a 

vyhodnocování probíhalo za stejných podmínek jako u pokusů s PZQ.  

 

Statistické vyhodnocení rozdílu mezi počtem živých jedinců léčených a kontrolních 

skupin bylo provedeno Chí-kvadrát testem s pomocí kontingenční tabulky v programu R. 

Hladina významnosti byla stanovena na 5 %, a pokud byla p-hodnota nižší než 0,05, lék měl 

vliv na životaschopnost schistosomul. 

 

4.8. Histologické zpracování vzorků 

4.8.1. Zalévání vzorků do parafínu 

Pro zpracování větších objektů, v našem případě kachní míchy, byl vhodným 

zalévacím médiem parafín. Některé složitější barvící techniky, např. stříbření, lze uskutečnit 

pouze na parafínových řezech. Nicméně tato zalévací metoda má několik nevýhod, např. 

během odvodňování tkáně dochází k jejímu smrštění, prosycování vzorku parafínem probíhá 

při vysokých teplotách, které mohou snižovat nebo ničit aktivitu některých enzymů apod. 

 

Použité chemikálie: 

- Bouin-Hollandova fixáž nebo 4% paraformaldehyd (PFA) 

- ethanol − 75%, 96%, 100% 

- xylen 

- směs xylen/parafín (nasycený roztok parafínu v xylenu) 

- parafín (Paraplast Plus, Leica Microsystems) 

 

Složení Bouin-Hollandovy fixáže: 

- 2,5 g octanu meďnatého 

- 4 g kyseliny pikrové 

- 10 ml 40% formaldehydu 

- 100 ml destilované vody 

- 1,5 ml ledové kyseliny octové 
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Nejprve byl rozpuštěn v destilované vodě octan meďnatý, potom kyselina pikrová a 40% 

formaldehyd. Před vlastním použitím byla do fixáže přidána ledová kyselina octová. 

 

Postup: 

Mícha byla ihned po vyjmutí z páteře vložena do fixáže. Objem fixačního činidla byl 

přibližně 10x větší než objem tkáně. Fixace probíhala při pokojové teplotě minimálně po dobu 

24 hodin. V případě fixace Bouin-Hollandovou fixáží byl vzorek promýván 75% etanolem, 

dokud se nepřestala vymývat kyselina pikrová ze vzorku. U vzorků fixovaných 4% PFA byly 

vzorky po fixaci promyty v PBS pufru. Po promytí následovalo odvodnění 3x 30 minut 

v 75%, 96% a 100% ethanolu. V dalším kroku byla tkáň projasněna 2x 15 minut v xylenu a 

dále převedena na 15 minut do směsi xylen/parafín. Vlastní prosycování tkáně parafínem 

probíhalo v termostatu při 56 ºC v čistém parafínu, který byl vyměněn celkem 3x − po 1 

hodině, po 12 hodinách a ve třetí parafínové lázni byl vzorek ponechán znovu 1 hodinu. Po 

prosycení byla tkáň přenesena nahřátou pinzetou do silikonové formy a zalita čistým 

parafínem. Tuhnutí parafínu probíhalo při pokojové teplotě. Vzorky byly nakrájeny na 

mikrotomu, tloušťka řezů byla 3−5 μm. 

 

4.8.2. Použité barvící metody 

4.8.2.1. Hematoxylin-eozin 

Barvení hematoxylinem-eozinem patří mezi základní přehledná barvení 

histologických řezů. Jádra a různé jiné bazofilní substance jsou barveny různými odstíny 

modré barvy, cytoplazma buněk a jiné acidofilní oblasti jsou barveny různými odstíny 

červené barvy. Pro barvení našich histologických řezů byl použit Ehrlichův kyselý 

hematoxylin. 

 

Složení Ehrlichova kyselého hematoxylinu: 

- 2 g hematoxylinu   

- 100 ml 96% ethanolu   

- 100 ml destilované vody  

- 10 ml ledové kyseliny octové  

- 100 ml glycerínu  

- 3 g síranu hlinito-draselného (KAl(SO4)2)  
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- 0,4 g jodičnanu sodného (NaIO3) − přidává se až nakonec, urychluje dozrávání 

hematoxylinu 

 

Použité chemikálie: 

- xylen 

- 75%, 96% a 100% ethanol 

- destilovaná voda 

- Ehrlichův kyselý hematoxylin 

- 0,1% eozin (Polysciences, Inc.)  

- kanadský balzám (Sigma) 

 

Postup barvení parafínových řezů: 

- odparafínování řezů  − xylen I 

           − xylen II → každá lázeň 10 minut 

      -     zavodnění řezů − 100% ethanol 

      − 96% ethanol               

     − 75% ethanol → každý krok 2 minuty 

- barvení − kyselý hematoxylin - 5 minut 

                   − promývání pod tekoucí kohoutkovou vodou do zmodrání řezů  

   − eozin − 30 vteřin 

   − přenesení řezů do destilované vody  

- odvodnění a projasnění řezů − 75% ethanol 

                       − 96% ethanol 

                       − 100% ethanol         

                       − xylen I 

                       − xylen II  → každý krok 2 minuty 

- montování řezů do kanadského balzámu  

 

4.8.2.2. Impregnace stříbrem dle Bielschowského 

Impregnační metody jsou založené na principu vysrážení solí těžkých kovů na 

některých buněčných, popřípadě i mimobuněčných strukturách. Při Bielschowského metodě 

se tkáň impregnuje amoniakálním roztokem dusičnanu stříbrného. 
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Použité chemikálie: 

- xylen 

- 75%, 96% a 100% ethanol 

- 10% dusičnan stříbrný (AgNO3) 

- 25% amoniak (NH3) 

- vyvíjecí roztok (20 ml formalinu + 100 ml destilované vody + 1 kapka koncentrované 

kyseliny dusičné + 0,5 g kyseliny citronové) 

- 5% thiosíran sodný (Na2S2O3 . 5H2O) 

- kanadský balzám 

 

Postup barvení: 

- odparafínování řezů – xylen I 

–  xylen II → každá lázeň 15 minut 

- zavodnění řezů – 100% ethanol 

                                         – 96% ethanol 

                                      – 75% ethanol → každý krok 2 minuty 

- řezy převedeme do destilované vody (2 minuty) 

- inkubace řezů v 10% dusičnanu stříbrném – 20 minut 

- dusičnan stříbrný přelijeme z kyvety do Erlenmeyerovy baňky, sklíčka promyjeme 3x 

v destilované vodě 

- k dusičnanu stříbrnému v Erlemeyerově baňce za stálého míchání pomalu 

přikapáváme 25% amoniak, roztok začne černat a dojde k tvorbě precipitátů; amoniak 

přidáváme, dokud se precipitát úplně nerozpustí (roztok musí být opět čirý), poté do 

tohoto roztoku kápneme ještě 2 kapky amoniaku navíc 

- inkubace řezů v roztoku dusičnan stříbrný-amoniak – 15 minut, ve tmě 

- roztok dusičnan stříbrný-amoniak přelijeme opět do Erlenmeyerovy baňky, sklíčka 

promyjeme v destilované vodě, do které přikápneme 2 kapky amoniaku 

- do dusičnanu stříbrného s amoniakem přikápneme 3 kapky vyvíjecího roztoku a ten 

poté přelijeme do kyvety se sklíčky, vznikající reakci je nutné sledovat pod 

mikroskopem (axony musí být černé, pozadí žlutohnědé) 

- sklíčka promyjeme v destilované vodě, tím se reakce zastaví 

- řezy fixujeme v 5% thiosíranu sodném – 3 minuty 

- odvodnění a projasnění řezů – 75% ethanol 

                                              – 96% ethanol 
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                                              – 100% ethanol 

                                              – xylen I 

                                              – xylen II → každý krok 2 minuty 

- montování řezů do kanadského balzámu 

 

4.8.2.3. Klüver-PAS 

Tato barvící metoda se skládá ze dvou částí. První je barvení luxolovou modří, která 

barví myelinové pochvy. Ty obsahují fosfolipoproteiny, které se při barvení znázorňují. 

Druhou částí je PAS reakce, při níž dochází k průkazu polysacharidů. Růžově, popř. 

purpurově červeně jsou zabarveny PAS pozitivní substance (např. glykogen, 

mukopolysacharidy aj.). 

V našem případě bylo použito toto barvení na řezy kachní míchy, na kterých bylo 

zjišťováno, zda nedochází v okolí schistosomul k demyelinizaci. 

 

Použité chemikálie: 

- xylen 

- 75%, 96% a 100% ethanol 

- 0,1% luxolová modř (Luxol Fast Blue, Sigma; 1g luxolové modře byl rozpuštěn 

v 1000 ml 96% ethanolu při 57 °C) 

- 0,1% uhličitan lithný (Li2CO3) 

- 0,8% kyselina jodistá (H5IO6) 

- Schiffovo činidlo (Merck) 

- promývací roztok (Sulfit washing solution; 100 ml destilované vody + 2 ml 10% 

pyrosiřičitanu draselného (K2S2O5) + 0,5 ml koncentrované HCl 

- kanadský balzám 

 

 

Postup barvení: 

- odparafínování řezů – xylen I 

– xylen II → každá lázeň 15 minut 

- zavodnění řezů – 100% ethanol 

  – 96% ethanol → každá lázeň 2 minuty 
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- inkubace řezů v 0,1% luxolové modři přes noc při 57 °C, po inkubaci necháme 

zchladnout na laboratorní teplotu 

- luxolovou modř slijeme z kyvety do kádinky (přefiltrujeme ji přes filtrační papír, dá se 

takto použít opakovaně), sklíčka promyjeme v 96% ethanolu 

- promytí řezů v destilované vodě 

- do kyvety nalijeme 0,1% uhličitan lithný, necháme inkubovat 4−5 minut; potom 

jednotlivá sklíčka rychle protáhneme (1−2x ponoříme) v 70% ethanolu (měla by být 

dobře rozlišitelná bílá a šedá hmota), sklíčka přendáme do kyvety s destilovanou 

vodou  

- inkubace řezů v 0,8% kyselině jodisté – 10 minut 

- promytí řezů v destilované vodě 

- inkubace řezů s Schiffovým činidlem – 20 minut 

- promývání řezů 3x 2 minuty v promývacím roztoku (viz výše) 

- promývání řezů v tekoucí kohoutkové vodě – 5 minut 

- dehydratace řezů – 75% ethanol 

                            – 96% ethanol 

                            – 100% ethanol → každý krok 2 minuty 

- projasnění řezů – xylen I 

                         – xylen II → každá lázeň 2 minuty 

- montování řezů do kanadského balzámu 

 

4.8.2.4. Značení makrofágů pomocí konkanavalinu A 

Lektiny jsou proteiny, které rozpoznávají sacharidy a mohou být využity 

k rozpoznávání změn na povrchu buněk při jejich vývoji a diferenciaci (Hsu a Ree, 1983) 

nebo při interakcích imunitního systému hostitele s parazitem (Horák a van der Knaap, 1997). 

Konkanavalin A je původem z rostliny Canavalia ensiformis a jeho vazba na sacharidy je 

inhibována roztokem D-manózy, D-glukózy či methyl-α-D-mannopyranozidu. Postup značení 

makrofágů byl proveden a modifikován dle Greenfield a kol. (1988). 

 

Použité chemikálie: 

- xylen 

- 100%, 96% a 75% ethanol 

- Tris pufr 
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- 2% BSA (Bovine serum albumin, Sigma) v trisovém pufru 

- 2mM CaCl2, 2mM MnCl2 

- 200 mM methyl-α-D-mannopyranozid 

- konkanavalin A (Con A) značený FITC (fluorescein-5-izothiokyanát, fa Vector 

Laboratories) 

- Vecta SHIELD (montovací médium pro fluorescenční mikroskopii; fa Vector 

Laboratories) 

 

Postup značení: 

- odparafínování řezů − 2 x 20 minut v xylenu 

- zavodnění řezů: −100% ethanol 

    − 96% ethanol 

    − 75% ethanol → každý krok 2 minuty 

    − destilovaná voda − 1 minuta 

- blokace − inkubace řezů v 2% BSA v trisovém pufru ve vlhké komůrce na 1 hodinu  

- opláchnutí řezů trisovým pufrem 

- inkubace řezů s Tris pufrem + 2 mM CaCl2 + 2 mM MnCl2 + 20 μg/ml Con A − 30 

minut, negativní kontrolu inkubujeme s Tris + 2 mM CaCl2 + 2mM MnCl2 + 200 mM 

methyl-α-D-mannopyranozid + 20 μg/ml Con A − 30 min 

- opláchnutí řezů − 3x 5 minut Tris pufrem ve tmě 

- montování do media Vecta Shield 

- pozorování pod fluorescenčním mikroskopem OLYMPUS  BX51 (fluorescenční filtr 

Olympus U-MWIB) 

 

4.8.2.5. Imunohistochemie 

Pomocí této metody se prokazuje přítomnost určitých tkáňových antigenů 

specifickými protilátkami. Přítomnost aktivovaných mikroglií byla prokazována pomocí anti-

Iba-1 protilátky. Iba-1 je protein, který váže vápník a jeho produkce je zvýšená 

v aktivovaných mikrogliích (Ito a kol., 1998). Značení aktivovaných astrocytů bylo 

provedeno pomocí anti-GFAP protilátky. V aktivovaných astrocytech je produkce GFAP 

zvýšená (Jacque a kol., 1978). Protilátka proti β-amyloid prekursor proteinu (β-APP) byla 

použita jako marker specifického poškození axonů (Gentleman a kol., 1993). Monoklonální 

protilátka anti-human CD3 byla použita na značení T-lymfocytů (Bertram a kol., 1996). 



  

- 31 - 

 

Použité chemikálie: 

- xylen 

- 100%, 96%, 75% ethanol 

- methanol 

- peroxid vodíku (H2O2) 

- Tris-EDTA pufr (složení viz kap.Pufry) 

- 10% FCS (Fetal Calf Serum, Lonza) 

- proteináza K (1μg/ml) 

- PBS pufr (pH = 7,2) a Tris pufr 

- Ehrlichův kyselý hematoxylin 

- DAB + substrát (Dako), před použitím vytemperován na pokojovou teplotu 

- EnVision
TM

 + Dual Link System-HRP (Dako) 

 

Tabulka 1: Protilátky použité pro imunohistochemické značení nervové soustavy a jejich ředění. 

Primární protilátka 

(výrobce) 

Ředění primární 

protilátky 

Sekundární protilátka 

(výrobce) 

Ředění sekundární 

protilátky 

Rabbit monoclonal to β-

amyloid precurzor 

protein (AbCam) 

1:10 000 EnVision
TM

 + Dual Link 

System-HRP (Dako) 

Připraveno od výrobce k 

použití bez nutnosti 

ředění 

Rabbit polyclonal anti-

Iba 1 (Wako) 

1 : 2000 EnVision
TM

 + Dual Link 

System-HRP (Dako) 

Připraveno od výrobce k 

použití bez nutnosti 

ředění 

monoclonal Rat anti-

human CD3 (AbD 

Serotec) 

1 : 200 Anti-rat IgG-HRP (AbD 

Serotec) 

1 : 75 

Polyclonal Rabbit anti-

GFAP (Dako 

Cytomation) 

1 : 600 EnVision
TM

 + Dual Link 

System-HRP (dako) 

Připraveno od výrobce k 

použití bez nutnosti 

ředění 

-  

 

Postup značení pro anti-β-APP, anti-Iba1, anti-CD3+: 

- oparafínování řezů − 2 x 20 minut v xylenu 

- zavodnění řezů − 100% ethanol  

  −  96% ethanol → každá lázeň 2 minuty 
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- blokace endogenní peroxidázové aktivity − inkubace v methanolu/H2O2 (180 ml 

methanolu + 1,2 ml 30% H2O2) po dobu 30 minut 

- promytí v 96% a 75% ethanolu − každý krok 2 minuty 

- promytí v destilované vodě − 2minuty 

- odmaskování antigenních epitopů − zahřívání řezů v Tris-Edta pufru v mikrovlnné 

troubě (500 W) po dobu 20 minut; poté nechat sklíčka zchladnout na pokojovou 

teplotu 

- blokace nespecifického pozadí − inkubace sklíček v 10% FCS v PBS − 30 minut 

- po inkubaci nepromývat, odstranit pouze blokační pufr 

- inkubace s primární protilátkou (ředíme je v 10% FCS v PBS, ředění viz tab. 1) při 

4ºC ve vlhké komůrce přes noc 

-  promytí 3x 5 minut v PBS pufru 

- inkubace se sekundární protilátkou (ředění viz tab. 1) při pokojové teplotě po dobu 30 

minut (platí pro EnVision Kit) nebo po dobu 1 hodiny (platí pro anti-rat IgG-HRP) 

- promytí 3x 5minut v PBS pufru 

- inkubace řezů s DAB+ substrátem (namíchán dle pokynů výrobce) − 5 minut (reakci 

sledujeme pod mikroskopem) 

- opatrně opláchnout v destilované vodě 

- barvení jader v Ehrlichově kyselém hematoxylinu − 5 minut 

- promývání pod tekoucí vodou do zmodrání řezů (cca 5minut) 

- odvodnění řezů − 75% ethanol 

                                − 96% ethanol 

      − 100% ethnaol 

- projasnění řezů − 2 x 2 minuty v xylenu 

- montování řezů do DPX 

 

Postup značení pro anti-GFAP: 

- odparafínování řezů − 2 x 20 minut v xylenu 

- zavodnění řezů − 100%, 96% a 75% ethanol → každý krok 2 minuty 

- opláchnutí řezů v destilované vodě 

- odmaskování antigenních epitopů: inkubace řezů s proteinázou K (1μg/ml) − 5 minut 

- promýt 3x 5minut v Tris pufru 

- blokace endogenní peroxidázové aktivity: inkubace řezů v 3% H2O2 − 5 minut 

- promytí řezů 2 x 5 minut v Trisu 
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- inkubace s primární protilátkou (ředění v 0,1% BSA, viz tabulka 1) − 30 minut ve 

vlhké komůrce 

- promytí 2x 5 minut v Tris pufru 

- inkubace se sekundární protilátkou: EnVision Kit − 30 minut 

- promytí 2x 5 minut v trisovém pufru 

- inkubace řezů s DAB+ substrátem (naředěno dle pokynů výrobce) − 5 minut (reakci 

nutno sledovat pod mikroskopem) 

- opláchnutí řezů v destilované vodě 

- barvení v Ehrlichově kyselém hematoxylinu − 5 minut 

- promývání sklíček pod tekoucí vodou (cca 5 minut do zmodrání řezů) 

- odvodnění řezů: 75%, 96% a 100% ethanol (každý krok 2 minuty) 

- projasnění řezů v xylenu (2x 2 minuty) 

- montování řezů do DPX  

 

4.9. Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii 

4.9.1. Příprava vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM) 

Vliv námi vybraných léčiv na schistosomuly, které jsme získali jak z definitivních 

hostitelů, tak i z in vitro kultivací, byl vyhodnocen pomocí transmisní i skenovací elektronové 

mikroskopie (viz kap. 4.9.2.). Pro získání kvalitních vzorků, u kterých je velmi dobře 

zachován povrch, bylo nutné upravit pracovní pufr na osmolaritu podobnou kachnímu 

likvoru, resp. kultivačnímu médiu. 

 

Použité chemikálie: 

- fixáž – 2,5% glutaraldehyd v pufru 1 a 2 (složení pufrů, viz kap. 4.1.) 

- 1 – 2% oxid osmičelý (OsO4) 

- 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 96% a 100% ethanol 

- 100% aceton 

- pryskyřice Spurr (SPI-Chem
TM

) - namíchána dle pokynů výrobce 

Postup: 

Schistosomuly získané in vivo byly ihned po sebrání z míchy (viz kap.4.4.) přeneseny na 

30 minut do fixáže (2,5% glutaraldehyd v pufru 2). Poté byly schistosomuly přendány na 1,5 

hodiny do další fixáže, která je složená z 2,5% glutaraldehydu v pufru 1. V případě in vitro 

kultivovaných schistosomul byli jedinci po inkubaci promyty v Tris pufru a převedeni do 
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obou fixáží stejným způsobem jako schistosomuly získané z definitivních hostitelů. Fixace 

probíhala za laboratorní teploty. Po fixaci byly vzorky promyty 3x 15 minut v pufru 1. Po 

zbytek zpracování byl používán pouze tento pufr. Vzorky schistosomul byly po promytí 

postfixované v 1–2% oxidu osmičelém v pufru 1 po dobu jedné hodiny. Při tomto kroku 

dochází k fixaci membrán a jejich zvýraznění. Po postfixaci byly vzorky opět promyty 3x 15 

minut v pufru 1. Promývání a odvodňování vzorků a jejich postupné prosycování pryskyřicí 

bylo prováděno na laboratorní třepačce (PTR-30). Následovalo odvodnění vzorků vzestupnou 

alkoholovou řadou a převedení do acetonu podle následujícího schématu: 

- 30%, 50%, 70%, 80% ethanol → každý krok 15 minut 

- 90%, 96% ethanol → každý krok 5 minut 

- 3 x 100% ethanol → každý krok 5 minut 

- 3 x 100% aceton → každý krok 5 minut  

Po těchto krocích následuje postupné prosycení vzorků pryskyřicí tímto způsobem 

 aceton : pryskyřice 

-    3      :      1  →  2 hodiny 

-    1      :      1  →  4 hodiny 

-    1      :      3   →  6 – 12 hodin 

Potom byl vzorek převeden do čisté pryskyřice, která byla vyměněna 3x po 12 hodinách. 

Po prosycení byly schistosomuly opatrně přeneseny do BEEM kapslí (SPI Supplies), zality 

čistou pryskyřicí a zcentrifugovány  při 5 500 otáčkách/min. po dobu 2 minut. Poté byly 

kapsle se vzorkem dány do termostatu, ve kterém při 60 °C po dobu 2 dnů pryskyřice 

zpolymeruje.  

Další zpracování vzorků proběhlo v Laboratoři elektronové mikroskopie (LEM). Bločky byly 

nakrájeny na ultramikrotomu Reichert-Jung Ultracut E na tloušťku řezů 60−70 nm. Dále byly 

vzorky nakontrastovány 3% octanem uranylu (20 minut) a citrátem olovnatým (20 minut). 

Vzorky byly pozorovány transmisním elektronovým mikroskopem JEOL 1011. 

Na ultratenkých řezech bylo hodnoceno, zda dochází k vakuolizaci tegumentu či k jeho 

odlučování a zda je poškozená svalovina a parenchymální tkáň. 

 

4.9.1. Příprava vzorků pro skenovací elektronovou mikroskopii (SEM) 

Pro lepší představu o vlivu léčiv na schistosomuly byl hodnocen povrch parazitů 

pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Zpracovaní jedinci byli získáni z in vitro 

kultivací i z definitivního hostitele.  
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Použité chemikálie: 

- fixáž – horký 4% formaldehyd v pufru 1 (složení pufru, viz kap. 4.1) 

- 1 – 2% oxid osmičelý (OsO4) 

- 30%, 50%, 70%, 90%, 96% a 100% ethanol 

- 100% aceton 

 

 

 

Postup: 

Schistosomuly byly po sebrání z míchy (viz kap. 4.4.) promyty v Tris pufru a 

přepipetovány do hodinového sklíčka a ihned zality horkým 4% formaldehydem v  pufru 1. 

Schistosomuly získané z in vitro kultivací byly promyty v čistém Tris pufru, přepipetovány do 

hodinového skla a také ihned zality horkým 4% formaldehydem. Vzorky byly fixovány 

minimálně po dobu dvou hodin při pokojové teplotě. Po fixaci 3x 15 minut následovalo 

promytí pufrem 1. Postfixace schistosomul probíhala v 1–2% roztoku oxidu osmičelého 

v pufru 1 po dobu jedné hodiny při pokojové teplotě. Postfixace osmiem není úplně nezbytná, 

ale dochází při ní ke zpevnění povrchu vzorku, a dále přispívá ke snížení nábojových 

artefaktů. Po tomto kroku byly schistosomuly opět promyty 3x 15 minut. Vzorky byly 

následně odvodněny vzestupnou alkoholovou řadou a převedeny do acetonu podle 

následujícího schématu: 

- 30%, 50%, 70% a 80% ethanol → každý krok 10 minut 

- 90% a 96% ethanol → každý krok 5 minut 

- 3 x 100% ethanol → každý krok 5 minut 

- 3 x 100% aceton → každý krok 5 minut 

Vzorky byly v těchto krocích třepány na laboratorní třepačce (PTR-30). 

Po odvodnění byly vzorky zabaleny do balíčků z cigaretového papíru a ve 100% acetonu byly 

odneseny do LEM, kde probíhalo jejich další zpracování. Vzorky byly vysušeny metodou 

kritického bodu pomocí kapalného oxidu uhličitého v přístroji CPD 030. Potom byly vzorky 

naorientovány pomocí řasy na kovové terčíky a následně pokoveny 1 nm silnou vrstvou zlata 

pomocí naprašovacího zařízení SCD 050. Vzorky byly pozorovány skenovacím elektronovým 

mikroskopem JEOL 6380 LV při urychlovacím napětí 25 kV. 
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5.  VÝSLEDKY 

 

5.1. Inkubace in vitro kultivovaných schistosomul s léčivy 

5.1.1. Inkubace schistosomul (4 dny p.t.) s PZQ  

Po jedné hodině inkubace s léčivy byl nejvyšší počet živých jedinců v koncentraci 10
-7

 

M. Směrem k vyšším koncentracím tento počet klesal (graf 1). Jednotlivá opakování všech 

inkubací jsou součástí přílohy 1. U koncentrací 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

 a 10
-6

 M PZQ byl rozdíl 

v počtu přeživších jedinců oproti kontrolním statisticky signifikantní, a tyto koncentrace tedy 

mají vliv na životaschopnost schistosomul.   

 

Graf 1: Počty přeživších schistosomul (4 dny p.t.) po jedné hodině inkubace v jednotlivých 

koncentracích PZQ (10
-4

−10
-7

 M) a trisovém pufru (K − kontrola; K+DMSO − kontrola + 

DMSO) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách  

 

Světelným mikroskopem byla u schistosomul pozorována pohybová aktivita a 

vakuolizace na jejich povrchu. Po jedné hodině inkubace se všichni jedinci v pokusných 

miskách s různými koncentracemi pohybovali stejně jako kontrolní jedinci (kontrola a 

kontrola+DMSO). K rozsáhlejší vakuolizaci tegumentu docházelo u jedinců v koncentracích 

10
-3

, 10
-4

 (u většiny jedinců, obr. 4a) a 10
-5

 M PZQ (u této koncentrace asi u poloviny 
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jedinců). Vakuolizace byla lokálního charakteru, objevovala se převážně v přední části těla. 

V ostatních koncentracích (10
-6

 a 10
-7

 M) se u některých schistosomul objevovaly na těle 

drobné vakuoly. Tyto vakuoly byly pozorovány i u několika jedinců z obou kontrolních 

skupin, ale u ostatních nebyl povrch nijak poškozen (obr. 4b). 

 

           

 

Obrázek 4: Schistosomuly T. regenti (4 dny p.t) inkubované s PZQ a kontroly (1 a 6 hodin) 

4a − koncentrace 10
-3

 M, 1 hod.; 4b − kontrola, 1 hod.; 4c − koncentrace 10
-3

 M, 6 hod.;  

4d − kontrola, 6 hod.  

a − hlavový orgán; b − vývody penetračních žláz; c − acetabulum; d − postacetabulární žlázy; e − 

velká vakuolizace; f − drobná vakuolizace; měřítko − 50 μm  

 

U schistosomul inkubovaných 1 hodinu v 10
-3

 M PZQ byly na ultratenkém řezu dobře 

patrné tegumentální trny. V tegumentu všech jedinců nedocházelo k žádné vakuolizaci. Na 

povrchu většiny schistosomul se objevovaly drobné vakuoly o stejné/podobné elektrondenzitě 

jakou měl tegument. V syncytiu se nacházela kulatá a podélná elektrondenzní tělíska. U 

většiny pozorovaných jedinců docházelo v některých úsecích k poškození okružní svaloviny a 
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k depolymeraci myofilament. Mitochondrie byly v těchto poškozených úsecích zvětšené (obr. 

5). Patrná byla i vakuolizace  parenchymu. Asi třetina jedinců ale neměla parenchym ani 

svalovinu nijak poškozenou.  U koncentrací 10
-5

 a 10
-7

 M PZQ byla pozorování shodná 

s kontrolními jedinci. U schistosomul nedocházelo k vakuolizaci tegumentu (obr. 6). Na 

povrchu byly opět pozorovány drobné vakuoly s elektrondenzitou podobnou tegumentu. 

V syncytiu se nacházelo několik kulatých a podlouhlých elektrondenzních tělísek. Okružní, 

podélná a šikmá vrstva svaloviny nevykazovala žádné poškození, pouze některé mitochondrie 

byly zvětšené (i u kontrolních jedinců). 

 

 

Obrázek 5: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 1 hodinu v 10
-3

 M PZQ; TEM. 

V okružní svalovině dochází k depolymeraci myofilament. 

a − trny; b − tegument; c − bazální lamina; d − tegumentální jamka; e − okružní svalovina;                      

f − mitochondrie; g − vakuolizace; * − elektrondenzní tělíska; šipka − depolymerace myofilament; 

měřítko − 1 μm 
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Obrázek 6: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 1 hodinu v trisovém pufru; TEM.   

a − tegument; b − tegumentální jamka; c − bazální lamina; d − okružní svalovina; e − podélná 

svalovina;  * − elektrondenzní tělíska; měřítko − 1 μm 

 
 
 

  Při pozorování povrchu schistosomul pomocí SEM byly u většiny jedinců 

inkubovaných v 10
-3

 a 10
-5

 M PZQ pozorovány velké vakuoly v přední části těla (obr. 7a).  

Tegumentální trny nebyly nijak poškozené, kromě velkých vakuol se podél celého povrchu 

objevoval velký počet drobnějších vakuol. Odlučování tegumentu ani tvorba lézí, kdy dochází 

k obnažení bazální laminy, nebyly pozorovány. U jedinců inkubovaných v 10
-7

 M PZQ a 

v trisovém pufru (kontrola) se na povrchu nevyskytovaly velké vakuoly. Trny na tegumentu 

nebyly nijak poškozené. Na povrchu se objevovaly drobné vakuoly (obr. 7b). Ani v jednom 

případě nedocházelo k odlučování tegumentu.  
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Obrázek 7: Povrch schistosomul T. regenti (4 dny p.t.) po 1 hodině inkubace v 10
-3

 PZQ  a 

v trisovém pufru; SEM. 

7a − vakuoly v přední části těla schistosomul,10
-3

 M PZQ ; 7b − povrch kontrolních schistosomul; 

a − velké vakuoly; b − drobné vakuoly; c − nečistoty; d − tegumentální trny 

 

Po šesti hodinách inkubace v různých koncentracích PZQ bylo nejvíce přeživších 

schistosomul v koncentraci 10
-7

 M. Směrem k vyšším koncentracím tento počet klesal (graf 

2). Jednotlivá opakování všech inkubací jsou v příloze 1. Rozdíl mezi počtem přeživších 

schistosomul inkubovaných v PZQ a v trisovém pufru byl signifikantní u všech koncentrací 

PZQ. Mezi oběma kontrolními skupinami (kontrola a kontrola+DMSO) nebyl tento rozdíl 

statisticky významný. 

Živí jedinci v koncentracích 10
-3

, 10
-4

 a 10
-5

 M byli málo pohybliví, pohybovali 

převážně přední částí těla. Vakuolizace byla rozsáhlejší, objevovala se po celém těle (obr. 4c) 

a projevovala se v podobě velkých i drobných vakuol. V koncentracích 10
-6

 a 10
-7

 M se 

schistosomuly pohybovaly srovnatelně s kontrolními. Vakuolizace byla přítomna, měla 

podobu větších vakuol u hlavového orgánu schistosomul, anebo drobnějších vakuol po celém 

těle. U kontrolních jedinců nebyly velké vakuoly vůbec pozorovány, objevovaly se pouze 

drobné vakuoly (obr. 4d). 
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Graf 2: Počty přeživších schistosomul T. regenti (4 dny p.t.) po 6 hodinách inkubace 

v jednotlivých koncentracích PZQ (10
-4

−10
-7

 M) a v trisovém pufru (K − kontrola; K+DMSO − 

kontrola + DMSO) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách (t-test) 

 

Po šesti hodinové inkubaci byla u většiny schistosomul inkubovaných v 10
-3

 M PZQ 

pozorována velmi rozsáhlá vakuolizace parenchymální tkáně. Nad touto vakuolizací byla 

svalovina organizována do útvarů připomínající povrchové vakuoly (obr. 8). V tegumentu 

bylo přítomno velké množství elektrondenzních tělísek. Pomocí cytoplazmatických můstků 

byla tato tělíska hojně distribuována do syncytia. Na povrchu se nacházelo velké množství 

vakuol o podobné elektrondenzitě jako má tegument. Depolymerizace myofilament byla 

pozorovaná převážně u podélné svaloviny. Mitochondrie byly opět zvětšené. U schistosomul 

v koncentracích 10
-5

 a 10
-7

 M byla pozorování podobná. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma 

skupinami byl, že u schistosomul v koncentraci  10
-7

 M docházelo k mírné vakuolizaci 

tegumentu (obr. 9), což u schistosomul v koncentraci 10
-5

 M pozorováno nebylo. V obou 

případech se na povrchu nacházely drobné vakuoly. Elektrondenzní tělíska byla hojně 

dopravována do tegumentu. Vakuolizace parenchymu nebyla rozsáhlá, mitochondrie byly 

pouze mírně zvětšené. U kontrolních jedinců byl povrch i podpovrchová vrstva bez 

výraznějšího poškození (obr. 10).  
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Obrázek 8: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 6 hodin v 10
-3

 M PZQ; TEM.  

a − trny; b − tegument; c − bazální membrána; d − okružní svalovina; e − podélná svalovina; f − 

mitochondrie; g − vakuolizace; h − povrchové vakuoly; * − elektrondenzní tělíska;  

měřítko − 2 μm 

 

 

Obrázek 9: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 6 hodin v 10
-7

 M PZQ; TEM. 

V tegumentu a v parenchymu dochází k mírné vakuolizaci. 

a − trny; b − tegument; c − povrchové vakuoly; d − bazální lamina; e − okružní svalovina;     f − 

podélná svalovina; g − šikmá svalovina; h − mitochondrie; * − elektrondenzní tělíska; měřítko − 1 μm 
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Obrázek 10: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 6 hodin v trisovém pufru; TEM.  

a − tegument; b − bazální lamina; c − okružní svalovina; d − podélná svalovina; e − šikmá svalovina;  

f − cytoplazmatický můstek; g − buňka s elektrondenzními tělísky; * − elektrondenzní tělíska;               

měřítko − 1 μm 

 

Povrch schistosomul byl sledován pomocí SEM. Po šesti hodinách inkubace 

docházelo u jedinců v 10
-3

 M PZQ k lokálnímu odlučování povrchových membrán v přední a 

střední části těla (obr. 11a) V přední části se ještě nacházely větší vakuoly, stejně jako tomu 

bylo po 1 hodině inkubace. Na zbytku těla byl pozorován větší počet drobných vakuol a 

nečistot. U schistosomul v koncentraci 10
-5

 a 10
-7

 M se povrch lišil pouze v tom, že u jedinců 

v 10
-5

 M byly pozorovány velké vakuoly v přední části těla, zatímco u 10
-7

 M nikoliv. Povrch 

schistosomul v obou vzorcích byl posetý drobnými vakuolami, a ani v jednom případě 

nedocházelo k odlučování membrán a tvorbě lézí. U kontrolních jedinců se na povrchu také 

objevoval větší počet drobných vakuol v zadní části. Jinak byl povrch bez poškození (obr. 

11b). 
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Obrázek 11: Povrch schistosomul T. regenti (4 dny p.t.) po 6 hodinách inkubace v 10
-3

 PZQ a 

v trisovém pufru; SEM. 

11a − oddělování membrán na povrchu schistosomul, 10
-3

 M PZQ; 11b − povrch kontrolních 

schistosomul s drobnými vakuolami; 

a − odlučování membrán; b − drobné vakuoly; c − nečistoty; d − zanořené acetabulum 

 

5.1.2. Inkubace schistosomul (4 dny p.t.) s MON  

Nejvíce živých schistosomul bylo v misce s MON o koncentraci 10
-7

 M. Směrem k 

vyšším koncentracím tento počet klesal (graf 3, jednotlivá opakování v příloze 2). Statisticky 

bylo vyhodnoceno, že rozdíl mezi počty mrtvých schistosomul v pokusných a kontrolních 

miskách je signifikantní pouze u koncentrací 10
-3

 a 10
-4

 M. Ostatní koncentrace (10
-5

−10
-7

 M) 

nemají vliv na životaschopnost schistosomul. 

Všechny živé schistosomuly inkubované ve všech koncentracích MON se po jedné 

hodině aktivně hýbaly. Pohybová aktivita byla tedy srovnatelná s kontrolními jedinci. U 

schistosomul v koncentraci 10
-3 

a 10
-4

 M se v přední části těla objevovala větší vakuolizace, 

na zbytku těla byly u většiny jedinců pozorovány drobné vakuoly. U schistosomul 

inkubovaných v koncentraci 10
-5 

M se vakuolizace v přední části těla objevovala u přibližně 

třetiny jedinců. Drobná vakuolizace byly na jejich těle také přítomna (obr. 12a). U nejnižších 

koncentrací nedocházelo ke vzniku velkých vakuol, pouze se objevily drobné vakuoly. Ty 

byly pozorovány i u několika kontrolních jedinců z obou skupin. U kontrolních jedinců velké 

vakuolizace ani v jednom případě pozorovány nebyly (obr.12b). 
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Graf 3: Počty přeživších schistosomul T. regenti (4 dny p.t.) po 1 hodině inkubace v jednotlivých 

koncentracích MON (10
-4

−10
-7

 M) a v trisovém pufru (K−kontrola; K+EtOH−kontrola+ethanol) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách  

 

    

Obrázek 12: Schistosomuly T. regenti (4 dny p.t) inkubované s MON a kontrola (1 a 6 hodin) 

12a − koncentrace 10
-5

 M, 1 hod.; 12b − kontrola+ethanol, 1 hod.; 12c − koncentrace 10
-5

 M, 6 hod.;   

a − vakuolizace; b − drobná vakuolizace; c − hlavový orgán; d − vývody penetračních žláz; e − 

postacetabulární žlázy; měřítko − 50 μm 



  

- 46 - 

 

Obrázek 13: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 1 hodinu v 10
-3

 M MON; TEM. 

a − trny; b − tegument; c − bazální lamina; d −okružní svalovina; e − podélná svalovina; f − 

mitochondrie; g − vakuolizace; h − povrchové vakuoly; * − elektrondenzní tělíska;  měřítko − 1 μm 

 

 

Obrázek 14: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 1 hodinu v trisovém pufru; TEM. 

a − trny; b − tegument; c − bazální lamina; d −okružní svalovina; e − podélná svalovina; f − šikmá; g 

− vakuolizace; g − povrchové vakuoly; * − elektrondenzní tělíska; měřítko − 1 μm 
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Na řezech schistosomul inkubovaných 1 hodinu v 10
-3 

M MON bylo na povrchu 

pozorováno velké množství vakuol, které měly stejnou/podobnou elektrondenzitu jako 

tegument. V několika případech byly pozorovány drobné vakuolizace tegumentu (obr. 13). 

V syncytiu se také u většiny schistosomul nacházelo velké množství elektrondenzních tělísek. 

Vrstva svaloviny nebyla ani u jednoho jedince porušená. Vakuolizace byla v několika 

případech pozorována v subtegumentálních buňkách a nebyla nijak rozsáhlá. Mitochondrie 

byly zvětšené. U koncentrací 10
-5

 a 10
-7

 M byla pozorování obdobná s kontrolními jedinci. Na 

povrchu se opět vyskytovaly vakuoly o podobné elektrondenzitě jako tegument. Tegument 

byl zachovalý a s trny (obr. 14). Všechny vrstvy svaloviny (okružní, podélná, šikmá) byly 

neporušené. Bez poškození byla i okolní parenchymální tkáň.  

Při vyhodnocení pomocí SEM bylo po 1 hodině u většiny schistosomul v pufru s 10
-3

, 

10
-5

 a 10
-7 

M MON pozorováno několik větších vakuol v přední a střední části těla, a dále 

větší množství drobných vakuol podél celého těla. Celé tělo schistosomul bylo pokryto trny, 

které nebyly nijak poškozeny. Nebylo pozorováno ani žádné odlučování tegumentu a tvorba 

lézí (obr. 15a). U kontrolních jedinců nebyly pozorovány žádné větší vakuoly, pouze drobné. 

Ty se vyskytovaly podél celého těla (obr. 15b). Trny poškozeny nebyly, a ani v jednom 

případě nedocházelo k odlučování membrán. 

 

  

Obrázek 15: Povrch schistosomul T.regenti (4 dny p.t.) po 1 hodině inkubace v 10
-3

 MON a 

v trisovém pufru; SEM. 

15a − velké vakuoly ve střední části těla, 10
-3

 M MON; 15b − povrch kontrolních schistosomul 

s drobnými vakuolami ve střední části těla;  

a − vakuoly; b − drobné vakuoly; c − trny;  
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Po šesti hodinách inkubace byl největší počet živých schistosomul v koncentraci 10
-7

 

M a směrem k vyšším koncentracím počet opět klesal (graf 4, jednotlivá opakování příloha 2). 

Statisticky byly vyhodnoceny jako účinné, tj. mající vliv na životaschopnost, všechny 

koncentrace MON. Statisticky významný rozdíl mezi oběma kontrolami nebyl. 

 

Graf 4: Počty přeživších schistosomul T. regenti po 6 hodinách inkubace v jednotlivých 

koncentracích MON (10
-4

−10
-7

 M) a v trisovém pufru (K − kontrola; K+EtOH − kontrola + 

ethanol) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách  

 

 Po 6 hodinách inkubace docházelo k omezení pohybové aktivity jedinců v koncentraci 

10
-3

, 10
-4

 a 10
-5

 M. U živých schistosomul inkubovaných v 10
-6

 a 10
-7

 M MON byla pohybová 

aktivita srovnatelná s kontrolními jedinci. U schistosomul ve všech koncentracích byly 

v přední části těla pozorovány větší vakuoly a u většiny jedinců byl zbytek těla poset 

drobnými vakuolami (obr. 12c). U jedinců v kontrolních skupinách se objevovaly pouze 

drobné vakuolizace.  

Po 6 hodinách inkubace v 10
-3

 M MON byla vakuolizace parenchymu schistosomul 

velmi rozsáhlá. Přítomno bylo velké množství vakuol a okolní parenchymální tkáň postrádala 

jakoukoli organizaci. Svalovina byla neporušená. Tegument byl hladký, bez vakuolizace. U 

několika jedinců docházelo k oddělování tegumentu od bazální membrány (obr. 16). 
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Mitochondrie byly zvětšeny.  U schistosomul inkubovaných v 10
-5

 M MON nebyl tegument 

porušen. Nad ním bylo pozorováno opět větší množství vakuol o podobné elektrondenzitě. 

Svalovina nebyla nijak zasažena. V parenchymu byla pozorována drobnější vakuolizace, 

převážně v oblasti výskytu subtegumentálních buněk s elektrondenzními tělísky. 

Mitochondrie byly u většiny jedinců velmi zvětšené. U schistosomul inkubovaných v nejnižší 

koncentraci (10
-7

 M) nejevil tegument u většiny schistosomul žádné známky vakuolizace. 

Váčky s podobnou denzitou jako má tegument byly opět přítomny. V syncytiu byla 

pozorována elektrondenzní tělíska. Podpovrchové vrstvy svaloviny nejevily žádné známky 

poškození. Mitochondrie byly zvětšeny. V tegumentu většiny jedinců docházelo k drobnější 

vakuolizaci, ale u několika schistosomul se objevila vakuolizace rozsáhlejší (obr. 17). 

Kontrolní jedinci měli povrch nepoškozený. Nedocházelo ani k poničení svaloviny a 

parenchymu (obr. 18) 

 

 

Obrázek 16: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 6 hodin v 10
-3

 M MON; TEM. 

a − tegument; b − okružní svalovina; c − podélná svalovina; d − mitochondrie; e − vakuolizace; * − 

elektrondenzní tělíska; šipka − oddělování tegumentu od bazální laminy; měřítko − 1 μm 
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Obrázek 17: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 6 hodin v 10
-7

 M MON; TEM. 

a − trny; b − tegument; c − bazální membrána; d − okružní svalovina; e − podélná svalovina; f − 

mitochondrie; g − vakuolizace; * − elektrondenzní tělíska; měřítko − 1 μm 

 

 

Obrázek 18: Schistosomula T. regenti (4 dny p.t.) inkubovaná 6 hodin v trisovém pufru; TEM. 

a − trny; b − tegument; c − bazální membrána; d − okružní svalovina; e − podélná svalovina; f − 

cytoplazmatický můstek; g − tegumentální jamka;  * − elektrondenzní tělíska; měřítko − 1 μm 
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Po šesti hodinách bylo na povrchu schistosomul v 10
-3

 M MON patrné jeho poškození. 

V první polovině těla docházelo k odlučování povrchových membrán (obr. 19a). Velké 

vakuoly se nacházely v přední části těla, zbytek byl pokryt velkým množstvím drobných 

vakuol. U koncentrací 10
-5

 a 10
-7

 M byla pozorování obdobná. Větší vakuoly se nacházely 

v přední části těla, zbytek byl poset drobnými vakuolami. Tyto drobné vakuoly se nacházely i 

u kontrolních jedinců (obr. 19b). Jinak neměly kontrolní schistosomuly povrch nijak 

porušený. 

 

    

Obrázek 19: Povrch schistosomul T. regenti (4 dny p.t.) po 6 hodinách inkubace v 10
-3

 MON a v 

trisovém pufru; SEM. 

19a − odlučování povrchové membrány v přední části těla, 10
-3

 M MON; 19b − povrch kontrolních 

schistosomul s drobnými vakuolami v přední části těla;  

a − oddělování membrány; b − drobné vakuoly; c − trny; d − nečistoty  

 

5.1.3. Inkubace schistosomul (6 dní p.t.) s PZQ  

Po jedné hodině inkubace byl nejvyšší počet živých schistosomul v koncentraci 10
-7

 

M, směrem k vyšším koncentracím tento počet klesal (viz graf 5, jednotlivá opakování jsou 

v příloze 3). Signifikantní rozdíl mezi počtem přeživších jedinců u pokusných a kontrolních 

skupin byl u koncentrací 10
-3

−10
-6

 M.   

Pohyb schistosomul byl u všech koncentrací aktivní, srovnatelný s kontrolními 

skupinami. Výraznější vakuolizace v přední části těla byla pozorována u jedinců 

v koncentraci 10
-3

 −10
-5 

M (obr. 20a). Někteří jedinci měli ještě na těle drobné vakuolizace. 

Ty byly pozorovány i u cca poloviny jedinců v koncentracích 10
-6

 a 10
-7 

M  U kontrol se tyto 

vakuoly také nacházely asi u poloviny jedinců, zbytek měl povrch bez poškození (obr. 20b). 
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Graf 5: Počty přeživších schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) po 1 hodině inkubace v jednotlivých 

koncentracích PZQ (10
-4

−10
-7

 M) a v trisovém pufru (K−kontrola; K+DMSO−kontrola+DMSO) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách  

 

    

Obrázek 20: Schistosomuly (6 dní p.t) inkubované s PZQ a kontrola (1 a 6 hodin) 

20a − koncentrace 10
-3

 M, 1 hod.; 20b − kontrola+DMSO, 1 hod.; 20c − koncentrace 10
-3

 M, 6 hod.; 

20d − kontrola, 6 hod.  

a − větší vakuolizace; b − drobná vakuolizace; c − hlavový orgán; d − acetabulum; měřítko −50 μm 
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Po šesti hodinové inkubaci zůstalo nejvíce živých jedinců u koncentrace 10
-7

 a směrem 

k vyšším měl tento počet klesající tendenci (graf 6, jednotlivá opakování − příloha 3). Vliv na 

životaschopnost schistosomul měly všechny koncentrace. DMSO v 0,9% koncentraci neměl 

vliv na schistosomuly. 

 

Graf 6: Počty mrtvých schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) po 6 hodinách inkubace v jednotlivých 

koncentracích PZQ (10
-4

−10
-7

 M) a v trisovém pufru (K − kontrola; K+DMSO − 

kontrola+DMSO) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách  

 

U schistosomul inkubovaných v koncentraci 10
-3

−10
-5

 M PZQ došlo ke snížení 

pohybové aktivity. Jedinci hýbali převážně přední částí těla. Větší vakuoly se nacházely 

v přední části, u většiny schistosomul byly ještě pozorovány drobné vakuoly (obr. 20c). U 

koncentrací 10
-6 

a 10
-7 

M byli jedinci srovnatelně aktivní s kontrolními skupinami, ale v 

přední části jejich těla se objevovala také větší vakuolizace. Zbytek byl opět posetý drobnými 

vakuolami. Tyto vakuoly se také vyskytovaly u většiny kontrolních jedinců (obr. 20d). 

 

5.1.4. Inkubace schistosomul (6 dní p.t.) s MON  

Po jedné hodině inkubace schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) s různými koncentracemi 

MON bylo nejvíce živých jedinců v koncentraci 10
-7

 M. Směrem k vyšším koncentracím tato 
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hodnota klesala (graf 7, jednotlivá opakování příloha 4). Koncentrace 10
-3

 a 10
-4

 M byly 

statisticky vyhodnoceny jako účinné, tj. mají vliv na životaschopnost jedinců. 

 

Graf 7: Počty přeživších schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) po 1 hodině inkubace v jednotlivých 

koncentracích MON (10
-4

−10
-7

 M) a v trisovém pufru (K−kontrola; K+EtOH−kontrola+ethanol) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách  

 

   

Obrázek 21: Schistosomuly T. regenti (6 dní p.t) inkubované s MON a kontrola (1 a 6 hodin) 

21a − koncentrace 10
-5

 M, 1 hod.; 21b − kontrola+ethanol, 6 hod.; 21c − koncentrace 10
-5

 M, 6 hod.; 

a − vakuolizace; b − drobné vakuoly; c − hlavový orgán; d − vývody penetračních žláz, e − 

acetabulum; měřítko − 50 μm 
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Všechny schistosomuly, kontrolní i pokusné, se po jedné hodině inkubace aktivně 

pohybovaly po misce. U jedinců v koncentraci 10
-3

−10
-5 

M se v přední části objevovaly větší 

vakuoly, drobnější vakuoly se u některých jedinců také vyskytovaly (obr. 21a). V koncentraci 

10
-6

, 10
-7

 M (asi polovina jedinců) a u kontrolních skupin (asi třetina jedinců) byl povrch bez 

poškození nebo s drobnými váčky.  

 

 

Graf 8: Počty přeživších schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) po 6 hodinách inkubace 

v jednotlivých koncentracích MON (10
-4

−10
-7

 M) a v trisovém pufru (K − kontrola; K+EtOH − 

kontrola + ethanol) 

* znázorňuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi počty živých jedinců v pokusných a kontrolních 

miskách (t-test) 

 

Po šestihodinové inkubaci bylo opět nejvíce živých schistosomul v koncentraci 10
-7

 

M, nejméně v koncentraci 10
-3

 M. U koncentrací 10
-3

, 10
-4 

M MON byl rozdíl v počtu 

přeživších jedinců oproti kontrolním statisticky signifikantní, a tyto koncentrace tedy mají 

vliv na životaschopnost schistosomul. Naředěný ethanol (0,7%) naopak neovlivňoval 

životaschopnost schistosomul (graf 8). V koncentraci 10
-3

, 10
-4

 a 10
-5

 M MON byla po šesti 

hodinách u schistosomul pozorována výraznější vakuolizace i v dalších částech těla, 

pozorovány opět byly i drobné vakuolizace (obr. 21c). Pohybová aktivita byla ve srovnání 

s kontrolami snížena, převažoval pohyb přední částí těla.  U schistosomul v koncentraci 10
-6

 a 

10
-7

 M se po šesti hodinové inkubaci objevovala vakuolizace v přední části těla, i zde bylo 

tělo parazitů pokryto drobnými vakuolami. Pohybová aktivita živých jedinců byla srovnatelná 
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s kontrolními skupinami, pouze u několika jedinců byl pozorován pohyb pouze přední částí 

těla. Kontrolní jedinci v obou skupinách byli bez větších povrchových poškození (obr. 21b), 

ale i u nich byly pozorovány drobné vakuoly na povrchu.   

 

5.2. Výsledky sledování vlivu léčiv na schistosomuly in vivo 

5.2.1. Vliv PZQ (150 mg/kg) na schistosomuly T. regenti (4 dny p.i.) 

Procentuální úspěšnost nákazy byla, po spočítání odhozených ocásků/nepenetrovaných 

těl parazita, určena na 65,4 % u pokusné kachny a 68,5 % u kontrolní kachny. Průměrná délka 

u schistosomul z pokusné kachny byla stanovena na 357 ± 66 μm a délka jedinců z kontrolní 

kachny byla 433 ± 46 μm. Jednotlivá měření jsou součástí přílohy 5. Pomocí dvouvýběrového 

t-testu bylo stanoveno (hladina významnosti 5 %), že rozdíl mezi délkami jednotlivých 

schistosomul je statisticky významný (výsledná p-hodnota = 3,83 . 10
-5

). 

 Ve světelném mikroskopu byly pozorovány jak schistosomuly bez vakuolizace na 

povrchu, tak s vakuolizací (obr. 22a, 22b). Schistosomuly měly vždy střevo rozděleno na dvě 

slepé větve a naplněno granuly s hnědým pigmentem.    

   

  

Obrázek 22: Schistomuly T. regenti (4dny p.i.) z léčené kachny (jedná dávka PZQ − 150 mg/kg). 

22a − neporušená schistosomula; 22b − schistosomula s vakuolizací tegumentu 

šipky − střevo plné granul a hnědého pigmentu; a − vakuolizace; měřítko − 100 μm  

 

Schistosomuly byly pozorovány pouze v hrudní a synsakrální míše, v krční nebyly 

schistosomuly zachyceny ani při důkladném prokrájení celého vzorku. Při barvení 

hemytoxylinem-eozinem (obr. 23a) byly pozorovány schistosomuly hlavně v bílé hmotě, 

pouze v několika případech se schistosomuly nacházely na rozhraní bílé a šedé hmoty. Kolem 

schistosomul se zřídka vyskytovala menší zánětlivá reakce. V zánětu byly pozorovány hlavně 

lymfocyty a eozinofily. Žádné rozsáhlejší zánětlivé ložisko se na řezech nenacházelo ani při 
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dalším prokrájení vzorku. V blízkosti parazitů docházelo k otokům tkáně. Na řezech míchy 

barvených Klüver-PAS se modře barvila granula ve střevě schistosomul (obr. 23b). V těsné 

blízkosti parazita nedocházelo téměř vůbec k demyelinizaci nervových vláken. V tkáni se 

barvily světle růžově menší cévy. Dále byla pozorována i větší, růžově zbarvená ložiska, která 

se vyskytovala v oblastech, kde docházelo k otokům tkáně. V těsné blízkosti schistosomul 

byly axony oteklé a na jejich konci se tvořily tzv. sféroidy (obr. 23c). Vizualizace makrofágů 

pomocí Con A s navázaným  FITC byla neúspěšná, ve fluorescenčním mikroskopu svítil celý 

řez velmi výrazně a makrofágy nebylo možné pozorovat. Při opakování barvení nepomohla 

ani delší blokace, ani snížení koncentrace ConA.a proto toto barvení již na histologické  řezy 

z ostatních pokusů aplikováno nebylo. 

Imunohistochemickým značením se znázorňovaly astrocyty, CD3+ lymfocyty 

mikroglie a poškozené axony. V těsné blízkosti schistosomul byly pozorovány výběžky 

aktivovaných astrocytů (obr. 23d). Počet CD3+ lymfocytů byl velmi nízký. Kolem 

schistosomul bylo pozorováno pouze několik jednotlivých buněk (obr. 23e). Dále byly CD3+ 

lymfocyty pozorovány v cévách nebo jejich blízkosti. Poškozené axony byly naznačeny 

v těsné blízkosti parazita, a dále i v linii za ním (obr. 23f). Vizualizace aktivovaných mikroglií 

pomocí protilátky anti-Iba1 nebyla úspěšná. Barvení bylo provedeno několikrát, s různými 

modifikacemi, ale ani v jednom případě se mikroglie nebarvily tak, aby jejich morfologie byla 

jednoznačná. 

 

 

 

      

Vysvětlivky jsou na další straně. 
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Obrázek 23: Histologické vyhodnocení infekcí kachen T. regenti (4 dny p.i.) po podání jedné 

dávky 150 mg/kg PZQ.  

23a − schistosomula v bílé hmotě, bez zánětlivého infiltrátu, kolem ní otoky tkáně (a); H&E; 23b − 

schistosomula s naznačeným střevním obsahem (b), tkáň mírně demyelinizovaná (c); Klüver-PAS; 

23c − poškozené axony kolem schistosomuly (d), Bielschowsky; 23d − aktivované astrocyty kolem 

schistosomuly (e), anti-GFAP; 23e − malé množství CD3+ lymfocytů (f) kolem schistosomuly, anti-

CD3+; 23f − poškozené axony v blízkosti schistosomuly (g), anti-β-APP 

a −oteklá tkáň; b − střevní obsah; c − demyelinizace tkáně; d − oteklé axony; e −aktivované astrocyty; 

f − CD3+ lymfocyt; g − poškozené axony; měřítko − 100 μm  

 

Na ultratenkých řezech byli pozorováni jak jedinci s neporušeným povrchem, tak 

jedinci, u kterých docházelo k výraznému odlučování tegumentu. Oddělované membrány se 

shlukovaly do vícevrstevných útvarů (obr. 24). Tento jev byl pozorován pouze lokálně, 

nikoliv po celém povrchu schistosomul. U několika jedinců docházelo v syncytiální vrstvě 

k vakuolizaci, která byla opět lokální. V tegumentu se vyskytovalo i velké množství 

elektrondenzních tělísek a mitochondrií. Tělíska byla pozorována i u schistosomul 

s neporušeným povrchem. Všechny vrstvy svaloviny byly zachovány a okolní parenchymální 

tkáň nebyla nijak poškozená. 
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Obrázek 24: Povrch schistosomuly T. regenti po podání jedné dávky PZQ (150 mg/kg); TEM. 

a − tegument; b − tegumentální jamka; c − oddělované membrány; d − vakuolizace; e − okružní 

svalovina; f − podélná svalovina; g − mitochondrie; měřítko − 2 μm 

 

Hodnocení pomocí SEM ukázalo, že většina jedinců měla celý povrch pokrytý 

drobnými vakuolami. Na přední části těla byly pozorovány tegumentální trny. K odlučování 

membrán docházelo asi u poloviny jedinců, vyskytovalo se lokálně, nejčastěji se jednalo o 

oblast kolem acetabula a zadní část těla schistosomul (obr. 25). V žádné části schistosomul se 

neobjevovaly velké vakuoly. 

 

 

Obrázek 25: Povrch T. regenti (4 dny p.i.) po podání jedné dávky PZQ (150 mg/kg), SEM 

Na povrchu schistosomuly dochází k odlučování membrán. 

 a − odlučování membrán; b − drobné vakuoly  
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5.2.2. Vliv MON (150 mg/kg) na schistosomuly T. regenti (4 dny p.i.) 

Procentuální úspěšnost nákazy byla u pokusné kachny 62,8% a u kontrolní 59,7%. 

Délka schistosomul z léčené kachny byla 381 ± 99 μm a z kontrolní kachny 420 ± 69 μm. 

Pomocí dvouvýběrového t-testu (hladina významnosti 5 %) bylo stanoveno, že rozdíl mezi 

délkami schistosomul z léčených a kontrolních kachen není statisticky významný, a tudíž lék 

nemá žádný vliv na délku schistosomul (p-hodnota =  0.0998). Jednotlivá měření jsou 

součástí přílohy 5. 

Světelným mikroskopem byly pozorovány byly schistosomuly s povrchovou 

vakuolizací i bez ní (obr. 26a, 26b). Schistosomuly měly vždy střevo rozděleno na dvě slepé 

větve a naplněno granuly s hnědým pigmentem. Nicméně ve srovnání s kontrolními jedinci 

bylo množství tohoto střevního obsahu zanedbatelné. 

 

  

Obrázek 26: Schistomuly T. regenti (4 dny p.i.) z léčené kachny (4dávky 150 mg MON/kg) 

26a − neporušená schistosomula; 26b − schistosomula s vakuolizací tegumentu 

šipka − střevo; a − vakuolizace; měřítko − 100 μm  

 

 Schistosomuly se nacházely pouze v hrudní a synsakrální míše. Ani při důkladném 

prokrájení krční míchy v ní schistosomuly nalezeny nebyly. 

Schistosomuly se nacházely hlavně v bílé hmotě (obr. 27a), několik jedinců bylo 

pozorováno v blízkosti rozhraní bílé a šedé hmoty. Zánětlivá reakce se kolem schistosomul 

objevovala velmi zřídka. Pokud byl zánět přítomen, nacházely se v něm hlavně eozinofily a 

lymfocyty. Žádna větší zánětlivá ložiska ve tkáni pozorována nebyla. V blízkosti 

schistosomul docházelo k otokům nervové tkáně. Barvením Klüver-PAS (obr. 27b) byl 

pozorován modře nabarvený myelin ve střevě schistosomul. Kolem schistosomul nedocházelo 
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k žádné výraznější demyelinizaci. Růžově byly nabarveny cévy a menší lokální oblasti, kde 

docházelo k slabé demyelinizaci. Axony impregnované stříbrem byly kolem schistosomul 

oteklé a poškozené (obr. 27c) a na jejich poškozeném konci se vytvářely sféroidy.  

Kolem schistosomul se objevovalo velké množství výběžků aktivovaných astrocytů (obr. 

27d). Jejich těla se nacházela hlavně v šedé hmotě. Počet CD3+ lymfocytů kolem 

schistosomul byl velmi nízký (obr. 27e). Tyto buňky se nacházely spíše v cévách či v jejich 

okolí. Poškozené axony (obr. 27f) byly v blízkosti parazita a v několika případech i v linii za 

ním. 

 

   

   

Obrázek 27: Histologické vyhodnocení infekcí kachen T. regenti (4 dny p.i.) po podání 150 mg/kg 

MON (4 dávky).  

27a − schistosomula v bílé hmotě, bez zánětlivého infiltrátu, kolem ní otoky tkáně (a), H&E; 27b − 

schistosomula s naznačeným střevním obsahem (b), Klüver-PAS; 27c − poškozené axony kolem 

schistosomuly (b), Bielschowsky; 27d − aktivované astrocyty kolem schistosomuly (d), anti-GFAP; 

27e − malé množství CD3+ lymfocytů (e) kolem parazita, anti-CD3+; 27f − poškozené axony 

v blízkosti schistosomuly (f), anti-β-APP; měřítko − 100 μm  

a −oteklá tkáň; b − střevní obsah; c − oteklé axony; d − aktivované astrocyty; e − CD3+ lymfocyty;    

f − poškozené axony;  
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Pomocí transmisního elektronového mikroskopu byly na ultratenkých řezech 

pozorovány schistosomuly s neporušeným povrchem (asi třetina), ale i jedinci s nápadnou 

vakuolizací. Vakuolizace se objevovala pouze v tegumentu, svalovina a okolní parenchymální 

tkáň zůstaly nepoškozené (obr. 28). V několika případech docházelo k odlučování membrán z 

povrchu. V tegumentu všech schistosomul se vyskytovalo velké množství elektrondenzních 

tělísek a větší počet mitochondrií.  

 

 

Obrázek 28: Povrch schistosomuly T. regenti po podání 150 mg MON/kg (4 dávky); TEM. 

a − trny; b − tegument; c − vakuolizace; d −tegumentální jamka; e − okružní svalovina; f − podélná 

svalovina; g −mitochondrie; měřítko − 2 μm  

 

Skenovacím elektronovým mikroskopem byl pozorována na povrchu většiny 

schistosomul T. regenti rozsáhlejší vakuolizace, která měla podobu malých vakuol (obr. 29). 

V přední části schistosomul byly trny, které nebyly nijak poškozeny. K odlučování membrán 

nedocházelo. 
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Obrázek 29: Povrch T. regenti (4 dny p.i.) po podání čtyř dávek MON (150 mg/kg), SEM 

Na povrchu schistosomuly dochází k rozsáhlé vakuolizaci. 

 a − vakuolizace 

 

5.2.4. Vliv PZQ (150 mg/kg) na schistosomuly T. regenti (7 dní p.i.) 

Procentuální úspěšnost penetrace cerkárií byla u pokusné kachny 62,8 % a u kontrolní 

43 %. U léčených schistosomul byla průměrná délka 618 ± 86 μm, u kontrolních 668 ± 59 

μm. Statisticky bylo určeno (dvouvýběrový t-test, hladina významnosti 5%), že rozdíl mezi 

délkami pokusných a kontrolních jedinců je signifikantní (výsledná p-hodnota = 0,03477), a 

léčivo tedy ovlivňuje délku schistosomul. Jednotlivá měření jsou součástí přílohy 5. 

 Vakuolizace povrchu byla pozorována u všech jedinců (obr. 30a, 30b). Objevovala se 

lokálně na různých částech těla. Střevo schistosomul se rozdělovalo na dvě větve, které se 

poté opětovně spojily a vedly k zadnímu konci. Ve střevě byla pozorována granula s hnědým 

pigmentem.  
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Obrázek 30: Schistomuly T. regenti (7 dní p.i.) z léčené kachny (jedná dávka PZQ 150 mg/kg) 

30a, 30b − schistosomuly s vakuolizací tegumentu; měřítko − 200 μm 

a − granula ve střevě; b − vakuolizace povrchu; měřítko − 200 μm  

 

Schistosomuly byly pozorovány ve všech částech míchy (synsakrální, hrudní a krční). 

Schistosomuly se nacházely převážně v bílé míšní hmotě a v oblasti meningů. Kolem parazita 

docházelo ke vzniku zánětlivé reakce s lymfocyty a eozinofily (obr. 31a). Na několika řezech 

byla pozorována i lokální hemorhagie. V blízkosti schistosomul docházelo k otokům nervové 

tkáně. Luxolovou modří (Klüver-PAS, obr. 31b) byl nabarven myelin v nervové tkáni a 

modře se barvila i granula ve střevě schistosomul. V přímé blízkosti schistosomul 

nedocházelo k téměř žádné demyelinizaci nervových vláken. Impregnací stříbrem byly 

v nervové tkáni prokázány poškozené a oteklé axony v blízkosti schistosomul (obr. 31c).  

 Výběžky aktivovaných astrocytů se nacházely v tkáni kolem schistosomul (obr. 31d). 

Těla astrocytů byla pozorována hlavně v šedé hmotě. Počet CD3+ lymfocytů kolem 

schistosomul byl vyšší než u infekcí trvající 4 dny (obr. 31e). Lymfocyty se objevovaly i v 

zánětlivých ložiscích, ve kterých nebyl parazit přítomen. K poškození axonů docházelo 

v přímé blízkosti schistosomul (obr. 31f). Další poškození axonů bylo pozorováno v blízkosti 

zánětlivých ložisek, ve kterých se schistosomuly neobjevily ani při důkladném prokrájení 

vzorku.  
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Obrázek 31: Histologické vyhodnocení infekcí kachen T.regenti (7 dní p.i.) po podání 150 mg/kg 

PZQ (1 dávka) 

31a − schistosomuly v bílé hmotě, se zánětlivým infiltrátem (a), H&E; 31b − schistosomula 

s naznačeným střevním obsahem (b), Klüver-PAS; 31c − poškozené axony kolem schistosomuly (c), 

Bielschowsky; 31d − aktivované astrocyty kolem schistosomuly (d), anti-GFAP; 31e − větší počet 

CD3+ lymfocytů (e) kolem parazita, anti-CD3+; 31f − poškozené axony v blízkosti schistosomuly (f), 

anti-β-APP; měřítko − 100 μm  

a − zánětlivý infiltrát; b − střevní obsah; c − oteklé axony; d − aktivované astrocyty; e − CD3+ 

lymfocyty;    f − poškozené axony 

 

 U většiny schistosomul docházelo k vakuolizaci tegumentu. Ta byla místy rozsáhlá, 

ale nebyla po celém povrchu, objevovala se lokálně. V tegumentu se nacházel větší počet 

mitochondrií a elektrondenzních tělísek (obr. 32). V několika případech docházelo 

k odlučování membrán z povrchu, podobně jako u jedinců ze čtyřdenních infekcí. Membrány 

se shlukovaly do vícevrstevných útvarů nad sebou. Svalovina a parenchymální tkáň byla u 

všech schistosomul nepoškozená. 
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Obrázek 32: Povrch schistosomuly T. regenti  (7 dní p.i.) po podání 150 mg PZQ/kg (1 dávka); 

TEM. 

a − tegument; b − vakuolizace; c − mitochondrie; d − tegumentální rýhy; e − okružní svalovina; f − 

podélná svalovina; měřítko − 1 μm 

 

Skenovacím elektronovým mikroskopem byla pozorována na povrchu schistosomul 

vakuolizace. Ta se objevovala lokálně, na předním i zadním konci, a na dorzální i ventrální 

straně. U několika jedinců docházelo k rozsáhlému odlučování povrchových membrán 

v několika vrstvách (obr. 33). Na těle byly pozorovány ještě drobné vakuoly, ale jejich počet 

nebyl nijak vysoký. 
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Obrázek 33: Povrch T. regenti (7 dní p.i.) po podání 150 mg PZQ/kg (1 dávka); SEM 

Na povrchu schistosomuly dochází k vícenásobnému odlučování membrán. 

a − oddělování membrán; b − drobné vakuoly 

 

5.2.5. Vliv MON (150 mg/kg) na schistosomuly T. regenti (7 dní p.i.) 

 Procentuální úspěšnost nákazy byla u pokusné kachny 73 % a u kontrolní 67,4 %. 

Průměrná délka schistosomul z léčené kachny byla 632 ± 67 μm, z kontrolní 647 ± 84 μm. 

Jednotlivá měření jsou součástí přílohy 5. Statisticky bylo vyhodnoceno (dvouvýběrový t-test, 

hladina významnosti 5 %), že rozdíl mezi délkami schistosomul není signifikantní. MON tedy  

nemá vliv na délku schistosomul (výsledná p-hodnota = 0,5092). 

Světelným mikroskopem byla pozorována vakuolizace povrchu u všech jedinců, ale 

nebyla nijak rozsáhlá. Střevo se rozdělovalo na dvě větve, a poté se opět spojilo. Přítomnost 

granul s hnědým pigmentem byla potvrzena (obr. 34a, 34b). 

Na histologické vyšetření byla nafixována synsakrální, hrudní a krční mícha, a ve 

všech těchto částech byly schistosomuly nalezeny. 
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34: Schistosomuly T. regenti (7 dní p.i.) z léčené kachny (7 dávek MON; 150 mg /kg) 

34a − schistosomula s vakuolizací na předním konci těla; 34b − schistosomula bez vakuolizace 

v zadní části těla;  

a − granula ve střevě; b − vakuolizace povrchu; měřítko − 200 μm  

 

Schistosomuly se nacházely hlavně v bílé míšní hmotě a v oblasti meningů. Kolem 

nich byla přítomna zánětlivá reakce, v zánětlivém infiltrátu se vyskytovaly hlavně lymfocyty 

a eozinofily (obr. 35a). Ve tkáni se objevovala další zánětlivá ložiska bez parazitů, ti v nich 

nebyli nalezeni ani při prokrájení vzorků. Při Klüver-PAS barvení nebyla kolem schistosomul 

pozorována žádná demyelinizace nervových vláken. Střevní obsah byl modře zbarvený (obr. 

35b). V okolí zánětlivých ložisek docházelo k slabé demyelinizaci.  Axony impregnované 

stříbrem byly v blízkosti schistosomul nateklé a poškozené a na jejich konci se tvořily 

sféroidy (obr. 35c). 

Výběžky aktivovaných astrocytů se nacházely v celé nervové tkáni (obr. 35d). Kolem 

parazita byl přítomen větší počet CD3+ lymfocytů než tomu bylo u schistosomul 4 dny p.i. 

(obr. 35e). Jednotlivé lymfocyty byly pozorovány i v zánětlivých ložiskách a perivaskulárně. 

V blízkosti migrujícího parazita a v zánětlivých ložiskách byly prokázány poškozené axony 

(obr. 35f). 

 



  

- 69 - 

  

   

 

Obrázek 35: Histologické vyhodnocení infekcí kachen T. regenti (7 dní p.i.) po podání 7 dávek 

MON (150 mg/kg) 

35a − schistosomuly v bílé hmotě, se zánětlivým infiltrátem (a) a otoky tkáně (b), H&E; 35b − 

schistosomula s naznačeným střevním obsahem (c), Klüver-PAS; 35c − poškozené axony kolem 

schistosomuly (d), Bielschowsky; 35d − aktivované astrocyty kolem schistosomuly (e), anti-GFAP; 

35e − větší počet CD3+ lymfocytů (f) kolem parazita, anti- CD3+; 35f − poškozené axony v blízkosti 

schistosomuly (g), anti-β-APP; měřítko − 100 μm  

a − zánětlivý infiltrát; b − oteklá tkáň; c − střevní obsah; d − poškozené axony; e −aktivované 

astrocyty; f − CD3+ lymfocyty; g − poškozené axony 
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Na ultratenkých řezech schistosomul byla transmisním elektronovým mikroskopem 

pozorována vakuolizace tegumentu. Ta byla pouze lokální. V syncytiální vrstvě se u většiny 

jedinců nacházel opět větší počet elektrondenzních tělísek a mitochondrií. U několika jedinců 

docházelo k vakuolizaci parenchymu (obr. 36). Svalovina nebyla ani v jednom případě nijak 

poškozena. 

 

 

Obrázek 36: Ultrastruktura schistosomuly T. regenti  (7 dní p.i.) po podání  7 dávek MON (150 

mg/kg); TEM. 

a − tegument; b − vakuolizace; c − okružní svalovina; d − podélná svalovina; e − mitochondrie; 

měřítko − 1 μm 

 

Skenovacím elektronovým mikroskopem byl pozorován povrch schistosomul. U 

většiny jedinců docházelo k rozsáhlé vakuolizaci, nejčastěji ve střední nebo zadní části těla 

(obr. 37). Povrch byl dále ještě pokryt drobnými vakuolami. Odlučováním tegumentu nebylo 

pozorováno ani u jednoho jedince.  
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Obrázek 37: Povrch T. regenti (7 dní p.i.) po podání 150 mg MON/kg (7dávek), SEM 

Střední část schistosomuly s nápadnou vakuolizací. 

a − vakuolizace; b − nečistoty; c − drobná vakuolizace 

 

5.2.6. Kontrolní schistosomuly (4 a 7 dní p.i.) 

 Povrch kontrolních schistosomul byl bez vakuolizace. Střevo schistosomul 4 dny p.i. 

se dělilo na 2 slepé větve, které byly plné granul s hnědým pigmentem. U jedinců 7 dní p.i. se 

rozdělené střevo spojilo zpátky a pokračovalo do zadní části těla. Střevo bylo u všech jedinců 

naplněné (obr. 38a, 38b). 

 

  

Obrázek 38: Schistomuly T. regenti ( 4 a7 dní p.i.) z kontrolní kachny 

38a − schistosomula 4 dny p.i.; 38b − schistosomula 7 dní p.i.; šipka − granula ve střevě; měřítko − 

100 μm 

 



  

- 72 - 

• kontrolní schistosomuly − 4 dny p.i. 

Schistosomuly 4dny p.i. byly pozorovány pouze v hrudní a synsakrální míše. Na 

histologických řezech obarvených H&E byly schistosomuly pozorovány hlavně v bílé hmotě, 

ve tkáni nedocházelo k žádné větší zánětlivé reakci (obr. 39a). Při barvením luxolovou modří 

nebyla pozorována kolem schistosomul žádná demyelinizace, a ta nebyla ani jinde na řezu. Ve 

střevě schistosomul byl nabarven myelin (obr. 39b). Pomocí protilátek byly prokázány 

v blízkosti schistosomul aktivované astrocyty (obr. 39c) a několik CD3+ lymfocytů (obr. 

39c). Axony byly poškozené pouze v těsné blízkosti schistosomul a v linii za nimi (obr. 39d). 

 

   

  

Obrázek 39: Histologické vyhodnocení infekcí kontrolních kachen T. regenti (4 dny p.i.)  

39a − schistosomuly v bílé hmotě, bez zánětlivého infiltrátu,kolem otoky tkáně (a), H&E; 39b − 

schistosomula s naznačeným střevním obsahem (b), Klüver-PAS; 39c − aktivované astrocyty kolem 

schistosomuly (c), anti-GFAP; 39d − menší počet CD3+ lymfocytů (d) kolem parazita, anti-CD3+; 

39e − poškozené axony v blízkosti schistosomuly (e), anti-β-APP; měřítko − 100 μm  

a − oteklá tkáň; b − střevní obsah; c − aktivované astrocyty; d − CD3+ lymfocyty; e − poškozené 

axony 

 

Na ultratenkých řezech schistosomul nebylo pozorováno žádné větší poškození povrchu, 

pouze v několika případech docházelo k drobnému odlučování membrán. Parenchymální tkáň 
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a svalovina nebyla nijak poškozená (obr. 40). Na skenovacím elektronovém mikroskopu byl 

pozorován povrch poškození, u několika jedinců se na něm objevovaly velmi drobné vakuoly. 

  

 

Obrázek 40: Povrch schistosomuly T. regenti  (4 dny p.i.) z kontrolní kachny; TEM. 

a − tegument; b − tegumentální jamka; c − okružní svalovina; d − podélná svalovina; e − jádro 

subtegumentální buňky; měřítko − 1 μm 

 

• kontrolní schistosomuly − 7 dní p.i. 

Na histologické vyšetření byla nafixována synsakrální, hrudní a krční mícha, a ve 

všech těchto částech byly schistosomuly nalezeny. 

Schistosomuly byly na řezech pozorovány hlavně v bílé hmotě a v oblasti meningů 

(obr. 41a). Kolem schistosomul byla přítomna zánětlivá reakce, v zánětlivém infiltrátu se 

nacházely hlavně eozinofily a lymfocyty. Při Klüver-PAS barvení většinou nedocházelo k 

demyelinizaci tkáně kolem parazita, pokud ano nebyla rozsáhlá (obr. 41b). K demyelinizaci 

docházelo hlavně v zánětlivých ložiskách. Imunohistochemicky byly naznačeny v nervové 

tkáni aktivované astrocyty (obr. 41c), počet CD3+ lymfocytů byl v tkáni vyšší než u 

schistosomul 4 dny p.i. (obr. 41d). Poškození axonů bylo patrné v blízkosti schistosomul a 

zánětlivých ložisek (obr. 41e). 
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Obrázek 41: Histologické vyhodnocení infekcí kachen T. regenti (7 dní p.i.)  

41a − schistosomula v subarachnoidální lokalizaci, zánětlivý infiltrát (H&E); 41b − schistosomula 

s naznačeným střevním obsahem (a), Klüver-PAS; 41c − aktivované astrocyty kolem schistosomuly 

(b), anti-GFAP; 41e − větší počet CD3+ lymfocytů (c) kolem parazita, anti-CD3+; 41f − poškozené 

axony v blízkosti schistosomuly (d), anti-β-APP; měřítko − 100 μm  

a − střevní obsah; b − aktivované astrocyty; c − CD3+ lymfocyty; d − poškozené axony 

 

Transmisním elektronovým mikroskopem byl pozorován neporušený povrch 

schistosomul. Pouze v několika případech se objevilo drobné odlučování membrán. 

Parenchymální tkáň a svaloviny nebyly nijak poškozené (obr. 42). 
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Obrázek 42: Ultrastruktura schistosomuly T. regenti z kontrolní kachny (7 dní p.i.); TEM. 

a − tegument; b − okružní svalovina; c − podélná svalovina; d − mitochondrie; e − tegumentální 

jamka; * − elektrondenzní tělíska;  měřítko − 1 μm 

 

Povrch schistosomul byl sledován pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Na 

povrchu se objevoval menší počet drobných vakuol (obr. 43). Nedocházelo ani k rozsáhlejší 

vakuolizaci nebo k odlučování tegumentu a tvorbě lézí. 

 

. 

Obrázek 43: Povrch kontrolní schistosomuly T. regenti (7 dní p.i.); SEM 

Přítomny jsou drobné vakuoly, povrch je jinak bez poškození. a − drobné vakuoly 
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6. DISKUZE 
 

6.1. Inkubace in vitro kultivovaných  schistosomul s léčivy  

Sledování účinku léčiv na parazity in vitro je velmi užitečnou metodou, jak popsat vliv 

léku a jeho případný mechanismus účinku. Nicméně je potřeba přihlédnout k faktu, že za in 

vitro podmínek nedochází ke stejným procesům jako v hostiteli, např. za in vivo podmínek se 

lék metabolizuje a ne všechny metabolity vykazují stejný účinek, distribuce léku do tkání není 

rovnoměrná a v cílovém orgánu nemusí být dostatečné množství léčiva potřebné k tomu, aby 

byl parazit zničen.  

 Autoři, kteří publikovali své výsledky z in vitro pokusů (Chavasse a kol., 1979; 

Becker a kol., 1980; Bricker a kol., 1983; Botros a kol., 2005; Xiao a kol., 2009; Keiser a kol., 

2011; Xiao a kol., 2012), sledovali vliv PZQ na schistosomách, které získali z definitivního 

hostitele. Ty poté kultivovali s různými koncentracemi PZQ. V našem případě by bylo 

zapotřebí k získání dostatečného počtu schistosomul větší počet kachen, a to nebylo 

z kapacitních důvodů laboratorních chovů možné. Proto byly schistosomuly pro naše 

experimenty získány in vitro transformací a kultivací (postup podle Chanové a kol., 2009). 

Chanová a kol. (2009) popsali tvorbu vakuol na povrchu transformovaných schistosomul T. 

szidati (3 hodiny p.t.−3 dny p.t.). Během transformace cerkárií na schistosomuly dochází 

k povrchovým změnám, odvrhování glykokalyxu a přestavbě pentalaminární membrány na 

heptalaminární (Horák a kol., 1998). Vakuoly představují odvrhovaný materiál z povrchu 

cerkárií. Chanová a kol. (2009) nepozorovali tyto vakuoly na povrchu transformovaných 

schistosomul T. regenti. V našich experimentech byly ale tyto vakuoly u T. regenti vždy 

přítomny 1.−3. den p.t. Aby se předešlo záměně vakuol způsobených transformací za vakuoly 

způsobené léčivy, byly experimenty uskutečněny na schistosomulách až 4., resp. 6. den p.t.  

Obě léčiva byla nejprve rozpuštěna v 96% ethanolu a poté ředěna ve vytemperovaném 

kultivačním médiu (SCM 169; Basch, 1981). V obou případech docházelo k precipitaci léčiva 

v SCM médiu. Srážení PZQ a MON nepředešlo ani rozpuštění v DMSO. Všichni výše 

zmínění autoři, kteří prováděli in vitro pokusy s PZQ, používali jiná kultivační média než je 

SCM 169, např. RPMI 1640 (Bricker a kol., 1980; Keiser a kol., 2011), Hank's balanced salt 

solution (Xiao a kol. 2009; Xiao a kol. 2012) či Dulbecco-modified MEM (Botros a kol., 

2005). Chanová a kol.(2009) zkoušeli kultivovat T. regenti v RPMI médiu, ale tyto 

experimenty byly neúspěšné. Hledání nového kultivačního média, které by bylo vhodné pro 

dlouhodobější udržování T. regenti a zároveň pro rozpouštění obou léčiv, nebylo z časových 

důvodů možné. Proto byla obě léčiva rozpuštěna v trisovém pufru, kde k jejich vysrážení 
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nedošlo. Po dobu 6 hodin, kdy byly kultivace sledovány, většina schistosomul T. regenti 

v trisovém pufru přežila. 

Vliv na životaschopnost schistosomul T. regenti mají po jedné hodině inkubace 

koncentrace 10
-3

−10
-6

 M PZQ. Pohybová aktivita živých jedinců zůstala nezměněná. Po šesti 

hodinách již signifikantně účinkovaly všechny koncentrace PZQ a ke snížení pohybové 

aktivity došlo u schistosomul T. regenti v koncentracích 10
-3

−10
-5

 M. Při obdobném 

experimentu na juvenilních jedincích druhu S. japonicum (14 dní p.i.), který provedl Xiao a 

kol. (2009) způsobil PZQ (~ 10
-3

 M) okamžité snížení pohybové aktivity, ale schistosomuly 

dokázaly přežít po dobu 72 hodin. U dospělců S. japonicum, kteří byli inkubováni v 

koncentracích odpovídajících přibližně 10
-3

 a 10
-4

 M PZQ, došlo k okamžitému snížení 

pohybové aktivity. S prodlužující se dobou inkubace se schistosomy S. japonicum staly 

z velké části nepohyblivé, ale i za těchto podmínek byly schopny v médiu s PZQ přežít až 3 

dny. V nižších koncentracích PZQ (~ 10
-5

 M a 10
-6

 M) nebyla u dospělců S. japonicum 

pozorována žádná svalová kontrakce a jedinci byli po celou dobu inkubace pohybově aktivní 

(Xiao a kol., 2012). Rozdíl v těchto pozorováních může být vysvětlen tak, že Xiao a kol. 

(2009, 2012) popisují vliv PZQ na starší schistosomuly a dospělé jedince S japonicum, a 

může zde tedy hrát určitou roli stadiová specifita PZQ. Gönnert a Andrews (1977) popsali, že 

u raných stadií schistosomul S. mansoni dochází ke snížení účinnosti PZQ a plně účinný je 

tento lék až na starší schistosomuly a dospělce. To ale v našem případě neplatí, protože PZQ 

byl schopen zabít rané schistosomuly T. regenti.  

K vakuolizaci povrchu schistosomul T. regenti docházelo po jedné hodině inkubace u 

jedinců v 10
-3

−10
-5

 M PZQ a u několika jedinců v koncentraci 10
-6

 M. Větší vakuoly se 

vyskytovaly hlavně v přední části těla a tato pozorování byla potvrzena i pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu. Autoři ve svých publikacích většinou popisovali vakuolizaci 

celého povrchu schistosom u vyšších koncentrací (Xiao a kol., 2012;) nebo naopak žádnou 

vakuolizaci u koncentrací nižších (Xiao a kol., 2009; Xiao a kol., 2012). To, proč jsou 

vakuoly pouze v přední části těla T. regenti by mohlo znamenat, že vakuolizace je teprve 

v počátku, protože již po 6 hodinách inkubace se objevuje na celém těle schistosomul. 

 Hlubší poškození se objevila po jedné hodině inkubace u schistosomul T. regenti 

pouze v koncentraci 10
-3

 M. Docházelo u nich k depolymerizaci myofilament, ale tegument 

nejevil žádné známky většího poškození. To by odpovídalo tomu, že dochází k vakuolizaci 

nejprve ve vnitřní části těla schistosom a ta pak postupuje směrem k vnějšku (Mehlhorn a 

kol., 1981). Při podobném experimentu se S. mansoni, který provedl Becker a kol. (1980), 

docházelo u této schistosomy k rozsáhlé vakuolizaci tegumentu a přilehlé parenchymální 
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tkáně. To, že byla vakuolizace tegumentu u S. mansoni tak rozsáhlá bylo zřejmě způsobeno 

tím, že schistosomy byly inkubovány v přibližně 100x větší dávce než je koncentrace 10
-3

 M. 

V našem případě nemusela být vakuolizace tegumentu T. regenti na řezech zachycena 

z důvodu nekompletního prokrájení vzorku. 

U schistosomul T. regenti docházelo po 6 hodinách inkubace v  koncentraci 10
-3

 M k 

lokálnímu odlučování povrchových membrán (SEM), ale trasmisním elektronovým 

mikroskopem nebyla vakuolizace tegumentu potvrzena. U dospělců S. mekongi docházelo 

k odlučování povrchu až po 24 hodinách inkubace (Jiraungkoorskul a kol.; 2006) a dávka 

PZQ byla několikanásobně vyšší než námi používaná koncentrace 10
-3

 M. Rozdíl těchto 

výsledků by mohl být vysvětlen různým účinkem PZQ na jednotlivé druhy schistosom (např. 

při léčbě infekcí S. mansoni a S. japonicum je množství PZQ a jeho dávkování rozdílné; 

Andrews a kol., 1983). Ke zjištění příčiny neúspěšného pozorování vakuolizace tegumentu u 

schistosomul T. regenti v koncentraci 10
-3

 M by bylo zapotřebí inkubační pokusy znovu 

zopakovat, protože u schistosomul inkubovaných v ostatních koncentracích byla tato 

vakuolizace pozorována.  

U schistosomul T. regenti inkubovaných ve všech koncentracích PZQ se na jejich těle 

objevovaly drobné vakuoly. Tyto malé vakuoly se ale vyskytovaly i u kontrolních jedinců a 

jejich tvorba tedy není zapříčiněna léčivy. V dostupné literatuře se žádný z autorů (Chavasse a 

kol., 1979; Becker a kol., 1980; Bricker a kol., 1983; Botros a kol., 2005; Xiao a kol., 2009; 

Keiser a kol., 2011; Xiao a kol., 2012) nezmiňuje, že by se vakuolizace tegumentu objevovala 

i u kontrolních jedinců. Mohlo by se jednat o vakuoly, které se tvoří na povrchu během 

transformace cerkárií na schistosomuly, ale k experimentům byly vybrány schistosomuly (4 a 

6 dní p.t.), u kterých již žádná vakuolizace spojená s transformací pozorována nebyla. Zřejmě 

by tuto vakuolizaci mohl způsobovat samotný trisový pufr. Tuto hypotézu o nevhodnosti 

pufru by podporovalo i to, že některé mitochondrie byly zvětšené, a to jak u pokusných, tak i 

u kontrolních jedinců. A protože PZQ na mitochondrie žádný vliv nemá (Sobhon a Upatham, 

1990), zřejmě to mohlo být způsobené trisovým pufrem.  

V obou kontrolních skupinách (kontrola; kontrola + DMSO) přežíval přibližně stejný 

počet schistosomul a i statisticky bylo potvrzeno, že DMSO nemá v 0,9% koncentraci vliv na 

schistosomy. Tato pozorování jsou v souladu s výsledky ostatních autorů (Bricker a kol., 

1983; Botros a kol., 2005; Xiao a kol., 2009; 2012).  

Inkubace schistosomul 6 dní p.t. se nijak významně nelišily od inkubací schistosomul 

4 dny p.t. 
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 Studie vlivu MON na schistosomy, ať už lidské nebo ptačí, nebyly dosud nikým 

provedeny. 

Vliv na životaschopnost schistosomul T. regenti mají po jedné hodině inkubace 

koncentrace 10
-3

 a 10
-4

 M MON. Vakuolizace tegumentu se objevovala v přední části těla 

schistosomul a s přibývající dobou inkubace se do dalších částí nerozšiřovala. Po 6 hodinách 

inkubace měly vliv na schistosomuly všechny koncentrace. V porovnání s vlivem PZQ se tyto 

výsledky liší. To, proč se nerozšiřuje vakuolizace do dalších částí těla schistosomul, jako 

tomu bylo u jedinců v PZQ, by mohlo být vysvětleno rozdílným mechanismem účinku obou 

léčiv, anebo je u MON zapotřebí k rozvinutí vakuolizace do celého těla ještě delší doba 

inkubace.   

Na povrchu schistosomul T. regenti byly pozorovány drobné vakuoly i v případě 

inkubací s MON, a to jak u pokusných, tak i u kontrolních skupin. Ani v tomto případě zřejmě 

drobnou vakuolizaci nezpůsobovalo samotné léčivo. Mitochondrie byly u všech jedinců mírně 

zvětšené, ale bylo prokázáno, že přímý vliv MON na tyto organely nemá (Smith a Strout, 

1979). Na druhou stranu MON může způsobovat porušení osmolarity u kokcídií (Smith a 

Strout, 1979), a pokud by měl podobný účinek i na T. regenti, mohlo by to vést ke zvětšování 

mitochondrií, ale u kontrolních schistosmul byly mitochodndrie také mírně zvětšené a proto 

lze tuto hypotézu zamítnout. Drobné vakuolizace a zvětšování mitochondrií by zřejmě mohly 

být způsobeny samotnou inkubací v trisovém pufru.  

U schistosomul T. regenti  docházelo po jedné hodině inkubace v 10
-3

 M MON 

k vakuolizaci tegumentu i parenchymální tkáně, ale ta nebyla nijak rozsáhlá. Po šesti 

hodinové inkubaci byla vakuolizace parenchymu rozsáhlá a docházelo i k oddělování 

tegumentu od bazální membrány. Svalovina nebyla u žádného jedince poškozená. 

V porovnání s výsledky s PZQ se tato pozorování liší, protože PZQ působil na svalovinu 

schistosomul, ale nikoliv na na jejich tegument. Obě léčiva mají zřejmě odlišný mechanismus 

účinku a v případě MON by tento lék nemusel v počáteční fázi účinku působit na svalovinu, 

ale spíše na tegument. Zda by MON mohl poškozovat svalovinu schistosomul po delší 

inkubaci, je nutné dále experimentálně ověřit. 

V obou kontrolních skupinách (kontrola; kontrola + ethanol) byl počet přeživších 

schistosomul přibližně stejný. A i statisticky bylo potvrzeno, že ethanol v používané 

koncentraci (0,7%) nemá vliv na životaschopnost schistosomul. Becker a kol. (1980) popsal, 

že ethanol v nízké koncentraci nemá vliv na S. mansoni, a tyto výsledky jsou tedy v souladu. 

Inkubace schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) s MON se nijak významně nelišily od inkubací 

s jedinci 4 dny p.t. 



  

- 80 - 

   5.2. Vyhodnocení vlivu léčiv na schistosomuly in vivo 

 

• Účinek PZQ a MON na schistosomuly 4 dny p.i. 

Jelikož léčba lidí PZQ bývá většinou uskutečněna pouze v jedné orální dávce (Cioli a 

kol., 1995), i v našem případě byl kachnám lék během infekce podán pouze jednou, a to 2. 

den p.i. V nervové soustavě by měl PZQ ještě být po 8 hodinách po p.o. podání, k celkovému 

vyloučení PZQ z těla zvířat dochází po 24 hodinách (Steiner a Garbe; 1976; Steiner a kol., 

1976). MON se běžně přidává jako aditivum do krmení pro drůbež, a z tohoto důvodu byla 

léčebná dávka kachnám podána každý den infekce, tj. 4 dávky během 4 dny trvající infekce. 

O časové distribuci MON do nervové tkáně se nepodařilo nalézt žádnou zmínku, ale jelikož 

byl popsán neurotoxický účinek MON na zvířata (Matsuoka, 1976; Halvorson a kol., 1982; 

Calò a kol., 2008), předpokládáme, že distribuce léku nebo jeho metabolitů do nervové 

soustavy je dostatečná.  

Délka schistosomul z kontrolních kachen byla 433 ± 46 µm (kontroly z pokusů s PZQ) 

a 420 ± 69 µm (kontrolní jedinci z pokusů s MON). Ve srovnání s měřením Blažové a Horáka 

(2005) jsou tyto hodnoty o něco vyšší. U schistosomul z kachny léčené PZQ byla délka jejich 

těla 357 ± 66 µm. Rozdíl mezi délkou schistosomul z léčené a kontrolní kachny byl 

signifikantní. Zřejmě tedy dochází ke zpomalení jejich vývoje. Čím je však toto zpomalení 

způsobeno a přes jaký mechanismus k němu dochází zatím není známo. Schistosomuly T. 

regenti z kachny léčené MON byly dlouhé průměrně 381 ± 99 µm a statisticky nebyl potvrzen 

rozdíl v délce schistosomul z kontrolních a léčených kachen. MON tedy na rozdíl od PZQ 

zřejmě nijak růst raných schistosomul T. regenti neovlivňuje. 

Střevo schistosomul z kachen léčených PZQ, MON a kontrolních kachen se 

rozdělovalo na 2 slepé větve. To souhlasí s pozorováním Blažové a Horáka (2005) a během 

jejich vývoje tedy nedochází k žádným abnormalitám. Ve střevě schistosomul byla 

pozorována granula s hnědým pigmentem, která představují natrávenou nervovou tkáň (Horák 

a kol., 1999; Blažová a Horák., 2005). To bylo potvrzeno i na řezech barvených luxolovu 

modří, kdy se ve střevě schistosomul barvil modře myelin. V případě schistosomul z kachny 

léčené MON bylo množství střevního obsahu, v porovnání s kontrolními jedinci, 

zanedbatelné. Pokud dochází k omezení příjmu potravy, tak to zřejmě nemá žádný vliv na růst 

a vývoj schistosomul, protože rozdíl v délce kontrolních a léčených jedinců nebyl 

zaznamenán. 

Při zpracování na histologii nebyly žádné schistosomuly nalezeny v krční míše, a to 

ani při důkladném prokrájení vzorku. Tato pozorování odpovídají poznatkům o migraci T. 
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regenti, protože v krční míše byly schistosomuly pozorovány nejdříve 6. den p.i. (Hrádková a 

Horák, 2002). Schistosomuly se nacházely hlavně v bílé hmotě a zánětlivá reakce nebyla 

kolem všech jedinců většinou přítomna. A pokud ano, byl zánět menšího rozsahu. To, že se 

v časné fázi infekce netvoří velká zánětlivá ložiska kolem schistosomul potvrdili i Kouřilová a 

kol., 2004b a  Lichtenbergová a kol., 2011. Jelikož se jedná o krátkou dobu po nákaze, zřejmě 

není imunitní odpověď zatím plně rozvinutá.  

K demyelinizaci nervové tkáně kolem schistosomul nedocházelo. Na vzorcích 

z léčených kachen byly ještě pozorovány lokální oblasti, kde se mírná demyelinizace objevila, 

ale zřejmě to bylo způsobeno otokem tkáně. V případě MON by se dalo ještě spekulovat o 

jeho možném toxickém vlivu na nervovou tkáň, který byl popsán na drůbeži (Halvorson a 

kol., 1982; Calò a kol., 2008). Abychom mohli s jistotou tento vliv potvrdit, bylo by zapotřebí 

pokusy zopakovat, např. s vyšší léčebnou dávkou, a tkáň ještě vhodněji nafixovat, nejlépe 

perfuzí, aby se co nejvíce eliminoval vznik postmortálních změn v tkáni.  

Poškození axonů bylo pozorováno na řezech u všech vzorků, tj. z kontrolních i 

léčených kachen (PZQ i MON). V těsné blízkosti parazitů byly axony přetnuté a na jejich 

konci docházelo k tvorbě sféroidů (Mi a kol., 2005). Protilátkou proti β-APP byly poškozené 

axony naznačeny i v linii za parazitem. Tato pozorování jsou v souladu s výsledky 

Lichtenbergové a kol. (2011). Autoři se domnívají, že k poškození axonů dochází buď 

přímým mechanickým poškozením tkáně parazitem nebo vlivem jeho neurotoxických sekretů 

(např. schistosomuly dokážou pomocí peptidáz degradovat "myelin basic protein"; Dvořák a 

kol., 2005). Kolem parazita byl u všech vzorků pozorován menší počet CD3+ lymfocytů, 

které se zřejmě částečně podílí na obraně organismu proti schistosomulám (Lichtenbergová a 

kol., 2011). Astrocyty se při poškození tkáně rychle aktivují a z jejich těla vybíhá velký počet 

výběžků (Norenberg a kol., 1994). Kolem schistosomul T. regenti (kontroly, léčené PZQ i 

MON) byl sledován větší počet těchto buněk, které svou proliferací pomáhají reparovat 

poškozenou tkáň (Fawcett a Asher, 1999).  

Aktivované mikroglie ani makrofágy se nepovedlo vizualizovat. Oba typy těchto 

buněk hrají důležitou roli při obraně proti patogenům a podílí se na jejich zničení (Kreutzberg 

a kol., 1996). Obě barvení byla několikrát zopakována a různě modifikována (např. 

prodloužení blokace u barvení makrofágů a mikroglií, prodloužení doby nebo změna pufru 

pro odmaskování antigenních epitopů teplem při značení mikroglií,  změny ředění protilátky i 

ConA atd.), ale ani v jednom případě nebyla barvení jednoznačně interpretovatelná. V případě 

mikroglií by to mohlo být způsobeno tím, že protilátka není natolik specifická (jednalo se o 

protilátku anti-mouse Iba1, nikoliv „anti-duck“), aby došlo k úplnému nabarvení mikroglií, 
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protože i při delší blokaci zůstávalo na řezu poměrně výrazné pozadí. V případě vizualizace 

makrofágů byl postup modifikovaný podle Greenfielda a kol. (1988) a jejich závěr, že ConA 

se dá použít na značení tkáňových makrofágů u ptáků, je velmi diskutabilní.  

Vakuolizace tegumentu byla pozorována u schistosomul léčených PZQ i MON. 

Nicméně v obou případech nedocházelo k vakuolizaci u všech jedinců (asi u třetiny). 

Neporušený povrch schistosomul některých jedinců byl u obou vzorků potvrzen i na 

skenovacím a transmisním elektronovém mikroskopu. U schistosomul S. mansoni (3 dny p.i.) 

léčených PZQ docházelo k menšímu poškození tegumentu asi u 4 % jedinců (Xiao a kol., 

1987). U schistosomul z kachen, které byly léčené 150 mg PZQ/kg, docházelo v některých 

případech k masivnějšímu odlučování povrchových struktur. Nejčastěji šlo o membrány, které 

se vyskytovaly ve více vrstvách nad sebou, a proto je tedy možné, že se parazit snažil neustále 

obnovovat svůj povrch. Zvýšenou syntetickou aktivitu by potvrzovaly i mitochondrie, které se 

v tegumentu schistosomul z léčených kachen (PZQ i MON) hojně vyskytovaly, zatímco u 

kontrolních schistosomul nebyl počet mitochondrií v tegumentu tak vysoký. V podobném 

pokusu s dospělci S. mekongi, který provedl Jiraungkoorskul a kol. (2005) docházelo po 

podání PZQ myším u těchto schistosom k vakuolizaci tegumentu a k lokálnímu odlučování 

povrchových struktur, ale již třetí den po léčbě byla pozorována částečná reparace povrchu. 

Odlučování povrchu po léčbě PZQ bylo zaznamenáno i u S. japonicum (Irie a kol., 1989) a S. 

mansoni (Shaw a Erasmus, 1983). U S. mansoni byla obnova povrchu popsána jako dlouhý 

proces, který trvá až 100 dní. Obnovování povrchu by u T. regenti mohlo mít podobně rychlý 

průběh jako je popsán u S. mekongi. 

 Na ultratenkých řezech schistosomul T. regenti z kachen léčených 150 mg MON/kg 

se nacházeli jedinci s neporušeným i poškozeným povrchem. Poškození se projevovalo 

nejčastěji jako vakuolizace tegumentu, v několika málo případech docházelo i k mírnému 

odlučování membrán. To ale nikdy nebylo natolik rozsáhlé jako u schistosomul léčených 

PZQ.  

 V porovnání s kontrolními jedinci se u schistosomul T. regenti z kachen léčených 

PZQ a MON v tegumentu objevoval větší počet elektrondenzních tělísek. Chanová a kol. 

(2012) popsali tato tělíska jako imunoreaktivní, přičemž během rané fáze vývoje T. regenti 

dochází k jejich intenzivnímu transportu na povrch. To, že je jejich počet větší u schistosomul 

z léčených kachen větší, by se dalo vysvětlit tím, že tato tělíska napomáhají v obnově 

tegumentu. Když dojde k poškození tegumentu díky léčbě PZQ, obnaží se antigeny a imunitní 

reakce hostitele pomáhá zničit parazita (Redman a kol., 1996). Zřejmě by tato tělíska mohla 

sloužit jako cíl hostitelské imunitní odpovědi. U schistosomul léčených MON není nic známo 
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o účinku na schistosomuly, ale v této části by jeho mechanismus účinku mohl být podobný 

tomu, který je znám u PZQ. 

  

• Účinek PZQ a MON na schistosomuly 7 dní p.i. 

Průměrná délka schistosomul (7 dní p.i.) z kontrolních kachen byla 668 ± 59 μm 

(kontroly z pokusů s PZQ) a 647 ± 84 μm (kontroly z pokusů s MON). Blažová a Horák 

(2005) naměřili u schistosomul 6 dní p.i. 578 ± 221 μm. U schistosomul z kachny léčené PZQ 

byla naměřena hodnota 618 ± 86 μm. Statisticky je rozdíl délek mezi kontrolními a léčenými 

jedinci signifikantní. Jak již bylo zmíněno výše, není známo přes jaký mechanismus k tomuto 

vývojovému zpomalení dochází. Délka schistosomul z kachen, kterým byl podán MON, byla 

632 ± 67 μm a rozdíl mezi délkami kontrolních a léčených jedinců nebyl statisticky 

významný. Stejně jako u schistosomul 4 dny p.i. MON nemá vliv na délku jedinců.  

Střevo schistosomul se rozdělovalo na dvě větve, které se poté opět spojily. To 

souhlasí s pozorování Blažové a Horáka (2005). Léčiva tedy nezpůsobují žádné vývojové 

abnormality trávicí soustavy u takto starých schistosomul. Ve střevě byla pozorována granula 

s hnědým pigmentem a to, že se schistosomuly během migrace živí nervovou tkání, bylo 

potvrzeno na řezech barvených luxolovou modří.  

Ve vzorcích tkáně zpracované pro histologii byly schistosomuly nalezeny ve všech 

částech míchy, tedy v synsakrální, hrudní a krční oblasti. V krční míše by schistosomuly měly 

být 6. den p.i. (Hrádková a Horák, 2002) a naše výsledky jsou v souladu s popsanou migrací 

T. regenti. Na histologických řezech byly schistosomuly hlavně v bílé hmotě, a velmi častá 

lokalizace byla i v meningách. Zánětlivý infiltrát kolem schistosomul byl větší než u 

schistosomul 4 dny p.i. a pozorovány v něm byly hlavně lymfocyty a eozinofily. Při migraci 

schistosomul T. regenti myší byl zánětlivý infiltrát pozorován kolem 6. dne p.i. (Kouřilová a 

kol., 2004b). Imunitní odpověď je mnohem více rozvinutá než u nákaz 4 dny p.i. 

Ani tentokrát nedocházelo v přímé blízkosti k demyelinizaci nervových vláken. Pouze 

v několika úsecích byla demyelinizace naznačena, ale přímým působením parazita způsobena 

nebyla. Mohla být způsobena zánětlivými ložisky a otoky tkáně. Zda se mohlo jednat i o 

neurotoxický účinek vlivu MON na tkáň je, jak již bylo zmíněno výše, velmi diskutabilní. 

 V porovnání se čtyřdenními nákazami bylo kolem schistosomul a v zánětlivých 

ložiskách přítomno více CD3+ lymfocytů. S  přibývající dobou od nákazy jich do 

poškozeného místa migruje víc, a zřejmě se podílí více na obraně proti schistosomulám 

(Lichtenbergová a kol., 2011).  
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Vakuolizace tegumentu byla pozorována u všech schistosomul T. regenti z kachen 

léčených v PZQ i MON. Vakuolizace byla lokálního charakteru na různých místech povrchu 

schistosomul. Zde je rozdíl oproti schistosomulám T. regenti z léčených kachen 4 dny p.i., u 

kterých nebyly poškození všichni jedinci. Obě léčiva by zřejmě mohla lépe působit na o něco 

málo starší jedince. 

 Na ultratenkých řezech schistosomul léčených PZQ byla lokálně pozorována 

vakuolizace tegumentu i oddělování povrchových membrán. Oddělování membrán na 

povrchu bylo pozorováno i na SEM. Oproti schistosomulám 4 dny p.i. byla vakuolizace místy 

rozsáhlejší. V tegumentu se nacházelo větší množství mitochondrií a elektrondenzních tělísek 

oproti kontrolním jedincům. Tato pozorování jsou podobná jako u čtyřdenních nákaz a 

přítomnost mitochondrií zřejmě naznačuje zvýšenou syntetickou aktivitu, která by mohla 

představovat reparaci tegumentu. Elektrondenzní tělíska by mohla napomáhat při reparaci. 

K poškození svaloviny a parenchymální tkáně nedocházelo a tento výsledek není v souladu 

s tvrzením, že PZQ způsobuje vakuolizaci, která postupuje z vnitřní části těla směrem k vnější 

(Mehlhorn, 1981).  

U schistosomul z kachen léčených MON byla pozorována lokální vakuolizace 

tegumentu, žádné odlučování membrán pozorované nebylo. To bylo potvrzeno i SEM, kdy 

pozorovány byly pouze vakuolizace a ne odlučování membrán. U několika jedinců T. regenti 

docházelo k mírné vakuolizaci parenchymu. V tom je rozdíl oproti schistosomulám 4 dny p.i. 

a otázkou zůstává, zda je to způsobenou delší dobou podávání MON, nebo zda toto léčivo 

lépe působí na o něco starší jedince. 

 

Obě léčiva nebyla schopna zabít schistosomuly 4 a 7 dní p.i., ale způsobila jim 

poškození tegumentu, a v případě MON i parenchymální tkáně. To, jaký účinek by měl PZQ 

na starší schistosomuly nebo dospělce T. regenti, zůstává neobjasněno a je zapotřebí udělat 

další experimenty.MON také nedokázal zabít schistosomuly, ale pouze je poškodit. Ani jeho 

účinek nebyl na starší jedince a dospělce ověřen a i toto by mělo být předmětem dalších 

zkoumání.  
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7. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala studiem vlivu PZQ a MON  na schistosomuly T. regenti. Cílem 

bylo vyhodnotit vliv obou léčiv na schistosomuly T. regenti, a to za in vitro a in vivo 

podmínek. Práce přinesla následující významné výsledky: 

 

1) PZQ i MON mají za in vitro podmínek vliv na schistosomuly T. regenti. U obou léčiv 

se ale tento vliv nepatrně liší, a to následujícím způsobem: 

 

- Po šesti hodinách inkubace jsou velmi dobře účinné všechny koncentrace PZQ, 

u schistosomul T. regenti dochází k rozsáhlé vakuolizaci podél celého těla a ke 

snížení pohybové aktivity. TEM prokázala, že dochází k depolymeraci 

myofilament a k vakuolizaci parenchymální tkáně schistosomul. SEM bylo 

pozorováno, že s přibývající dobou inkubace dochází k odlučování 

povrchových struktur schistosomul. 

 

- Po šesti hodinách inkubace jsou na schistosomuly T. regenti účinné všechny 

koncentrace MON, dochází ke snížení pohybové aktivity a větší vakuolizace se 

objevuje pouze v přední části těla. Pomocí TEM bylo prokázáno, že dochází 

k vakuolizaci tegumentu a parenchymální tkáně. Docházelo i k oddělování 

tegumentu od bazální membrány. Svalovina nebyla nikdy zasažena.  

 

2) Schistosomuly T. regenti z léčených kachen obě léčiva nezabíjela, ale pouze je 

poškozovala. U poničených jedinců z kachen léčených PZQ docházelo k vakuolizaci a 

odlučování povrchových membrán. U schistosomul z kachen léčených MON se 

objevovala vakuolizace a i poničení parenchymu. Ani v jednom případě nedocházelo u 

schistosomul (4 a 7 dní p.i.) k depolymeraci myofilament. Na histologických řezech 

léčených kachen nebyly pozorovány žádné výraznější změny ve struktuře nervové 

tkáně, stejně jako u kachen kontrolních. 

 

Obě léčiva mají jistý potenciál pro případnou léčbu kachen v oblastech většího výskytu 

cerkáriových dermatidit, ale je zapotřebí ještě tyto výsledky dále podpořit dalšími pokusy.  
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Příloha 1 − inkubace schistosomul T. regenti (4 dny p.t.) s PZQ 

 

 

koncentrace 10
-3 

M      koncentrace 10
-4 

M        koncentrace 10
-5 

M  

 číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 14 

2 40 1 hodina 38 

6 hodin 13 

3 40 1 hodina 36 

6 hodin 10 

4 39 1 hodina 38 

6 hodin 14 

5 40 1 hodina 32 

6 hodin 8 

6 41 1 hodina 48 

6 hodin 17 

7 40 1 hodina 36 

6 hodin 16 

8 40 1 hodina 38 

6 hodin 13 

9 40 1 hodina 27 

6 hodin 14 

10 41 1 hodina 38 

6 hodin 14 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1    41 1 hodina 40 

6 hodin 20 

2 40 1 hodina 37 

6 hodin 15 

3 40 1 hodina 39 

6 hodin 13 

4 38 1 hodina 38 

6 hodin 22 

5 40 1 hodina 36 

6 hodin 14 

6 40 1 hodina 38 

6 hodin 19 

7 40 1 hodina 38 

6 hodin 19 

8 39 1 hodina 36 

6 hodin 15 

9 40 1 hodina 39 

6 hodin 21 

10 40 1 hodina 38 

6 hodin 18 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 25 

2 40 1 hodina 40 

6 hodin 26 

3 40 1 hodina 39 

6 hodin 24 

4 40 1 hodina 37 

6 hodin 21 

5 40 1 hodina 36 

6 hodin 22 

6 40 1 hodina 40 

6 hodin 26 

7 40 1 hodina 38 

6 hodin 24 

8 40 1 hodina 39 

6 hodin 23 

9 41 1 hodina 40 

6 hodin 28 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 25 
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koncentrace 10
-6

M      koncentrace 10
-7

M       kontrola 

 číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 30 

2 40 1 hodina 38 

6 hodin 28 

3 40 1 hodina 39 

6 hodin 21 

4 41 1 hodina 39 

6 hodin 30 

5 40 1 hodina 38 

6 hodin 31 

6 40 1 hodina 37 

6 hodin 30 

7 40 1 hodina 40 

6 hodin 29 

8 40 1 hodina 37 

6 hodin 26 

9 40 1 hodina 39 

6 hodin 27 

10 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

 1 40 1 hodina 39 

6 hodin 30 

2 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 32 

5 40 1 hodina 37 

6 hodin 28 

6 40 1 hodina 38 

6 hodin 30 

7 39 1 hodina 36 

6 hodin 29 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

9 40 1 hodina 38 

6 hodin 29 

10 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 34 

2 41 1 hodina 41 

6 hodin 33 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 36 

5 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

6 40 1 hodina 39 

6 hodin 34 

7 39 1 hodina 37 

6 hodin 31 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

9 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 34 



  

- 94 - 

 

 

 

kontrola + DMSO 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

2 39 1 hodina 39 

6 hodin 33 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 36 

5 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

6 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

7 41 1 hodina 40 

6 hodin 34 

8 40 1 hodina 39 

6 hodin 34 

9 41 1 hodina 41 

6 hodin 36 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 
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Příloha 2 − inkubace schistosomul T. regenti (4 dny p.t.) s MON 

 

 

 

koncentrace 10
-3 

M      koncentrace 10
-4 

M       koncentrace 10
-5 

M 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 23 

2 40 1 hodina 39 

6 hodin 22 

3 41 1 hodina 40 

6 hodin 24 

4 40 1 hodina 38 

6 hodin 23 

5 40 1 hodina 39 

6 hodin 26 

6 40 1 hodina 39 

6 hodin 26 

7 40 1 hodina 39 

6 hodin 26 

8 40 1 hodina 38 

6 hodin 26 

9 39 1 hodina 37 

6 hodin 25 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 27 

 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 38 

6 hodin 15 

2 41 1 hodina 39 

6 hodin 15 

3 40 1 hodina 39 

6 hodin 17 

4 40 1 hodina 37 

6 hodin 12 

5 40 1 hodina 38 

6 hodin 16 

6 40 1 hodina 38 

6 hodin 12 

7 41 1 hodina 37 

6 hodin 9 

8 41 1 hodina 39 

6 hodin 13 

9 40 1 hodina 37 

6 hodin 14 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 15 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

 1 40 1 hodina 39 

6 hodin 18 

2 39 1 hodina 38 

6 hodin 17 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 16 

4 40 1 hodina 38 

6 hodin 17 

5 40 1 hodina 39 

6 hodin 20 

6 40 1 hodina 37 

6 hodin 14 

7 40 1 hodina 39 

6 hodin 19 

8 41 1 hodina 39 

6 hodin 19 

9 40 1 hodina 39 

6 hodin 18 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 18 
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koncentrace 10
-6

M       koncentrace 10
-7

M     kontrola 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

40 41 1 hodina 41 

6 hodin 37 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 34 

4 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

5 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

6 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

7 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

8 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

9 41 1 hodina 41 

6 hodin 37 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 38 

6 hodin 30 

2 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 30 

5 40 1 hodina 39 

6 hodin 28 

6 40 1 hodina 38 

6 hodin 27 

7 41 1 hodina 41 

6 hodin 29 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 29 

9 41 1 hodina 40 

6 hodin 29 

10 40 1 hodina 38 

6 hodin 27 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 28 

2 41 1 hodina 41 

6 hodin 33 

3 40 1 hodina 39 

6 hodin 30 

4 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

5 40 1 hodina 37 

6 hodin 29 

6 41 1 hodina 41 

6 hodin 32 

7 40 1 hodina 39 

6 hodin 31 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

9 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 32 
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kontrola + ethanol  
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 38 

2 41 1 hodina 41 

6 hodin 37 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 34 

5 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

6 40 4 40 

6 hodin 36 

7 41 1 hodina 41 

6 hodin 36 

8 40 1 hodina 38 

6 hodin 34 

9 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

10 40 1 hodina 38 

6 hodin 35 
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Příloha 3 − inkubace schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) s PZQ 

 

 

koncentrace 10
-3

M     koncentrace 10
-4

M    koncentrace 10
-5

M 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 26 

2 40 1 hodina 40 

6 hodin 38 

3 39 1 hodina 38 

6 hodin 25 

4 40 1 hodina 38 

6 hodin 27 

5 40 1 hodina 38 

6 hodin 25 

6 41 1 hodina 38 

6 hodin 28 

7 40 1 hodina 37 

6 hodin 24 

8 41 1 hodina 40 

6 hodin 27 

9 40 1 hodina 39 

6 hodin 26 

10 40 1 hodina 38 

6 hodin 25 

 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 16 

2 40 1 hodina 37 

6 hodin 12 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 18 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 15 

5 41 1 hodina 38 

6 hodin 18 

6 41 1 hodina 38 

6 hodin 18 

7 40 1 hodina 36 

6 hodin 10 

8 40 1 hodina 37 

6 hodin 13 

9 40 1 hodina 38 

6 hodin 16 

10 39 1 hodina 36 

6 hodin 15 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 38 

6 hodin 17 

2 40 1 hodina 39 

6 hodin 20 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 16 

4 40 1 hodina 37 

6 hodin 16 

5 40 1 hodina 38 

6 hodin 19 

6 41 1 hodina 39 

6 hodin 18 

7 40 1 hodina 38 

6 hodin 17 

8 40 1 hodina 36 

6 hodin 16 

9 40 1 hodina 37 

6 hodin 20 

10 41 1 hodina 39 

6 hodin 19 
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koncentrace 10
-6

M    koncentrace 10
-7

M    kontrola 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 38 

6 hodin 34 

2 41 1 hodina 40 

6 hodin 36 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 33 

5 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

6 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

7 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

8 40 1 hodina 39 

6 hodin 34 

9 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 34 

 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

2 41 1 hodina 39 

6 hodin 32 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 30 

4 41 1 hodina 40 

6 hodin 31 

5 40 1 hodina 38 

6 hodin 27 

6 40 1 hodina 39 

6 hodin 28 

7 39 1 hodina 38 

6 hodin 27 

8 40 1 hodina 38 

6 hodin 27 

9 40 1 hodina 37 

6 hodin 29 

10 41 1 hodina 41 

6 hodin 31 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

2 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

3 41 1 hodina 41 

6 hodin 32 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 29 

5 40 1 hodina 37 

6 hodin 29 

6 40 1 hodina 39 

6 hodin 29 

7 40 1 hodina 39 

6 hodin 31 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

9 41 1 hodina 39 

6 hodin 32 

10 40 1 hodina 38 

6 hodin 30 
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kontrola + DMSO 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

2 39 1 hodina 38 

6 hodin 33 

3 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

4 40 1 hodina 40 

6 hodin 33 

5 40 1 hodina 39 

6 hodin 34 

6 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

7 41 1 hodina 39 

6 hodin 36 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

9 41 1 hodina 40 

6 hodin 35 

10 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 
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Příloha 4 − inkubace schistosomul T. regenti (6 dní p.t.) s MON 

 

 

koncentrace 10
-3

M        koncentrace 10
-4

M       koncentrace 10
-5

M 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 26 

2 40 1 hodina 40 

6 hodin 26 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 24 

4 40 1 hodina 39 

6 hodin 22 

5 40 1 hodina 38 

6 hodin 24 

6 40 1 hodina 38 

6 hodin 25 

7 41 1 hodina 38 

6 hodin 23 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 25 

9 41 1 hodina 41 

6 hodin 26 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 24 
 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 41 1 hodina 36 

6 hodin 16 

2 40 1 hodina 35 

6 hodin 15 

3 40 1 hodina 37 

6 hodin 13 

4 40 1 hodina 38 

6 hodin 14 

5 41 1 hodina 37 

6 hodin 13 

6 40 1 hodina 37 

6 hodin 13 

7 40 1 hodina 38 

6 hodin 14 

8 40 1 hodina 37 

6 hodin 16 

9 40 1 hodina 37 

6 hodin 15 

10 39 1 hodina 34 

6 hodin 13 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 36 

6 hodin 17 

2 40 1 hodina 37 

6 hodin 18 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 16 

4 40 1 hodina 38 

6 hodin 18 

5 41 1 hodina 37 

6 hodin 18 

6 40 1 hodina 37 

6 hodin 18 

7 40 1 hodina 38 

6 hodin 17 

8 40 1 hodina 37 

6 hodin 16 

9 40 1 hodina 37 

6 hodin 14 

10 40 1 hodina 35 

6 hodin 18 
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koncentrace 10
-6

M      koncentrace 10
-7

M       kontrola 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 39 

6 hodin 36 

40 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 35 

4 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

5 40 1 hodina 40 

6 hodin 35 

6 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

7 41 1 hodina 41 

6 hodin 37 

8 40 1 hodina 40 

6 hodin 37 

9 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

10 41 1 hodina 40 

6 hodin 37 

 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 41 1 hodina 40 

6 hodin 32 

2 40 1 hodina 39 

6 hodin 30 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

4 39 1 hodina 37 

6 hodin 26 

5 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

6 40 1 hodina 40 

6 hodin 30 

7 40 1 hodina 39 

6 hodin 28 

8 40 1 hodina 39 

6 hodin 29 

9 40 1 hodina 39 

6 hodin 31 

10 40 1 hodina 38 

6 hodin 28 

číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 32 

2 41 1 hodina 40 

6 hodin 33 

3 40 1 hodina 40 

6 hodin 31 

4 40 1 hodina 40 

6 hodin 32 

5 40 1 hodina 40 

6 hodin 32 

6 41 1 hodina 40 

6 hodin 32 

7 40 1 hodina 40 

6 hodin 33 

8 40 1 hodina 38 

6 hodin 30 

9 40 1 hodina 40 

6 hodin 32 

10 40 1 hodina 38 

6 hodin 28 
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 kontrola + ethanol 
číslo 

pokusu 

počet 

schistosomul 

délka 

inkubace 

počet živých 

schistosomul 

1 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

2 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

3 40 1 hodina 38 

6 hodin 35 

4 41 1 hodina 41 

6 hodin 38 

5 40 1 hodina 39 

6 hodin 36 

6 40 1 hodina 40 

6 hodin 36 

7 40 1 hodina 39 

6 hodin 35 

8 41 1 hodina 41 

6 hodin 37 

9 40 1 hodina 40 

6 hodin 37 

10 40 1 hodina 39 

6 hodin 36 
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Příloha 5 − Jednotlivá měření délky schistosomul T.regenti 

T. regenti (4 dnyp.i.) −150 mg MON/kg    T. regenti (7 dní p.i.) −150 mg MON/kg    

 délka 
schistosomul z  

léčených kachen 
(μm) 

délka 
schistosomul z 

kontrolních 
kachen  (μm) 

  362 482 

394 463 

433 424 

550 520 

413 409 

201 372 

323 382 

251 425 

427 412 

529 480 

367 424 

555 509 

512 358 

225 337 

417 508 

493 298 

361 392 

260 517 

391 296 

453 323 

239 410 

325 335 

338 439 

315 520 

377 435 

415 431 

  428 

  513 

  339 

délka 
schistosomul z  

léčených kachen 
(μm) 

délka schistosomul 
z kontrolních 
kachen  (μm) 

569 440 

499 602 

620 578 

706 702 

663 698 

549 632 

458 715 

696 599 

703 653 

657 780 

598 560 

635 614 

697 689 

625 732 

712 669 

579 709 

683 679 

638 507 

708 623 

649 788 

638 635 

633   

689   

555   

588   
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  T. regenti (4 dnyp.i.) −150 mg PZQ/kg         T. regenti (7 dní p.i.) −150 mg PZQ/kg    

 
délka 
schistosomul z  
léčených 
kachen (μm)  

délka 
schistosomul z 

kontrolních 
kachen  (μm) 

598 638 

578 697 

615 715 

663 699 

698 688 

588 696 

629 537 

427 588 

689 626 

709 746 

716 679 

509 515 

536 724 

499 713 

687 685 

649 663 

566 657 

678 599 

488 655 

705 689 

715 725 

476 645 

670   

584   

    

    

    

    

 

 

délka 
schistosomul z  
léčených kachen 
(μm)  

délka 
schistosomul z 

kontrolních 
kachen  (μm) 

459 385 

334 426 

258 352 

298 465 

403 428 

358 471 

322 440 

344 470 

304 442 

291 386 

461 483 

477 427 

239 481 

356 446 

330 416 

376 380 

421 358 

399 483 

413 525 

289 465 

367 445 

  464 

  469 

  358 

  378 

    

    

    


