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Nematodózy, včetně haemonchózy tj. choroby způsobené vlasovkou slézovou 

(Haemonchus contortus), jsou příčinou značných ztrát v chovech hospodářských zvířat. 

Vlasovka slézová parazituje v žaludku malých přežvýkavců a působí anémii a záněty 

žaludeční sliznice. K léčbě haemonchózy se používají běžná anthelmintika, avšak 

v mnoha chovech je léčba neúčinná kvůli vrůstajícímu celosvětovému výskytu 

multirezistentních kmenů vlasovek. Proto je výzkum mechanismů lékové rezistence 

těchto parazitů velmi aktuální a důležitý. Cílem mé práce bylo zjistit, zda krátkodobý 

kontakt vajíček nebo dospělců vlasovek s anthelmintiky může navodit změny citlivosti 

na dané anthelmintikum. Jako modelové anthelmintikum byl použit albendazol (ABZ) a 

jeho metabolit albendazol sulfoxid (ABZ.SO). Nejprve byla sledována koncentrace 

albendazolu a jeho metabolitů v trusu ovcí léčených albendazolem. Na základě 

získaných dat byly vybrány koncentrace pro ex vivo experimenty. U vajíček došlo po 

inkubaci 24 hodin s ABZ a ABZ.SO k mírnému, ale signifikantnímu zvýšení citlivosti. 

U dospělých samců a samic vlasovek dvou kmenů, citlivého a rezistentního na 

anthelmintika se porovnávaly změny genové exprese sledovaných genů. Těmito geny 

byly geny pro UDP-glukosyltransferázy (UGT). Část dospělých jedinců obojího pohlaví 

i kmenů byla vystavena vlivu kultivačního média s obsahem ABZ po dobu 12 a 24 

hodin, druhá část byla vystavena pouze vlivu čistého kultivačního média sloužící jako 

kontrola opět po dobu 12 a 24 hodin. Signifikantní změna exprese UGT 7 byla 

zaznamenána u samic rezistentního kmene po ovlivnění ABZ po dobu 24 hodin.  
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 Nematodoses, including haemonchosis, disease caused by Haemonchus contortus, are 

responsible for substantial losses in livestock farming. Haemonchus contortus inhabits 

the abomasum of small ruminants and causes anemia and gastritis. Currently available 

anthelmintics used to treat haemonchosis are ineffective in many breeds because the 

increasing incidence of multi-resistant strains of Haemonchus worldwide. Therefore, the 

research of the mechanism of drug resistance of these parasites is very actual and 

important. The aim of my work was to study whether short-term contact of eggs or 

adults of Haemonchus with anthelmintics can induce changes in sensitivity to the 

anthelmintic. Anthelmintic albendazole (ABZ) and its metabolite albendazole sulfoxide 

(ABZ.SO) were used. At first, the concentrations of ABZ and its metabolites were 

measured in feces from lambs treated with ABZ. Based on obtained results, the proper 

concentrations for ex vivo tests were chosen. In eggs, a moderate but significant increase 

in drug-sensitivity was occurred after 24 hours incubation with ABZ and ABZ.SO. 

Expression changes of selected genes in adult males and females of Haemonchus from 

two strains with different sensitivity to anthelmintics were compared. The genes for 

UDP-glucosyltrasferases (UGTs) were monitored. One group of adults of both genders 

and strains were exposed to culture medium with ABZ for 12 and 24 hours. ABZ-

untreated group (controls), were exposed to culture medium without drugs for 12 and 24 

hours. Significant change of gene expression was detected in the expression of UGT 7 

females of resistant strain after incubation with ABZ for 24 hours.  
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ÚVOD 

  Onemocnění způsobené parazitickými helminty jsou v současné době nejvíce 

problematickými onemocněními hospodářských zvířat. Působí významné přímé i 

nepřímé ztráty v chovech hospodářských zvířat a díky vysokým nákladům na kontrolní 

opatření i ztráty ekonomické. K předcházení vzniku a terapii helmintóz se nejčastěji 

používají anthelmintika. Hlavní komplikaci v terapii helmintóz představuje stále častější 

neúčinnost běžně používaných anthelmintik kvůli vzrůstajícímu výskytu rezistentních 

jedinců.  

  Novou naději přinesl objev monepantelu - aminoacetonitrilového derivátu, 

který díky jinému novému mechanizmu účinku než stávající anthelmintika zabíral i 

proti parazitům s vícečetnou lékovou rezistencí. Monepantel pod komerčním názvem 

známý jako Zolvix firmy Novartis byl na trh uveden v roce 2009. Avšak už 4 roky poté 

jsou hlášeny první případy výskytu rezistentních jedinců k tomuto úplně novému 

preparátu. Nedostatečný účinek tohoto anthelmintika byl pozorován u Teladorsagia 

circumcincta a Trichostrongylus colubriformis u koz na Novém Zélandu (Mederos et al. 

2014). Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis, Ostertagia spp., 

Cooperia spp. a především Haemonchus contortus jsou helminti, u kterých je výskyt 

rezistencí všeobecně známý a také nejzávažnější.  

  K této práci byla využita jedna z nejčastěji se vyskytujících a nejrozšířenějších 

hlístic z čeledi Trichostrongylidae vlasovka slézová (H. contortus), která díky své 

vysoké odolnosti vůči podávaným anthelmintikům patří k největším pohromám 

v chovech především malých přežvýkavců. Cílem práce bylo zjistit, zda krátkodobý 

kontakt vajíček nebo dospělých jedinců vlasovky s anthelmintikem může ovlivnit 

expresi určitých enzymů a navodit tak změny v citlivosti na dané anthelmintikum. Práce 

měla dvě části. V prvním části byl testován vliv anthelmintika albendazolu a jeho 

hlavního metabolitu albendazol sulfoxidu na vajíčka vlasovky vyizolovaná z trusu 

infikovaných ovcí. V druhé části byly sledovány změny exprese referenčních a 

vybraných genů po ovlivnění kultivačním médiem s obsahem albendazolu u dospělých 

samců a samic vlasovek dvou kmenů, citlivého a rezistentního na anthelmintika.  

 



9 
 

TEORETICKÁ ČÁST 

1. Obecná charakteristika hlístic 

  Hlístice (třída Nematoda) patří spolu s tasemnicemi (třída Cestoda) a 

motolicemi (třída Trematoda) mezi nejrozšířenější parazitické helminty. Na rozdíl od 

tasemnic a motolic jsou ale hlístice početnější a velmi rozmanitou skupinou, zahrnující 

kromě druhů cizopasících u obratlovců také velké množství druhů volně žijících v půdě 

i ve vodě, napadajících rostliny i bezobratlé (Horák a Scholz 1998). Jejich výskyt je 

geopolitní – našli bychom je prakticky kdekoliv na Zemi.  

  Pro hlístice je charakteristické protáhlé nesegmentované tělo s odolnou 

kutikulou, trubicovité pohlavní orgány a primární tělní dutina zvaná pseudocél, která 

odděluje tělní stěnu a vnitřní orgány. Tělo hlístic se dá rozlišit na tři základní části – 

přední (hlavovou), střední část a zadní (kaudální) část. Hlavová část je vybavena orgány 

k příjmu potravy a orgány smyslovými; ve střední části se nachází střevo, gonády 

s vývody a exkreční a osmoregulační soustava a v poslední zadní (kaudální) části ústí 

střevo a samčí pohlavní orgány (Jíra 1998). Obrázek 1 znázorňuje základní morfologii 

samce a samice hlístic.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Základní morfologie samce a samice hlístice (Horák a Scholz 1998). 
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  Hlístice jsou většinou amfimixní – mají oddělené pohlaví a projevuje se u nich 

výrazná pohlavní dvojtvárnost (Jíra 1998). Samci jsou menší, kaudální část jejich těla je 

často zahnutá a opatřená složitými strukturami podílejícími se na páření. Dle Horáka a 

Scholze (1998) může být zadní konec ocasu samce přetvořen v kopulační burzu (bursa 

copulatrix) kutikulární řasu s různě uspořádanými a početnými žebry a papilami. Jíra 

(1998) počítá kopulační burzu spolu se spikulemi a gubernakulem mezi pomocné 

kopulační orgány. Spikuly jsou sklerotizované párové jehlicovité útvary umístěné na 

dorzální straně kloaky ve spikulové pochvě, gubernakulum je též sklerotizované a podílí 

se na správném pohybu spikul při kopulaci (Jíra 1998). Na obrázku 2 je zobrazen 

příklad kopulačního aparátu u samce hlístice. Samice jsou oproti samcům větší, zadní 

konec jejich těla není zahnutý (Horák a Scholz 1998). V blízkosti análního otvoru lze u 

samic pozorovat vyústění vulvy (Jíra 1998). Uspořádání kopulačního aparátu u samců 

se využívá při charakterizaci a druhové identifikaci hlístic.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Kopulační aparát u samce hlístice (Horák a Scholz 1998). 

  Ke klasifikaci jednotlivých druhů hlístic i charakterizaci larválních 

stádií lékařsky významných druhů se využívá také rozdílné morfologie jícnů hlístic 

(Horák a Scholz 1998). Terminologie v názvosloví jícnů není jednotná, některé termíny 

používají různí autoři pro různé typy jícnů. Obrázek 3 zobrazuje typy jícnů dle jejich 

tvaru. Ostatní morfologické charakteristiky hlístic uvádím ve své bakalářské práci 

(Dědková 2013). 
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Obr. 3 Typy jícnů hlístic (Jíra 1998). 

  Vývojové cykly hlístic mohou být stejně jako u tasemnic a motolic přímé bez 

nutnosti mezihostitele anebo nepřímé, které se prostřednictvím mezihostitele 

uskutečňují. Velká část hlístic má vývoj přímý. Tyto hlístice obvykle působí závažná 

onemocnění často s vysokou mortalitou a to zvláště v podmínkách velkochovů a to 

především díky jejich schopnosti velmi rychlé reprodukce a dosažení vysoké početnosti 

(Horák a Scholz 1998).  Při vývoji hlístic dochází k postupnému růstu larvy spojené 

s přeměnou vnitřních orgánů. Vzhledem k tomu, že larvální kutikula neroste, jsou 

jednotlivá vývojová stádia hlístic oddělena jejím svlékáním. Růstová stádia se označují 

zkratkami L1 – L5. Larvy prvních dvou stádií (L1 a L2) jsou již vybaveny trávicí trubicí a 

mají rabditoidní jícen. L3 má poté už filaroidní typ jícnu a základy pohlavních buněk. 

Tato larva je infekční pro hostitele. Formy L4 a L5 jsou postinfekční, jejich vývoj 

probíhá v hostiteli, přičemž se dvakrát svlékají a až poté dosahují pohlavní dospělosti. 

L5 představuje nezralou (preadultní) formu (Jíra 1998).  

  Onemocnění parazitickými hlísticemi – nematodózami patří mezi globálně 

rozšířené, jak u člověka, tak u zvířat. Lamka a Ducháček (2006) popisují nematodózy z 

druhově-parazitologického hlediska jako nejrozsáhlejší skupinu helmintóz postihující 

prakticky všechny druhy hospodářsky i zájmově chovaných zvířat. Mnoho druhů 

nematod způsobuje gastritidy a enteritidy u ovcí a koz (WEB3). Nejvýznamnější z nich 

je H. contortus, kterému bude věnována další kapitola.  
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2. Haemonchus contortus 

  H. contortus pod českým názvem též známý jako vlasovka slézová náleží do 

třídy hlístic (Nematoda), podtřída Secernentea (Phasmidea), řád Strongylida, podřád 

Trichostrongyloidea, čeleď Trichostrongylidae.  Vyskytuje se nejčastěji v tropických a 

subtropických oblastech nebo v oblastech s hojnými letními srážkami (WEB3). Díky 

výrazným změnám klimatických podmínek, ke kterým dochází v posledních letech, je 

jeho rozšíření prakticky celosvětové. Wilmsen et al. (2014) uvádí, že výskyt H. 

contortus byl hlášen i v zeměpisných šířkách blízko polárního kruhu. 

  Dospělí jedinci vlasovky slézové mají tělo tvaru nitky (vlasu) - odtud název 

vlasovka, které je červeně zbarvené díky krvi, kterou se parazit živí. Je zde výrazný 

pohlavní dimorfizmus (Prchal 2012). Samci dorůstají velikosti 10 – 20 x 0,4 mm a od 

samic je odlišuje přítomnost kopulační burzy v kaudální části těla. Burza má velké 

laterální laloky, krátké spikuly jsou opatřeny háčkem, pomocný kopulační orgán 

gubernakulum je u samců vlasovky přítomen (Jíra 1998). Samice jsou obvykle oproti 

samcům větší, ale nebývá tomu tak vždy. Jejich tělo dorůstá délky 18 – 30 x 0,5 mm. 

Pro samice je charakteristické červenobílé pruhování způsobené stočením střeva a 

dělohy. V poslední třetině těla mají vulvární patku (klapku), která je překryta 

kutikulární řasou. Na obrázku 4 jsou na Petriho misce dospělé formy vlasovky. Obrázek 

5 pak znázorňuje odlišení samce a samice.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Dospělí jedinci vlasovky na Petriho misce.  Obr. 5 Dospělý samec a samice. 
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  H. contortus parazituje u domácích turovitých, u ovcí a koz, u srnčí zvěře, dále 

u bizona, ovce tlustorohé, vidloroha, losa amerického, u vikuni, alpaky a lamy krotké 

(Jíra 1998). Vzhledem k tomu, že mnoho zvířat má simultánní (sdílenou) pastvu, může 

dojít k nákaze více druhů zvířat, ale také více druhy haemonchů. Mnoho zpráv o 

postižení H. contortus, zejména u skotu, ve skutečnosti může představovat H. placei 

(Amarante 2011). H. contortus přitom infikuje především ovce a kozy, H. placei se 

vyskytuje hlavně u dobytka (Mehlhorn a Aspöck 2008).  Zde je potřeba zdůraznit, že 

vhodná identifikace druhů je zcela nezbytná.  

  První metodou používanou k identifikaci je měření velikosti infekčních larev 

v koprokulturách, která nám může ukázat na identitu Haemoncha. Měří se vzdálenost 

mezi špičkou ocasu larvy a konce pláště (kutikuly) ocasu. K morfologické identifikaci 

se kromě měření spikul využívá i nového morfologického znaku označovaného jako 

synlophe. Synlophe představuje systém podélných povrchových kutikulárních hřebenů, 

který jeví významné rozdíly mezi druhy (Amarante 2011). Zlatým standardem pro 

specifickou identifikaci Haemonchus spp. je využití molekulárních technik. Náklady na 

molekulární diagnostiku jsou ale vysoké a tak se používá nejčastěji identifikace 

založená na měření vzdáleností mezi špičkou ocasu infekční larvy a konce pláště 

(kutikuly) ocasu. Je to jednoduchá technika, která nevyžaduje zabíjení ovcí k získání 

dospělých parazitů na morfologické hodnocení (Santos et al. 2014).  

  Vývoj vlasovky slézové je přímý bez mezihostitele a je vázán na vnější 

prostředí. Samička klade denně 5 000 až 10 000 vajíček, které se spolu s trusem 

dostávají do prostředí (Lasotová 2011). Z vajíčka se uvolňuje larva 1. stupně (L1), poté 

následují ještě další dvě svlékání. L3 larva představuje infekční stádium, které je 

pozřeno hostitelem při příjmu potravy. Ta migruje z místa vstupu do cílové lokalizace 

parazitace, kterým je v případě vlasovky sliznice vlastního žaludku přežvýkavců slézu, 

kde dospívá do čtvrtého stádia. Za patogenní nejsou považováni pouze dospělí jedinci, 

ale už i larvy čtvrtého stádia. Odhaduje se, že jeden jedinec je schopen způsobit za den 

ztrátu krve až 0,05 ml (Valát 2014).  

  Haemonchóza, onemocnění slézu způsobené H. contortus, se vyskytuje u 

přežvýkavců po celém světě. Patogeneze tohoto onemocnění spočívá v anémii a 

hypoproteinémii způsobené tímto krev sajícím parazitem (Mehlhorn a Aspöck 2008). 

Přítomnost parazitů působí ve slézu změny v pH a v sekreci gastrinu a pepsinogenu. 
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Zvířata trpí poruchami trávení a nechutenstvím. Díky nechutenství dochází ke 

sníženému příjmu bílkovin potravou. Ke snížené hladině bílkovin v krvi přispívají i 

ztráty způsobené krvácením. Zvíře nahrazuje tyto ztráty ze svých zásob, výsledkem je 

poté pokles hmotnosti, který se projevuje na užitkovosti. Mezi příznaky haemonchózy 

patří bledost sliznic (především dásní a spojivek), letargie, otoky, horečka, kašel, zácpy 

anebo průjem. K vzniku průjmu dochází v důsledku dráždění střev, které je způsobeno 

narušeným trávením potravy (Lasotová 2011).  

  Dle průběhu mohou být haemonchózy klasifikovány jako hyperakutní, akutní 

nebo chronické. Hyperakutní průběh je velmi vzácný. Zvíře je během krátké doby 

vystaveno ohromnému množství parazitů, kteří mu působí ztráty krve 200 – 600 ml za 

den. Ke smrti dochází náhle, mnohdy bezpříznakově (Mehlhorn a Aspöck 2008). Akutní 

forma gastrointestinální nematodózy způsobuje smrt mláďat. Nejčastěji přechází 

haemonchóza do chronické formy, která výrazně omezuje produktivitu (Lasotová 

2011).  

  K určení postižených ovcí a k posouzení míry infikovanosti touto krev sající 

hlísticí se dá použít FAMACHA systém, který zavedl doktor Faffa Mallan. Jedná se o 

karty, na kterých jsou zobrazeny barvy spojivek, ke kterým jsou přiřazeny hodnoty 

hematokritu. Podle probíhající anémie se mění barva spojivek od tmavě červené přes 

růžovou až k téměř bílé. Po zjištění závažnosti infekce se přistoupí k odpovídající léčbě 

(Bartásková 2013). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Použití FAMACHA systému v praxi (WEB1). 
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3. Prevence a léčba haemonchóz 

  Většina chovů hospodářských zvířat prodělává v posledních desetiletích 

zásadní změny. Mezi tyto změny patří především soustřeďování zvířat do 

ekonomičtějších celků, což je umožněno díky novým technologiím chovů, způsobů 

ošetřování zvířat a jejich krmení. Tento trend přináší pro chovatelství samotné a zároveň 

pro jeho zdravotní zajištění mnohé komplikace plynoucí právě třeba z chovu zvířat ve 

vysokých koncentracích (Lamka a Ducháček 2006). Haemonchózy nebo prakticky 

jakékoliv nematodózy paří k chorobám, které jsou celosvětovým ekonomickým 

problémem v živočišné produkci (Lasotová 2011). Dodržování zásad chovatelského 

managementu a použití anthelmintik nám je pomáhají udržet pod kontrolou. 

3.1 Chovatelský management 

  Zásady chovatelského managementu by se daly shrnout do tří bodů. Těmito 

body jsou: péče o pastviny a výběhy, dodržování zoohygienických zásad ve stájích a 

využití antiparazitárních programů.  

  V moderním pastevním farmářském systému je hlavní důraz při kontrole hlístů 

kladen na omezení počtu infekčních larev na pastvě (Coles et al. 2006). Stupeň 

infekčnosti životního prostředí je tedy dán především počtem vajíček v trusu a 

přítomností vnímavých zvířat. Abychom omezili podmínky vhodné pro vývoj hlístic a 

jejich přežití v prostředí, měl by se trus zvířat sbírat hlavně za vlhkého počasí. Střídání 

pastvin s jinými druhy zvířat představuje možnost k přerušení vývojového cyklu hlístic. 

Pokud toho nelze dosáhnout, je vhodné střídat alespoň různé věkové kategorie zvířat, 

které jsou k postižení hlísticemi různě vnímavé. Na místě je také omezit počet zvířat na 

plochu, regulovat spásání pastviny po menších částech. Běžná péče o pastvu jako sečení 

nedopasků, přesunování napajedel, omezení pasení na vlhkých místech, pasení za sucha 

po oschnutí rosy jsou další faktory, které snižují možnost šíření parazitů (WEB6). 

  Dodržování zoohygienických zásad ve stájích se týká především očisty 

chovatelských prostor, denního odklizu výkalů, zabránit zkrmování sena, které bylo 

znečištěné výkaly. Aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody a krmiva trusem, skladovat 

je v dostatečné vzdálenosti od hnojiště. Patří sem také karanténa při příjmu nového 

zvířete a preventivní koprologické vyšetření trusu zvířat ve stádě.  
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  Antiparazitární programy slouží k přerušení vývojového cyklu parazita. 

Využívají se tu diagnostické testy, které nám pomohou určit, o jakého parazita se jedná 

a také jaký je rozsah infekce. Zde se dá aplikovat výše zmiňovaný FAMACHA (Faffa 

Malan Chart) systém, který nám dle zabarvení sliznic a k nim přiřazeným hodnotám 

hematokritu říká, kdy je nutné zahájit terapii. Farmakoterapie je užívána v případech, 

kdy již existují důvody (tj. probíhá patofyziologický proces) pro použití léčiva (Lamka a 

Ducháček 2006). V případě onemocnění parazitickými helminty se používají 

anthelmintika, která tvoří nedílnou součást antiparazitárních programů. 

 

3.2 Anthelmintika 

  Anthelmintika tvoří skupinu různorodých léčiv (Dědková 2013). Různorodost 

je dána jak jejich původem, tak poskytovaným spektrem účinku a jejich chemickou 

strukturou. Většina anthelmintik je syntetických, ale našli bychom i biosyntetická 

anthelmintika. Dnes se zpravidla používají přípravky s širokým spektrem účinku na více 

skupin helmintů (Valát 2014). Běžně používaná anthelmintika lze na základě chemické 

struktury rozdělit do 4 tříd: benzimidazoly, makrocyklické laktony, imidothiazoly a 

nedávno objevené aminocetonitrilové deriváty. V následující kapitole jsem se věnovala 

benzimidazolům, jejichž zástupce albendazol byl použit jako modelové anthelmintikum 

k ovlivnění vajíček a dospělých jedinců vlasovky slézové.  

3.2.1 Benzimidazoly 

  Jsou v současné době nejrozsáhlejší skupinou anthelmintik používaných 

k terapii nematodóz. Jejich vznik se datuje na počátek šedesátých let minulého století, 

kdy byla zjištěna anthelmintická aktivita 2-fenylbenzimidazolu. Substitucí v poloze 2 

vznikl thiabendazol. Při dalším studiu bylo zjištěno, že náhradou thiazolu v poloze 2 za 

methylkarbamátovou skupinu se současnou lipofilní substitucí na pátém uhlíku, dojde 

ke zvýšení anthelmintického působení (Dědková 2013). Obrázek číslo 7 a 8 znázorňují 

chemickou strukturu 2-fenylbenzimidazolu a thiabendazolu. Tabulka číslo 1 pak 

jednotlivé benzimidazoly (bendazoly) karbamátového typu dle substituce v poloze 5.  
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Obr. 7 a 8 Chemická struktura 2-fenylbenzimidazolu a thiabendazolu (WEB4, WEB5). 

 

 

Tab. 1 Benzimidazoly karbamátového typu (Borovanský a Csöllei 2003). 
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  Benzimidazoly jsou používány od roku 1961 (WEB6). Většina z nich působí 

proti vývojovým i dospělým stádiím helmintů, některé látky mají i ovocidní účinek. Ten 

je připisován albendazolu, febantelu, fenbendazolu, flubendazolu a oxfendazolu. Svým 

širokým spektrem účinku u veterinárních i humánních helmintóz zaujímá přední 

postavení mebendazol, další je albendazol, který je alternativou mebendazolu, 

flubendazol a fenbendazol. Fenbendazol se používá pouze u zvířat. Tabulka 2 

znázorňuje přehled benzimidazolů používaných u zvířat včetně indikace v závislosti na 

druhu zvířete a očekávaném anthelmintickém účinku včetně možného teratogenního 

účinku. Thiabendazol se v současné době využívá spíše pro jeho antimykotickou 

aktivitu. Kromě vlastních benzimidazolových léčiv jsou využívána i takzvaná proléčiva 

(probenzimidazoly). Anthelmintický účinek vykazují teprve jejich metabolity 

(Ducháček a Lamka 2006). Tato proléčiva se vyznačují vyšší rozpustností ve vodě, lepší 

absorpcí a zvýšenou biodostupností (Belešová 2013). Z proléčiv můžeme jmenovat 

thiofanat, netobimin a febantel. V současné se době se z proléčiv používá pouze 

febantel a to u psů a koček, jak znázorňuje tabulka 2. 

 

Tab. 2 Charakteristika současně používaných benzimidazolů (X - léčivo mající 

odpovídající účinek) (Lamka a Ducháček 2006). 

benzimidazol druhová indikace 
anthelmintická účinnost 

teratogenní účinek 

nematoda cestoda trematoda 

albendazol bo, ov X X X X 

febantel ca, fe X X X X 

fenbendazol 

ca, fe + psovité a 

kočkovité šelmy 

eq + ostatní equidé 

su 

X X X X 

flubendazol 

ca, fe, drůbež, 

pernatá zvěř 

su 

X X  X 

mebendazol 
eq 

spárkatá zvěř 
X X   

oxibendazol ca, fe X X   

tiabendazol ca X    
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  Mechanizmus účinku benzimidazolů je všeobecně známý a je založen na 

inhibici energetického metabolismu parazitujících červů.  K tomu dochází díky inhibici 

tubulinu, což je jedna z částí strukturálního proteinu mikrotubulu. Mikrotubuly jsou 

buněčné organely, které slouží k různým účelům od opory buněčného těla, přes přesun 

chromozomů během dělení, po přesunování vnitřních částic včetně metabolitů a zdrojů 

energie. Jsou složeny ze dvou proteinů α- a β-tubulinu  (Prchal 2012). Na molekulární 

úrovni spočívá mechanizmus účinku benzimidazolů v jejich schopnosti vázat se k β-

tubulinu a inhibovat tak polymerizaci mikrotubulů. Za normálních podmínek dochází 

uvnitř buněk k polymerizaci mikrotubulů připojováním dimerů β-tubulinu s α-

tubulinem. Stejným mechanizmem jako benzimidazoly působí i mitotické jedy 

(kolchicin), který inhibuje buněčné dělení v metafázi. Pokud současně podáme 

benzimidazol a kolchicin, můžeme mezi nimi sledovat kompetici o navázání β- tubulinu 

(Mehlhorn a Aspöck 2008). Červ hyne v důsledku energetického vyčerpání a ztrátě 

pohyblivosti díky porušenému transportu a metabolizmu glukózy. Výborná selektivita 

benzimidazolů spočívá v jejich rozdílné afinitě vázat se na tubuliny savců a helmintů. 

  Při podání těchto anthelmintik musíme vzít v úvahu, o jaký druh zvířete se 

jedná (monogastrické, polygastrické) a podle toho upravit dávku. U polygastrických 

zvířat nebo dalších druhů býložravců jako je skot, ovce a koně stačí k dosažení 

požadované účinnosti jednorázové podání anthelmintik. Platí zde přímá úměra mezi 

anthelmintickou aktivitou a délkou přetrvání terapeutických hladin léčiva, které 

nacházíme v tělních tekutinách a tkáních. 

  Albendazol (ABZ) je jedno z nejdůležitějších benzimidazolových anthelmintik 

používaných k terapii nematodóz u zvířat i člověka (Laing et al. 2010). Chemicky jde o 

methylester (5-propylthio-1H-benzimidazol-2-yl) karbamové kyseliny. Je to bílý až 

bezbarvý krystalický prášek, který je stejně jako ostatní benzimidazoly nerozpustný 

nebo obtížně rozpustný ve vodě. Jeho rozpustnost se dá zvýšit při společném podání 

s potravou. Aplikuje se nejčastěji per orálně v podobě suspenze nebo roztoku. Po podání 

prochází ABZ v játrech velice rychlým first-pass efektem, z tohoto důvodu nejsme 

schopni zachytit jeho hladiny v plazmě. Je metabolizován na albendazol sulfoxid 

(ABZ.SO) a posléze na albendazol sulfon (ABZ.SO2). Obrázek 9 znázorňuje ABZ a 

jeho metabolické přeměny. Reakce přeměny ABZ na ABZ.SO je katalyzována 

flavinmonooxygenasou a cytochromem P450 (CYP), konkrétně izoformami 

z podrodiny CYP3A (Laing et al. 2010). ABZ.SO je aktivním metabolitem ABZ a 
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vyznačuje se přítomností chirálního centra. Další oxidací tentokrát cytochromem 

CYP1A vzniká ABZ.SO2, které je biologicky neaktivní. ABZ.SO a ABZ.SO2 

nacházíme u zvířat v plazmě a v gastrointestinálním traktu, mezi kterými cirkulují, čímž 

je zajištěn anthelmintický účinek (Alvarez et al. 2000). Vlivem oxidace dojde také 

k rozložení postranního řetězce a aromatického kruhu. Karbamátová skupina molekuly 

je hydrolyzována za tvorby aminu. Z převážné většiny jsou metabolity poté vylučovány 

v podobě žluči. Metabolizmus ABZ probíhá podobně člověka i u zvířat (Dayan 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Metabolické přeměny albendazolu (Dayan 2003). 
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  Bezpečné podání, snadná aplikace a široké spektrum účinku jsou vlastnosti, 

které by mělo splňovat každé ideální anthelmintikum. V minulých letech těmto 

požadavkům odpovídaly benzimidazoly. Vzhledem k jejich plošnému používání bez 

střídání s jinými druhy anthelmintik, došlo po jejich podávání postupně k selhávání 

terapeutického účinku a k rozvoji rezistence zejména u parazitických hlístic. Výskyt 

rezistence proti benzimidazolovým anthelmintikům, ale není omezen pouze na 

jednotlivé zástupce, ale způsobuje selhávání celé třídy těchto širokospektrých 

anthelmintik. Problém představuje i použití probenzimidazolů, protože dle Ducháčka a 

Lamky (2006) parazité rezistentní na benzimidazoly jsou rezistentní i vůči 

probenzimidazolům. 
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4. Léková rezistence 

  Léková rezistence helmintů je jejich dědičná schopnost přežít dávku 

anthelmintik, která by byla za normálních okolností účinná. Pokud v populaci stejného 

druhu existuje větší počet jedinců (více než 5 %), kteří jsou schopni odolávat jinak 

běžně účinné dávce anthelmintika, hovoříme o rezistenci. Jestliže se podíl této populace 

zvýší na více jak 50 %, jsme schopni detekovat snížení účinnosti léčby spolu 

s výrazným snížením produkce.  Avšak špatná klinická odpověď na léčbu nemusí nutně 

znamenat přítomnost rezistence. Existuje několik faktorů, které je třeba brát v úvahu, 

než se prokáže výskyt rezistence na anthelmintika. Prvním faktorem je, že ne všechny 

klinické příznaky, které se u zvířete objeví, ukazují na výskyt parazitů. Stejné klinické 

příznaky může mít i jiné onemocnění, ale navenek se projevuje jako postižení parazity. 

Druhým neméně důležitým faktorem je selhání anthelmintika jako takového, ale 

z jiného důvodu než je rezistence červů. Selhání může být připisováno například 

použitím vadného dávkovacího vybavení k podávání léku per os v tekuté formě nebo 

poddávkováním z důvodu nepřesného posouzení tělesné hmotnosti zvířete (Taylor et al. 

2002).  

  Na vývoj rezistence má značný vliv nesprávné podávání anthelmintik. 

Nejrizikovější je dlouhodobé podávání subterapeutické dávky anthelmintika. Stejný 

nežádoucí efekt bude mít i podání prošlého léčiva. Čím delší doba uplynula od doby 

expirace, tím více dochází ke snižování množství účinné látky v léčivu (Dědková 2013). 

Mezi další přispívající faktory k rozvoji rezistence patří i preventivní používání 

anthelmintik. Ve veterinární medicíně má farmakoprofylaxe význam zejména ve 

velkých hromadných chovech z hlediska předcházení onemocnění. Zde také převládá 

hromadné oproti individuálnímu podání léčiv (Lamka a Ducháček 2006). V současné 

době se od hromadného preventivního podávání anthelmintik upouští, je snaha léčiv 

pouze nemocné kusy. Preventivním podáváním anthelmintik všem zvířatům se akorát 

dosáhne vymýcení citlivé populace červů, zůstanou Ti odolní, u kterých se rezistence 

dále prohlubuje.  

  Při použití anthelmintik bychom měli mít na mysli, že není vhodné příliš často 

používat ta se stejným nebo podobným mechanizmem účinku. Ani jejich přílišné 

střídání není na místě. Zvířata by se měla odčervovat před a po pastevním období, 

nejlépe za přítomnosti refugií na pastvině. Refugia jsou definována jako stav, kdy část 
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citlivé populace parazita na pastvině není vystavena účinku anthelmintika, čímž se 

vyhne jeho výběru pro rezistenci. Tvoří složku, která rozhoduje o prodlouženém 

používání daného anthelmintika (Van Wyk 2001). 

  První zpráva o anthelmintické rezistenci pochází z roku 1957 z USA, kdy 

selhal fenothiazin v terapii haemonchózy (Várady et al. 2011). V současné době 

představují rezistence globální problém. Selhání anthelmintik z důvodu rezistence se 

projevuje na zdraví stáda- zvířata chřadnou a posléze hynou. Díky tomu u nich dochází 

ke snížené produkci masa a mléka, snížené kvalitě vlny. Z toho vyplývají ztráty 

ekonomické.  

  H. contortus byl popsán jako jeden z nejvýznamnějších parazitů postihujících 

ovce, vzhledem k jeho výrazné patogenitě a vysokému biotickému potenciálu (Falzon et 

al. 2014). Ten je definován jako vrozená schopnost organizmu využít dané existenční 

podmínky ad maximum (WEB2). Se závažnými problémy spojenými s výskytem 

rezistencí k podávaným anthelmintikům se potýkají především ty země, kde se H. 

contortus endemicky vyskytuje. Jedná se o Austrálii, Jižní Afriku, subtropické oblasti 

Jižní Ameriky a další části světa, ve kterých je chováno přes 300 milionů ovcí 

(Mehlhorn a Aspöck 2008). Celoroční pastva v tropickém a subtropickém podnebí 

těchto oblastí zajišťuje výhodné podmínky pro nepřetržitý vývoj larev.  

  Až do roku 2009 byla léčba infekcí způsobených parazity třídy Nematoda 

založena na použití širokospektrých anthelmintik ze skupiny benzimidazolů, 

imidothiazolů a makrocyklických laktonů. Časté používání uvedených anthelmintik 

v průběhu let mělo za následek vznik vícečetné rezistence nematod k těmto podávaným 

léčivům (Dědková 2013). V roce 2009 se anthelmintika rozrostla o novou třídu 

takzvaných aminoacetonitrilových derivátů (AADs), z nichž se jako vhodný kandidát 

ukázal AAD 1566 známý též pod názvem monepantel. Jeho jedinečnost spočívala 

v širokém spektru působení i proti nematodám s vícečetnou rezistencí a především 

v novém mechanizmu účinku. V roce 2013, ale selhává i monepantel. Je nezbytně nutné 

pochopit všechny mechanizmy vzniku těchto rezistencí, aby bylo možné rozvíjet další 

postupy, které optimalizují účinnost podávaných léků a umožní vývoj nových nebo 

synergicky působících látek (Laing et al. 2010). 
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4.1 Rezistence na benzimidazoly 

  Rezistence proti těmto anthelmintikům je nejvíce rozšířená kvůli jejich 

intenzivnímu používání od roku 1970. Hlavní mechanizmus rezistence hlístic vůči 

benzimidazolům je založen na změně kódování genu pro cílovou strukturu, na kterou 

účinkují. Jedná se o mutace v genu pro isotop 1 β-tubulinu, který kóduje cílové místo 

účinku benzimidazolů. Zde dochází v kodonu 167 a 200 k substituci fenylalaninu za 

tyrosin. U H. contortus byla popsána i substituce kyseliny glutamová za alanin 

v kodonu 198. Všechny tyto tři substituce jsou asociovány s rozvojem rezistence 

(Redman et al. 2015). Výsledkem je, že rezistentní červi ztrácí afinitu vazebných míst 

pro tato léčiva. Kromě tohoto mechanismu pravděpodobně existuje u benzimidazolové 

rezistence řada dalších mechanismů, které jsou v současnosti intenzivně studovány. 

 

4.2 Metody k detekci rezistencí 

  K monitorování anthelmintické rezistence je dostupných mnoho druhů testů 

(Várady et al. 2007). Ty nám umožňují rezistenci odhalit, kvantitativně zhodnotit a 

získané výsledky mezilaboratorně porovnávat. Testy se dělí na dvě skupiny podle toho, 

zda probíhají in vivo nebo in vitro.  

  Mezi in vivo testy se řadí test redukce počtu vajíček v trusu a test kontroly 

účinnosti anthelmintik. Test redukce počtu vajíček v trusu z anglického Faecal Egg 

Count Reduction Test (FECRT) patří k hlavní široce využívané metodě, která je vhodná 

pro všechny typy anthelmintik včetně jejich metabolitů (Taylor et al. 2002). Po 

vymezenou dobu se počítají vajíčka hlístic, která byla nalezena v trusu před zahájením 

terapie a po určitou dobu po skončení terapie. Časový úsek, v jakém jsou vajíčka 

sbírána a počítána, závisí na použitém anthelmintiku.  

  In vitro testy jsou vhodné k detekci rezistence na benzimidazolová a 

imidothiazolová anthelmintika (Coles et al. 2006). Testy se dají rozdělit do dvou skupin 

na základě jejich účinku. Farmakologické testy přímo ovlivňují fyziologické funkce 

parazita (například produkci vajíček nebo vývoj larev), druhými testy jsou testy 

biochemické, které sledují procesy, které byly účinkem anthelmintika ovlivněny 

(například navázání léčiva na tubulin larev) (Várady et al. 2011). K farmakologickým 



25 
 

testům patří test líhnutí vajíček (Egg Hatch Test - EHT), kdy se sleduje líhnutí vajíček 

v různých koncentracích anthelmintika a test vývoje larev (Larval Development Test - 

LDT). Varianta testu vývoje larev Micro-agar larval development test (MALDT) byla 

použita v experimentální části této práce. Oba tyto testy jsou založeny na schopnosti 

larev přežívat a vyvíjet se v prostředí s různými koncentracemi anthelmintik.  

  Poznatky o mechanizmu vzniku rezistence na molekulární úrovni umožnily 

rozvoj molekulárních technik. Metody založené na polymerázové řetězové reakci se 

používají k detekci benzimidazolové rezistence hlístic u ovcí. Pokud je ale přítomna jiná 

mutace než v kodonu 200 isotypu 1 β-tubulinu, nejsme schopni rezistenci detekovat 

(Coles et al. 2006). Znalost molekulárního základu rezistence u ostatních anthelmintik 

není natolik dobře prozkoumán, aby se k detekci těchto rezistencí daly použít 

molekulární techniky (Taylor et al. 2002). 
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CÍLE PRÁCE 

  Cílem této práce bylo zjistit, zda krátkodobý kontakt vajíček nebo dospělých 

jedinců H. contortus s ABZ nebo ABZ.SO může vést ke změnám citlivosti na dané 

anthelmintikum. Práce byla rozdělena na 2 části. Dílčí cíle byly následující: 

   I. 

 Stanovit koncentrace ABZ a jeho metabolitů v trusu ovcí léčených ABZ. 

 Vajíčka citlivého kmene (ISE) H. contortus ovlivnit ABZ, ABZ.SO. 

 Sledovat citlivost H. contortus pomocí in vitro testu líhnutí larev (MALDT). 

 

   II. 

 Dospělé samce i samice H.contortus kmene ISE i WR ovlivnit ABZ. 

 Sledovat změny exprese vybraných genů pomocí real time PCR. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5. Biologický materiál, přístrojové vybavení, 

chemikálie a reagencie 

5.1 Biologický materiál 

5.1.1 Sběr exkrementů 

  Za účelem extrakce a měření koncentrace anthelmintik a jejich metabolitů 

v trusu byl jehňatům plemene Texel, stáří 5–6 měsíců, z farmy Hořiněves (Česká 

republika) podán ABZ v dávce 10 mg/kg perorálně. Vzorky trusu byly odebírány 

v šestihodinovém intervalu v čase 0   72 hodin od první aplikace léčiva. Každý vzorek 

byl odebrán v triplikátu a uschován při teplotě – 20
o
C pro další analýzu. 

5.1.2 Sběr parazitologického materiálu 

  K  další experimentální práci byla tato parazitů prostá jehňata infikována 

larválními stádii třetího stupně (L3) H. contortus. Byly použity dva kmeny H. contortus: 

citlivý kmen - Inbred Susceptible Edinburgh (ISE) a kmen rezistentní - White River 

(WR). Každému zvířeti byla perorálně podaná suspenze s přibližně 5000 – 6000 L3 H. 

contortus. Jehňata byla následně chována a ustájena v boxech bez venkovního výběhu 

s cílem minimalizovat riziko infekce jinými gastrointestinálními nematody. Po sedmi 

týdnech od infekce byli ze slézu jehňat získáni dospělí červi a ze vzorků trusu 

vyizolována vajíčka H. contortus. 

  Veškeré experimenty byly provedeny v souladu se zákonem č. 246/1992 sb. 

na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a pod dohledem lokální 

Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat 

Univerzity Karlovy v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 
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5.2 Přístrojové vybavení 

automatické pipety – Research Plus, Eppendorf 

centrifuga – centrifuge 5810R, Eppendorf 

centrifuga – centrifuge 5415D, Eppendorf 

centrifuga – Biofuge Stratos, Heraeus 

hlubokomrazící box – Jouan VXE Series, Trigon-plus 

homogenizátor – Fast Prep-24, MP Biomedicals 

inkubátor – Memmert 

inkubátor – Hera Cell, Heraeus 

koncentrátor – Concentrator 5301, Eppendorf 

laminární box – Aura 2000 M.A.C., BioAir Instruments 

laminární box – UV-caninet for PCR preparations, UVC/T-AR 

mikroskop – B-350 Series, Optika Microscopes 

mikroskop – NIB-100, Novel Optics 

minicentrifuga – Sprout 
TM

, Heathrow Scientific 

termocyklér – iQ5, BioRad 

termocyklér – MJ Mini, BioRad 

termocyklér – Quant Studio 6 Flex, Life Technologies 

pH metr – Thermo Orion 

spektrofotometr – NanoDrop 1100, Thermo Scientific 

systém čištění vody – Millipore, Milli Q 

termomixér – Thermomixer komfort, Eppendorf 

třepačka – Heliodolph multirelax 

UHPLC/MS/MS – Nexera, LCMS-8030 Triple Quadrupole System, Shimadzu 

ultrazvukový homogenizátor – Sonoplus HD 2070, Bandelin 

váhy – CP 225D, Sartorius 

váhy – M-prove, Sartorius 

vortex – V-1 plus, BioSan 
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5.3 Chemikálie a reagencie 

Acetonitril (LC/MS čistota) – Sigma-Aldrich 

Albendazol (ABZ) – Sigma-Aldrich 

Agaróza – Serva 

Amfotericin B – Sigma-Aldrich 

DEPC – Sigma-Aldrich 

Dimethylsulfoxid (DMSO) – Serva 

DNAse I (RNAse free) – New England BioLabs 

Earle's Balanced Salt Solution 10X – Sigma-Aldrich 

Ethanol – Penta 

First Strand cDNA Synthesis Kit – New England BioLabs 

Glukóza – Riedel – de Haën 

Chloroform – Chemapol 

Isopropanol – Penta 

kvasnicový extrakt – Bacto 
TM

 Yeast extract, Becton, Dickinson and Company 

Mebendazol (MBZ) – Sigma-Aldrich 

NaCl – Penta 

NaHCO3 - Penta 

Lugolův roztok 

Penicilin – Sigma Aldrich 

primery (referenční, UGT, hexamery) – Generi Biotech 

ProtoScript II Reverse Transcriptase – New England BioLabs 

qPCR 
TM

 Core Kit for SYBR Green I - no ROX – Eurogentec 

Ricobendazol (ABZ.SO) – Sigma-Aldrich 

Sheatherův flotační roztok 

směs dNTPs pro reverzní transkripci - Eurogentec  

Streptomycin – Sigma Aldrich 

TRI Reagent – Molecular Research Center 

voda redestilovaná (ddH2O) 

voda pro HPLC 

živné médium R7388 – RPMI 1640 Sigma Aldrich 
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6. Pracovní postupy 

6.1 Zpracování biologického materiálu 

6.1.1 Extrakce albendazolu a jeho metabolitů ze vzorků trusu u ovcí  

  Z 12 rozmražených vzorků trusu odebraných v časech 0, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 

48, 54, 60, 66 a 72 hodin byl odvážen 1g trusu. K němu bylo přidáno 9 ml acetonitrilu a 

90 µl vnitřního standardu (mebendazol, MBZ o koncentraci 0,5 mg/ml v DMSO). Po 

homogenizaci vzorku třecím tloučkem následovala extrakce na mechanické třepačce po 

dobu 10 minut a centrifugace 10 minut při 3 000 g. 6 ml získaného supernatantu bylo 

odpařeno pomocí koncentrátoru. Rekonstituce vzorku byla provedena použitím 100 µl 

roztoku 10 mM mravenčanového pufru o pH 3 a 100% acetonitrilu v poměru 65:35 a 

položením do ultrazvukové lázně po dobu 15 minut a centrifugace 5 minut při 10 000g. 

Před vlastní UHPLC/MS analýzou byly vzorky přefiltrovány přes Syringe filtry (0,22 

µm Millex Millipore, Merc) do vialek opatřených inzerty.  

  Analýza a její vyhodnocení bylo provedeno Mgr. Prchalem na přístroji Nexera 

s LCMS-8030 Triple Quadrupole systémem (Shimadzu). Byla použita kolona Kinetex 

C18; 1,7 µ; 100 A; 100 x 2,1 mm s předkolonou AJO-8782 C18 (Phenomenex), mobilní 

fáze byla složena z 65 % 10 mM mravečanového pufru a 35 % čistého acetonitrilu 

(obojí MS kvalita). Eluce byla izokratická s průtokem 250 µl/min, nástřikem 1 µl 

vzorku a teplotou kolony 40
o
C. Hmotnostní spektrometr byl nastaven na měření MRM 

(multi reaction monitoring) přechodů.   

  Z naměřených hodnot koncentrací albendazolu (ABZ) a jeho metabolitu 

albendazolsulfoxidu (ABZ.SO) získaných extrakcí ze vzorků trusu se vybraly hodnoty 

koncentrací v souladu s LC hodnotami naměřenými při testu líhnutí vajíček (proveden 

Dr. Lecovou). 
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6.1.2 Izolace a inkubace dospělých červů H. contortus  

  Dospělí červi byli získáni ze slézu jehňat pomocí agarové metody (Obr. 10) 

(Van Wyk et al. 1980). Poté následovalo třídění dospělých jedinců podle pohlaví na 

základě typických morfologických znaků. Přítomnost kopulační burzy (bursa 

copulatrix) v kaudální části a většinou menší velikost samců je výrazně odlišuje od 

samic (Obr. 11A). U samic je možno pozorovat červeno/bílé pruhování tvořené 

stočením střeva a dělohy a v poslední třetině těla tzv. vulvární patku neboli klapku (Obr. 

11B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Získávání nematod z agaru ulpělého na plátech gázy (foceno Prof. RNDr. 

Jiřím Lamkou, CSc. na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové). 
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Obr. 11 H. contortus - morfologické rozdíly u samce a samice (foceno MVDr. Lenkou 

Lecovou, PhD. na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové). 

 

  Část červů (skupina s ABZ) obou pohlaví a kmenů byla vystavena působení 

kultivačního média (3 ml připraveného média na 10 kusů červů stejného pohlaví a 

kmene) s 10 µM koncentrací ABZ po dobu 12 a 24 hodin. Druhá část červů obojího 

pohlaví i kmenů byla vystavena vlivu pouze čistého média (0,5 ml média R7388 s 1 g 

NaHCO3, 1 g glukózy, 5 ml penicilinu a streptomycinu a 0,5 ml amfotericinu) opět po 

dobu 12 a 24 hodin jako negativní kontrola (NC). Po ukončení kultivace byli červi 

přeneseni do sterilních označených mikrozkumavek s 200 µl TRI reagentu dle pohlaví a 

kmene po 10 kusech a zamraženy na    80
o
C. Takto připravené vzorky byly dále použity 

k molekulárně-genetické analýze. 

 

6.1.3 Izolace vajíček H. contortus a preinkubace vzorků pro MALDT 

  Izolace vajíček ze vzorku trusu pro použití při in vitro testech byla provedena 

pomocí soustavy sít s rozměry ok 250, 100 a 25 µm. Při promývání pod tekoucí vodou 

byla vajíčka zachycena na posledním sítě s nejmenším průměrem (25 µm). Zachycená 

vajíčka byla z povrchu síta přenesena do připravené kádinky a nechala se sedimentovat 

po dobu asi 20 minut. Sediment byl slit do zkumavek a centrifugován 2 minuty při 1500 

otáčkách za minutu. Po centrifugaci byl supernatant odstraněn a sediment byl důkladně 
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promíchán. K sedimentu byl přidán modifikovaný Sheatherův flotační roztok (sg 1,27 

g.cm
-3
) tak, aby se na povrchu zkumavky vytvořil konvexní meniskus. Zkumavky byly 

uzavřeny víčky a opětovně centrifugovány 2 minuty při 1000 otáčkách za minutu. Po 

skončení centrifugace byla vyflotovaná vajíčka odsáta z povrchu hladiny flotačního 

roztoku a vypláchnuta z vnitřních stran víček do kádinky (nejlépe pomocí stříkačky). 

Z důvodu odstranění zbylého cukrového flotačního roztoku byla suspenze s vajíčky 

promyta vodou na sítě s průměrem ok 20 µm a opět centrifugovaná. Po odsátí 

supernatantu pasteurovou pipetou mohla být takto vyizolovaná vajíčka použita při in 

vitro testech.  

Vyizolovaná vajíčka H. contortus byla následně inkubována s ABZ (0,05 

µg.ml
-1
), ABZ.SO (2 µg.ml

-1
) a DMSO jako negativní kontrolou (NC) po dobu 24 

hodin při 8
o
C. Výsledná koncentrace DMSO v každém vzorku byla 0,1 %. Po uplynutí 

24 hodin byla vajíčka důkladně promyta od zbytků anthelmintik a použita pro další in 

vitro testy. 

 

6.1.4 In vitro test vývinu larev na mikroagaru 

  Test vývinu larev (Micro-Agar Larval Development Test – MALDT) je 

založený na schopnosti larev přežívat a vyvíjet se v prostředí s různou koncentrací 

anthelmintika. Výhoda tohoto testu spočívá v možnosti současně zjistit účinnost více 

druhů širokospektrých anthelmintik.  

  Zásobní ředění anthelmintik bylo provedeno sériovým ředěním v poměru 1:2 

s DMSO v 96 jamkové mikrotitrační destičce, čímž bylo získáno 12 koncentrací 

anthelmintik. Ty byly následně zředěny destilovanou vodou v poměru 1:4. 10 µl z takto 

připravených koncentrací bylo přeneseno do jamek nové 96 jamkové mikrotitrační 

destičky. Do kontrolních jamek bylo místo anthelmintika přidáno 10 µl roztoku DMSO 

zředěného destilovanou vodou v poměru 1:4. Ke každé koncentraci anthelmintika i do 

kontrolních jamek bylo pipetováno 150 µl 2% agarózového gelu o teplotě 45
o
C. Po jeho 

ztuhnutí bylo na tzv. matrix přidáno 10 µl výživného média (1g kvasnicového extraktu s 

90 ml 0,85% NaCl autoklávovaný po dobu 20 minut a následně smíchaný s 10 ml 10x 

koncentrovaného Earleho roztoku) a 10 µl suspenze vajíček naředěné amfotericinem B 

v takovém množství, aby jeho výsledná koncentrace byla 10 µg/ml a koncentrace 
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vajíček 50   80 ks/10 µl. Výsledné koncentrace ABZ/ABZ.SO se tak v jednotlivých 

jamkách pohybovaly v rozmezí od 0,0006 µg/ml do 1,28 µg/ml. Výsledná koncentrace 

DMSO byla ve všech jamkách 1,25 %. Jako prevence proti vypařování byly krajní 

jamky mikrotitrační destičky naplněny destilovanou vodou. Destičky byly inkubovány 7 

dní při teplotě 27
o
C. Inkubace byla ve všech jamkách zastavena přidáním 10 µl 1% 

vodného Lugolova roztoku.  

  Před vlastním vyhodnocením testu byl celý obsah každé jamky přenesen do 

nové 96 jamkové mikrotirační destičky. V každé jamce o určité koncentraci 

anthelmintika i v kontrolních jamkách (NC) byl určen počet ovlivněných a 

neovlivněných stádií. Za ovlivněná jsou považována vajíčka, larvy prvního (L1) a 

druhého (L2) stupně, a za neovlivněná larvy třetího (L3) stupně. Jednotlivá larvální 

stádia se diferencují na základě morfologie. Larvy 1. a 2. stádia jsou menší, bez výrazné 

vnitřní diferenciace orgánů a viditelného vnějšího obalu (kutikuly), který je u 3. stádia 

viditelný v kaudální části a podél celého těla vytváří tzv. longitudinální zvlnění (Obr. 

12).  

  Získaná data (celkový počet, počet ovlivněných stádií a dané koncentrace 

léčiva) byla následně dosazena a analyzována pomocí logistického regresního modelu 

pro stanovení LC50 a LC99 (Dobson et al. 1987). Tento test se provádí ve dvou 

opakováních pro každou koncentraci léčiva a zároveň se opakuje ve čtyřech nezávislých 

experimentech.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 H. contortus - vývojové stádia (vajíčko a larvy 1.    3. stupně) (foceno MVDr. 

Lenkou Lecovou, PhD. na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové). 
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6.1.4.1 Vyhodnocení dat 

  Výsledky MALDT byly uváděny jako hodnoty LC50 nebo LC99, které jsou 

definovány jako koncentrace anthelmintik, u kterých dojde k potlačení vývinu 50 %, 

respektive 99 % vajíček na L3 stádium parazita. LC50 poskytuje informace o rezistenci 

průměrného červa v populaci a LC99 ukazuje, jaká část populace je nejvíce rezistentní. 

Významné rozdíly (P ≤ 0.05) mezi hodnotami LC50 resp. LC99 získanými pro ABZ a 

ABZ.SO byly identifikovány pomocí Studentova t-testu (GraphPad Prism Software, 

USA).  

 

6.2 Molekulárně – genetická analýza 

6.2.1 Izolace RNA z dospělých jedinců H. contortus 

  Dospělí červi H. contortus stejného pohlaví, kmenu a ovlivnění (à 10 ks v 200 

µl TRI reagentu) se daly v čas potřeby rozmrazit do PCR boxu se zapnutým laminárním 

prouděním. Vzhledem k tomu, že byla izolována RNA, která je citlivá na vnější 

podmínky, veškerá práce se vzorky byla provedena v boxu pro PCR aplikace. 

K rozmraženým vzorkům bylo přidáno 300 µl TRI reagentu a homogenizační skleněné 

kuličky ošetřené inhibitory RNA. Vzorky byly homogenizovány pomocí rotace 6 m/s po 

dobu 40 sekund. Použitím automatického homogenizátoru bylo docíleno stejnoměrné a 

zároveň srovnatelné homogenizace u všech vzorků.  

  Dle množství TRI reagentu (500 µl) bylo přidáno 100 µl chloroformu, vzorky 

se protřepaly a nechaly 2 – 3 minuty stát. Poté byly centrifugovány po dobu 15 minut 

při 4
o
C a 12 000g. Během centrifugace došlo k rozdělení fází. Rozpuštěná RNA je 

obsažena v horní vodní fázi, která byla přenesena do čistých předem označených 

mikrozkumavek. K této RNA bylo přidáno 250 µl isopropanolu, vzorky byly protřepány 

a nechaly se stát 10 minut při laboratorní teplotě. Dalším krokem byla opětovná 

centrifugace po dobu 10 minut při 4
o
C a 12 000g. Během této centrifugace došlo 

k vysrážení RNA do podoby pelety na dně mikrozkumavek. Ze vzorků byl odsát 

supernatant a k peletám bylo přidáno po 500 µl 75% roztoku etanolu. Vzorky byly opět 

centrifugovány po dobu 5 minut při 4
o
C a 7 500g. V tomto kroku došlo k přečištění 
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vysrážené RNA. Posledním krokem bylo odsátí supernatantu skleněnou pipetou a 

rozpuštění pelety v DEPC vodě. Množství vody (20-40µl) bylo upraveno dle velikosti 

pelety.  

  Vzorky s vyizolovanou RNA byly důkladně promíchány a jejich koncentrace 

byla změřena pomocí NanoDropu. Při měření koncentrace byl mimo jiné sledován i 

průběh absorbanční křivky a hodnoty poměru absorbance při 260 a 280 nm. Z hodnoty 

tohoto poměru se dá usuzovat na znečištění vyizolované RNA proteiny. Takto 

připravené vzorky byly uchovány při     80
o
C pro zachování stability získané RNA. 

 

6.2.2 Syntéza cDNA 

  Principem této metody je přepsání vyizolované RNA do komplementární DNA 

(cDNA) pomocí enzymu reverzní transkriptázy (RT). Takto získaná cDNA obsahuje 

pouze kódující sekvence. Nejdříve byly připraveny 2 paralelní sady RNA vzorků, které 

obsahovaly směs 5 µl RNA z každého vzorku ředěného na 0,2 µg/µl a 1 µl náhodných 

hexamerů (primeru). Vzorky byly po dobu 5 minut zahřáty na 65
o
C v PCR cykléru a 

poté zchlazeny na ledu. Díky tomuto zahřátí dojde k denaturaci vlásenek RNA, což 

umožní správnému nasednutí primeru. Jedna ze sad vzorků byla poté vystavena vlivu 

RT (bylo k ní přidáno 14 µl mastermixu s RT), druhá sada vzorků byla bez přidávané 

RT jako takzvaná noRT kontrola (14 µl přidaného mastermixu neobsahovalo RT). 

Reakční směs byla zahřívána v PCR cykléru 10 minut na 25
o
C (nasednutí primeru), 50 

minut na 42
o
C (syntéza cDNA) a 5 minut na 80

o
C (denaturace RT). Po proběhlé 

reverzní transkripci bylo ke každému vzorku (reakční směsi) přidáno 80 µl 

redestilované vody (zředění vzorku cDNA 5x). Takto připravená cDNA byla před 

dalším použití uchována při     20
 o
C.  
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Tab. 3 Mastermix pro reverzní transkripci a kontrolu (RT, noRT) 

MIX RT noRT 

5x PCR pufr 4,0 µl 4,0 µl 

0,1 M DTT 2,0 µl 2,0 µl 

10mM 

dNTPs 
4,0 µl 4,0 µl 

ProtoScript II RT 0,5 µl - 

DEPC H2O 3,5 µl 4,0 µl 

Celkem 14,0 µl 14,0 µl 

 

6.2.3 Real time PCR 

  Metoda real time PCR je založená na kvantitativní polymerázové reakci 

(qPCR). Princip polymerázové řetězové reakce vychází ze struktury DNA a z dějů, 

které probíhají při její replikaci. Kvantitativní PCR je možno využít ke kvantifikaci 

počátečního počtu kopií amplifikované sekvence a posléze k posouzení kvantifikace 

genové exprese. Porovnáním exprese referenčních (house-keeping) genů, u kterých se 

exprese nemění, se sledovanými geny jsme schopni posoudit, zda došlo k nějaké změně, 

která se navenek může projevit indukcí nebo inhibicí enzymu, který je daným genem 

kódován.  

  Pro vlastní PCR byl připraven mastermix s finální koncentrací primerů 100 

nM. Rozpis jednotlivých složek mastermixu pro jednu reakci (celkový reakční objem 20 

µl) je uveden v tabulce 4. Při přípravě mastermixu byla nejdříve pipetována voda, 

poslední byl pipetován enzym. Dle počtu požadovaných reakcí bylo spočítáno množství 

jednotlivých složek mastermixu. Do PCR stripů bylo pipetováno 15 µl mastermixu a 5 

µl ředěné cDNA, všechny vzorky byly stanovovány v duplikátech. Jako negativní 

kontrola bylo použito 5 µl DEPC vody. Takto připravená směs byla vložena do PCR 

cykléru za spuštění teplotního profilu, který je uveden v tabulce 5. Po skončení 

programu byl zkontrolován průběh fluorescenčních křivek a křivek tání. Získaná data 

byla poté zpracována a vyhodnocena.  
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Tab. 4 SYBR qPCR mastermix 

Komponent objem (µl) 

DEPC H2O 9,3 µl 

10x PCR pufr 2,0 µl 

50 mM MgCl2 1,4 µl 

5 mM dNTP mix 0,8 µl 

ředěný SYBR
® 

Green 0,6 µl 

forward primer (5 µM) 0,4 µl 

reverse primer (5 µM) 0,4 µl 

HotGoldStar Enzym (DNA polymeráza) 0,1 µl 

cDNA (ředěná 1:4) 5,0 µl 

Celkem 20 µl 

 

 

Tab. 5 Reakční podmínky qPCR 

Krok teplota (°C) čas (min/s) počet cyklů 

počáteční denaturace 98 10min 1 

Denaturace 98 10s 

40 Annealing 60 15s 

Extenze 72 20s 

finální extenze 65 30s 65 

 

  V této práci byly jako referenční použity tři geny kódující glyceraldehyd-3-P 

dehydrogenázu (GAPDH), superoxiddismutázu (SODc) a gen kódující podjednotku 

RNA polymerázy (AMA), které byly vybrány jako nejstabilnější z deseti kandidátních 

genů (Lecová et al. 2015). Sledovanými geny byly geny kódující UDP-glukosyl 

transferázu (UGT), kterých je v genomu Haemoncha identifikováno už přes 40.  

  Nejdříve byl proveden výběr UGT, které byly během analýzy používané. Jako 

vhodné se ukázaly UGT 6, 7, 9, 11, 12, 13 a 14, u kterých byla stanovena účinnost. Pro 

účinnost primerů byla použita směsná cDNA, ze které byla připravena ředící řada (5 

koncentrací, postupné ředění 1:4). Vždy byly měřeny 2 technické replikáty (2 stejné 
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koncentrace) v pěti bodech. Ze změřených vzorků byly odečteny Ct hodnoty (treshold 

cycle), které odpovídají počtu cyklů potřebných, aby měřená fluorescence překročila 

stanovenou mez (treshold line). Průměrné Ct hodnoty z měřených duplikátů byly 

použity při vyhodnocení účinnosti primerů. Analýza vlastních vzorků byla provedena 

podle standardního PCR protokolu, jen s tím rozdílem, že u referenčních genů byly 

mimo dvou technických replikátů se získanou cDNA analyzovány i vzorky bez cDNA 

(noRT). 

 

6.2.3.1 Vyhodnocení dat 

  Vyhodnocení dat bylo provedeno Ing. Matouškovou metodou „Comparative 

Ct“ (ΔΔ Ct) v programu Microsoft Excel, statistické vyhodnocení bylo provedeno 

v programu GraphPad Prism 6.0 pomocí nepárového Studentova t-testu. 
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VÝSLEDKY 

7. Stanovení koncentrace ABZ a jeho metabolitů v 

trusu 

  Vzorky trusu ovcí léčených ABZ v dávce 10 mg/kg byly odebírány 

v šestihodinovém intervalu v čase 0 – 72 hodin od první aplikace léčiva. Každý vzorek 

byl odebrán v tripletu, ze změřených hodnot byl vypočítán průměr. Tabulka č. 6 uvádí 

výsledné koncentrace léčiv nalezených v trusu ovcí v závislosti na době odběru vzorků. 

Jako vnitřní standard byl použit mebendazol (MBZ). Sledovaným léčivem je albendazol 

(ABZ), jeho hlavní metabolit  albendazolsulfoxid (ABZ.SO) a jeho biologicky neaktivní 

metabolit albendazolsulfon (ABZ.SO2). Z naměřených hodnot koncentrací ABZ a jeho 

aktivního metabolitu ABZ.SO získaných extrakcí ze vzorku trusu se vybraly hodnoty 

koncentrace použité při dalším experimentu v souladu s LC hodnotami naměřenými při 

testu líhnutí vajíček (Egg hatch test – EHT, proveden Dr. Lecovou). 

Tab. 6 Koncentrace (µg/g) léčiv naměřené ve vzorcích trusu v době odběru vzorků 

Doba odběru 

vzorku (hod) 
ABZ ABZ.SO ABZ.SO2 

0 0 0 0 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

66 

72 

9,9 

5,9 

6,0 

6,0 

4,3 

2,4 

1,7 

0,8 

0,3 

0,1 

0,1 

5,3 

4,4 

4,8 

4,1 

3,5 

2,2 

1,2 

0,6 

0,3 

0,1 

0,1 

0,7 

0,9 

1,4 

2,0 

1,9 

2,3 

1,7 

1,0 

0,4 

0,1 

0,0 
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Obr. 13 Koncentrace sledovaných léčiv ve vzorku trusu v závislosti na čase. 

 

8. Testování vlivu ABZ a ABZ.SO na vývoj larev H. 

contortus  

  Vyizolovaná vajíčka H. contortus získaná pomocí sít byla pre-inkubována po 

dobu 24 hodin v médiu s DMSO (negativní kontrola) nebo s ABZ nebo s  ABZ.SO o 

koncentracích 0,05 µg.ml
-1

 a 2 µg.ml
-1
. Tyto koncentrace byly vybrány na základě 

výsledků analýzy trusu ovcí léčených ABZ. Po 24 hodinách byla vajíčka důkladně 

promyta od zbytků anthelmintik a použita pro MALDT (Micro-Agar Larval 

Development Test). Hodnotil se počet nevylíhlých vajíček a nedovyvinutých larev 

(larvy L1 a L2) a počet vyvinutých larev (L3). Získaná data (celkový počet jedinců, počet 

ovlivněných jedinců a použitá koncentrace léčiva) byla dosazena a analyzována pomocí 

logistického regresního modelu pro stanovení LC50 a LC99. Obrázek č. 14 ukazuje 

příklad stanovení LC hodnot pomocí tohoto modelu pro ABZ se vzorkem ovlivněným 

ABZ.SO. Rozdíly (P ≤ 0.05) mezi hodnotami LC50 nebo LC99 získanými pro ABZ a 

ABZ.SO (zkoumaná léčiva) byly identifikovány pomocí Studentova t – testu. Porovnání 

letálních koncentrací ABZ a ABZ.SO uvádí tabulka číslo 7. 
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Obr. 14 Stanovení LC50  a LC99 pro ABZ u vzorků ovlivněných ABZ.SO.
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Tab. 7 Letální koncentrace (LC50/99; µg.ml
-1
; průměr ± SD) ABZ a ABZ.SO u 

negativních kontrol (NC) a ovlivněných vzorků (ABZ/ABZ.SO) kmene ISE 

MALDT pre-inkubace vzorku LC50 LC99 

ABZ 

NC 0.19±0.01 1.56±0.13* 

ABZ 0.15±0.02 1.12±0.03* 

ABZ.SO 0.18±0.00 1.11±0.01* 

    

ABZ.SO 
NC 0.45±0.00 0.98±0.01 

ABZ 0.43±0.01 0.97±0.02 

 ABZ.SO 0.44±0.00 0.97±0.01 

     * Statistická odchylka (P ≤ 0.05) 

  Porovnáním získaných výsledků je vidět, že po předešlém ovlivnění léčivem 

nedošlo téměř k žádné výrazné změně ve vývinu vajíček vlasovky na třetí larvální 

stádium. Mírné, ale signifikantní zvýšení citlivosti vlivem inkubace s ABZ i ABZ.SO 

bylo zaznamenáno pouze u hodnot LC99 u MALDT pro ABZ u obou ovlivněných 

vzorků.  
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9. Sledování exprese vybraných genů UGT  

  Metoda „Real time PCR“ (PCR v reálném čase) byla použita k posouzení změn 

genové exprese sledovaných genů u kontrolních vzorků a vzorků ovlivněných 

albendazolem. U kontrolních vzorků byly také porovnávány změny v genové expresi 

v rámci pohlaví. V této práci byly použity referenční geny pro GAPDH, SODc a AMA. 

Jako sledované geny byly vybrány geny pro UGT 6, 7, 9, 11, 12, 13 a 14. Nejprve 

musela být stanovena účinnost navržených primerů. Charakteristiky jednotlivých 

genově specifických primerů včetně jejich účinností jsou shrnuty v tabulce č. 8. Na 

základě zjištěných účinností a průběhu fluorescenčních křivek a křivek tání byly k práci 

použity UGT 7, 12 a 13. 

Tab. 8 Charakteristiky genově specifických primerů 

Název 

genu 

GenBank 

ID 

Sekvence forward 

primeru 

Sekvence reverse  

primeru 

Délka 

produktu 

(bp) 

Účinnost 

(%) 

GAPDH 

SODc 

AMA 

UGT6 

UGT7 

UGT9 

UGT11 

UGT12 

UGT13 

UGT14 

CDJ92718.1 

CDJ80830.1 

CDJ91461.1 

CDJ91446 

CDJ80191 

CDJ87561 

CDJ96378 

CDJ96378 

CDJ90982 

CDJ81853 

ACGAGACCTACAATGCAGCC 

GCTGGCACTGATGATTTGGG 

TATGGGAGGTCGTGAAGGTC 

CTTGGTGGAATCGCGGTCTA 

GATCTCTGTGGAATCGGCGT 

TCGGAACACTTGTCGGTGTC 

TGTACCAGCATCTACTGGCG 

GCAGCCTTTGATGAGCACAC 

CGGGAAGCCATTGATCGAGT 

TCTAGTTTCGTTCCGGCCAC 

GCGAGACAGTTGGTGGTACA 

CGCCAGCATTTCCTGTCTTC 

GTGGGCTTCATAGTGGGCATA 

TTTTGACGTGCCCATGTGGT 

GGTCATGTCAGTGCCTTTGC 

GTTGGCCTTGGGAACTCGTA 

TGGCTGACGTACACCAAGTC 

GGCCCACTTGAATGAGACGA 

TGAAAGGACGTCGCGCTAAT 

GACTTCATTGCACAGTCGCC 

67 

128 

214 

269 

237 

271 

277 

68 

88 

75 

101 % 

100 % 

104 % 

101 % 

94 % 

100 % 

103 % 

100 % 

99 % 

118 % 

                       
 

9.1 Porovnání konstitutivní exprese UGT u samců a samic H. 

contortus 

  Z předběžných dat získaných ze sekvenování RNA (RNA-seq), která provedl a 

zanalyzoval Dr. Vogel (Max Planck Institut pro Chemickou ekologii, Jena-Německo) 

byly zjištěny rozdíly mezi genovou expresí u samců (M) a samic (F) (Obr. 15). V našich 

experimentech byla metodou qPCR, zjištěna nižší exprese UGT13 u samců oproti 

samicím a naopak vyšší genová exprese UGT 7 a 12 byla zaznamenána u samců ve 

srovnání se samicemi (Obr. 16), což dobře koresponduje s daty získanými metodou 

RNA-seq.  
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Obr. 15 Porovnání změn exprese vybraných UGT  u samců a samic H. contortus z dat 

získaných metodou qPCR. 

 

 

Obr. 16 Porovnání exprese vybraných UGT u samců a samic H. contortus z dat 

získaných ze sekvenování RNA. 
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9.2 Porovnání změn genové exprese sledovaných UGT vlivem 

ABZ  

  Navození změn v genové expresi bylo způsobeno vystavením části dospělých 

jedinců H. contortus (obou kmenů a pohlaví) vlivu ABZ o koncentraci 10 µM po dobu 

12 a 24 hodin. Jako negativní kontrola sloužilo pouze čisté kultivační médium, jehož 

vlivu byla vystavena druhá část červů obojího pohlaví i kmenů opět po dobu 12 a 24 

hodin.  

  Obrázky 17-22 graficky znázorňují porovnání změn exprese sledovaných UGT 

u samců i samic v závislosti na době působení ABZ. Ve všech následujících grafech je 

použito označení „M“ pro samce, „F“ pro samice, „i“ pro citlivý kmen ISE, „w“ pro 

rezistentní kmen WR. 

 

 

Obr. 17 Porovnání změn genové exprese pro sledovaný gen UGT 7 u samic obou 

kmenů v závislosti na době působení  ABZ. 
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Obr. 18 Porovnání změn genové exprese pro sledovaný gen UGT 7 u samců obou 

kmenů v závislosti na době působení ABZ. 

  U UGT 7 u samic byla zaznamenána signifikantní změna exprese u 

rezistentního kmene po ovlivnění ABZ po dobu 24 hodin. Došlo k jejímu zvýšení. 

Oproti tomu u samců k žádným statisticky významným změnám nedošlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Porovnání změn genové exprese pro sledovaný gen UGT 12 u samic obou 

kmenů v závislosti na době působení ABZ. 
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Obr. 20 Porovnání změn genové exprese pro sledovaný gen UGT 12 u samců obou 

kmenů v závislosti na době působení kultivačního média. 

  U genu pro UGT 12 nebyly ani u jednoho pohlaví zaznamenány statisticky 

významné změny exprese způsobené inkubací s ABZ. 

 

 

 

Obr. 21 Porovnání změn genové exprese pro sledovaný gen UGT 13 u samic obou 

kmenů v závislosti na době působení kultivačního média. 
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Obr. 22 Porovnání změn genové exprese pro sledovaný gen UGT 13 u samců obou 

kmenů v závislosti na době působení kultivačního média. 

  U genu pro UGT 13 nebyly ani u jednoho pohlaví zaznamenány statisticky 

významné změny exprese vyvolané inkubací s ABZ.  
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DISKUZE 

  Bližší studium a především přesné poznání mechanizmů vzniku rezistence 

vlasovky slézové na anthelmintika by mohlo být klíčové k zastavení vzniku rezistencí a 

ztrátám, ke kterým díky ní dochází. 

  Cílem práce bylo zjistit, zda krátkodobý kontakt vajíček nebo dospělých 

jedinců s anthelmintiky může navodit změny citlivosti k podaným anthelmintikům, což 

by se mohlo v dalších generacích projevit rozvojem rezistence. Práce byla rozdělena na 

dvě části. V první části bylo cílem zjistit, jaké metabolity a hlavně v jakém množství se 

vyskytují v trusu ovcí léčených ABZ po podané standardní dávce 10 mg/ kg. Vycházelo 

se z předpokladu, že po léčení zvířat anthelmintiky jsou jejich rezidua obsažena v trusu. 

Zajímalo nás, zda by koncentrace metabolitů anthelmintik obsažených v trusu nemohly 

způsobit změny citlivosti vajíček H. contortus. Vajíčka se ovlivnila metabolity ABZ o 

koncentraci 0,05 µg.ml
-1

 a ABZ.SO o koncentraci 2 µg.ml
-1

 po dobu 24 hodin. 

K detekci změn citlivostí byl použit MALDT (varianta LDT).  

  Test vývoje larev (LDT) spolu s testem líhnutí vajíček (EHT) patří k nejčastěji 

používaným in vitro metodám k detekci rezistence na benzimidazoly. Princip těchto 

testů je postaven na stejném základě. Liší se od sebe časovým intervalem, za jaký jsou 

vyhodnocovány (EHT - 48 hodin, LDT - 7 dní) a také dobou, za jakou je potřeba 

zpracovat vajíčka po jejich vyizolování z trusu. Účinnost thiabendazolu, referenčního 

anthelmintika, se snižuje spolu se stářím vajíček.  Proto by vajíčka pro EHT měla být 

zpracována do 3 hodin od jejich sběru nebo by měla být skladována anaerobně. Naproti 

tomu stáří vajíček použitých při LDT nehraje žádnou roli (Coles et al. 2006). To byl 

jeden z důvodů, proč byl pro vlastní práci použit test vývoje larev respektive jeho 

varianta MALDT.  

  Várady et al. (2007) se zaměřil na porovnání LDT a EHT mezi sebou 

vzhledem k jejich schopnosti detekovat rezistenci na benzimidazoly. Zjistil, že LDT 

poskytuje přesnější kvantitativní odhad úrovně benzimidazolové rezistence ve srovnání 

s EHT. EHT neumožňuje stanovení nízkých hladin (pod 25 %) rezistentních červů 

v rámci populace.  

  Testů vývoje larev k detekci benzimidazolové rezistence existuje mnoho verzí, 

obecně známé jsou jeho dvě varianty (Várady et al. 2007). Vzájemně se od sebe odlišují 
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médiem, na kterém probíhá inkubace s anthelmintiky. U LDT se jedná pouze o roztok 

anthelmintik, u MALDT je použit agar s roztokem anthelmintik. V roce 2009 se Várady 

se svým týmem zabýval porovnáním těchto dvou variant testu. Došel k závěru, že obě 

tyto techniky poskytují spolehlivé a srovnatelné výsledky. Stejných výsledků dosáhla i 

Lecová et al. (2013), když pomocí těchto testů porovnávala účinnost monepantelu vůči 

nižším vývojovým stádiím H. contortus rezistentního a citlivého kmene. Tyto testy mají 

vysokou citlivost, která umožňuje odhalit relativně malé podíly rezistentních červů 

v populaci. Jedinou výhodu, kterou Várady et al. (2009) vidí v použití LDT přednostně 

před MALDT je jednodušší provedení a menší časová náročnost.  

  V naší studii jsme MALDT použili na zjištění citlivosti nižších vývojových 

stádií H. contortus na ABZ a ABZ.SO po předchozí 24 - hodinové inkubaci vajíček 

s ABZ nebo ABZ.SO. Výsledky ukázaly, že vlivem zvolených inkubačních podmínek 

nedošlo k signifikantní změně u většiny sledovaných parametrů. Pouze bylo 

zaznamenáno mírné, ale signifikantní zvýšení citlivosti vlivem 24 - hodinové inkubace 

s ABZ i ABZ.SO u hodnot LC99 u MALDT pro ABZ u obou ovlivněných vzorků. 

Z toho vyplývá, že 24 hodinová inkubace s danými koncentracemi léčiv v žádném 

z testů nesnížila citlivost nižších vývojových stádií H. contortus na ABZ a ABZ.SO. Je 

možné, že prodloužením inkubační doby vajíček nebo inkubací larev s anthelmintiky 

v jiných koncentracích by mohlo k zvýšení citlivosti dojít.  

Vzhledem k tomu, že Haemonchus patří ke geohelmintům, část jeho životního 

cyklu je závislá na vnějším prostředí, kam jsou uvolňována vajíčka a z nich vylíhlé larvy. 

Přežití vajíček a vývoj volně žijících stádií je z velké části ovlivněno faktory životního 

prostředí jako je teplota vzduchu a půdy, půdní vlhkost a relativní vlhkost vzduchu 

(Falzon et al. 2014). Doba přežívání vajíček je závislá na schopnosti odolávat vyschnutí, 

které je závislé na teplotě prostředí (Horák a Scholz 1998). Pokud je strategie přežívání 

zvládnuta, může být kontakt vajíček se zbytky anthelmintik v trusu dlouhý a může tak 

dojít například k indukci enzymů, které mají za následek zvýšení hodnoty LC50 a tedy 

vyšší pravděpodobnost vývoje odolnějších jedinců.  

  Právě kontakt parazita s nízkými dávkami anthelmintik vede k iniciaci 

obranných mechanizmů a následně ke snížené citlivosti parazita k podaným 

anthelmintikům (Babíková 2009). Rozvoj rezistence může být podpořený zvýšenou 
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aktivitou enzymů metabolizujících xenobiotikum, které červa chrání před jeho 

toxickými účinky.  

  Další část našeho projektu byla zaměřena na sledování změn v expresi 

vybraných enzymů vlivem kontaktu dospělců s ABZ. Sledovanými enzymy byly UDP-

glukosyltranferázy (UGT). Při studiích biotransformace ABZ u H. contortus byly 

identifikovány ABZ-glukosidy jako hlavní deaktivační metabolity (Cvilink et al. 2008). 

Také v další studii biotransformace ABZ u Caenorhabditis elegans bylo zjištěno, že 

ABZ je metabolizován na dva ABZ - glukosidy (Laing et al. 2010). Podobnost 

produkce metabolitů u C. elegans a H. contortus naznačuje, že biotransformační dráhy 

jsou u hlístic zakonzervovány (Laing et al. 2010). Dosud nebyly publikovány žádné 

zprávy o glukosidaci ABZ u savců. Tímto se metabolizmus ABZ u hlístic odlišuje od 

metabolizmu savců.  

   U resistentních kmenů H. contortus bylo nalezeno významně větší množství 

těchto metabolitů a zvýšená aktivita UGT oproti kmenům citlivým (Vokřál et al. 2013). 

Jedinci z kmene rezistentních k benzimidazolům (BR) a ke všem dostupným 

anthelmintikům (WR) produkují větší množství ABZ- glukosidů než kmen citlivý (ISE) 

a vykazují vyšší aktivitu UGT vůči modelovému substrátu (p-nitrofenol). Zvýšená 

aktivita biotransformačních enzymů u rezistentních kmenů ukazuje na souvislost se 

vznikem anthelmintické rezistence (Laing et al. 2014).  

  Ve své diplomové práci jsem se zabývala studiem exprese UGT u H. contortus. 

Porovnávala jsem konstitutivní expresi u samců a samic a změny genové exprese u 

UGT 7, 12 a 13 po inkubaci helmintů s ABZ. Navození změn v genové expresi bylo 

způsobeno vystavením části dospělých jedinců H. contortus (obou kmenů a pohlaví) 

vlivu kultivačního média s obsahem ABZ o koncentraci 10 µM po dobu 12 a 24 hodin. 

Jako negativní kontrola sloužilo pouze čisté kultivační médium, jehož vlivu byla 

vystavena druhá část červů obojího pohlaví i kmenů opět po dobu 12 a 24 hodin.  

  Molekulární metody jsou ideální volbou pro časnou detekci benzimidazolové 

rezistence. Kvantifikace úrovně genové exprese za použití real time PCR, nám 

umožňuje měřit množství buněčné RNA, z kterého jsme schopni určit, do jaké míry je 

sledovaný gen exprimován (Schmittgen a Livak 2008).  Zvýšená tvorba buněčné RNA 

v přítomnosti induktoru se může projevit zvýšenou aktivitou specifického enzymu. 
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V případě mé diplomové práce byl potenciálním induktorem ABZ a sledovanými 

enzymy UGT.  

  Genom H. contortus je známý od roku 2013 (Laing et al. 2013). Z dat, která 

byla získána sekvenováním transkriptomu (RNA-seq), které provedl a zanalyzoval Dr. 

Vogel (Max Planck Institut pro Chemickou ekologii, Jena-Německo), byly 

vypozorovány značné rozdíly v transkriptomu H. contortus mezi kmeny WR a ISE. 

Změny mezi kmeny byly identifikovány i v expresi genů pro UGT. Z analýzy dat RNA-

seq lze předpokládat hladiny transkripce u jednotlivých UGT. Vzhledem k tomu, že v 

genomu H. contortus bylo identifikováno už přes 40 UGT, k vlastní práci byly vybrány 

pouze tři: UGT 7, 12 a 13. 

  V rámci sledovaných UGT bylo nejprve porovnána konstitutivní exprese u 

samců a samic. Vyšší genová exprese byla zjištěna u samců ve srovnání se samicemi u 

UGT 7 a 12. Tato data získaná metodou real time PCR, jsou srovnatelná v porovnání 

s množstvím transkriptu, které bylo detekováno po zanalyzování dat z RNA-seq. 

Opačný trend jeví konstitutivní porovnání exprese samců a samic u UGT 13. Dá se 

předpokládat, že pravděpodobná větší individuální variabilita v expresi tohoto genu, by 

mohla být důvodem rozdílných výsledků. 

Po inkubaci s ABZ došlo ke statisticky významné změně exprese u UGT 7 u 

samic rezistentního kmene po ovlivnění ABZ po dobu 24 hodin. U ostatních 

sledovaných UGT nedošlo k statisticky významným změnám a tedy se na zvýšeném 

metabolizmu nepodílí. U genu UGT 13 je pozorovatelná vyšší odchylka pro jednotlivá 

měření u samců citlivého kmene v porovnání s ostatními testovanými geny, která by 

mohla být způsobená větší individuální variabilitou v expresi tohoto genu. Tato 

domněnka ale musí být ověřena expresní studií, kde bude RNA izolována 

z jednotlivých helmintů. Je možné, že signifikantní změny by mohlo být pozorovány 

prodloužením doby inkubace s ABZ a nebo u jiných UGT. 
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ZÁVĚR 

   Cílem práce bylo zjistit, zda krátkodobý kontakt vajíček nebo dospělých 

jedinců vlasovky slézové s anthelmintiky může mít vliv na změny citlivosti k podanému 

anthelmintiku ABZ. K experimentální práci byla použita vajíčka a dospělí jedinci 

vlasovky odděleného pohlaví a obou kmenů - kmene citlivého k  podanému 

anthelmintiku (ISE) a kmene multirezistentního k anthelmintikům (WR).  

  V trusu ovcí léčených ABZ byly zjištěny tyto metabolity: ABZ, ABZ.SO a 

ABZ.SO2. Z naměřených hodnot koncentrací ABZ  a jeho metabolitu ABZ.SO  byly 

vybrány hodnoty koncentrací pro další experimenty.  

  Po inkubaci vajíček s ABZ o koncentraci 0,05 µg.ml
-1

 a ABZ.SO o koncentraci 

2 µg.ml
-1

 po dobu 24 hodin nedošlo ke snížení citlivosti H. contortus na ABZ nebo 

ABZ.SO.    

Dospělí jedinci vlasovky slézové odlišného kmene a pohlaví byli ovlivněni 

ABZ (10 µM) po dobu 12 a 24 hodin. Porovnáním změn exprese genů pro UGT 

pomocí real time PCR bylo zjištěno signifikantní zvýšení exprese UGT 7 u samic 

rezistentního kmene po ovlivnění ABZ po dobu 24 hodin. Zvýšená aktivita tohoto 

enzymu by mohla hrát roli v rozvoji rezistence. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AADs   aminoacetonitrilové deriváty 

ABZ   albendazol 

ABZ.SO   albendazol sulfoxid 

ABZ.SO2  albendazol sulfon 

AMA   podjednotka RNA polymerázy 

BR   kmen rezistentní k benzimidazolovým anthelmintikům 

cDNA   komplementární DNA 

CYP 450  cytochrom P450 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

dNTPs   deoxynukleotidtrifosfáty 

EHT   test líhnutí vajíček 

FECRT   test redukce počtu vajíček v trusu 

F/M   samice/samec 

GAPDH   glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

ISE   kmen citlivý na anthelmintika (Inbred Susceptible Edinburgh) 

L1 - L5   první až páté larvální stádium hlístic 

LC50/99   letální koncentrace 

LC/MS   kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií 

LDT   test líhnutí larev 
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MALDT  test vývinu larev na mikroagaru 

MBZ   mebendazol 

MS   hmotnostní spektrometrie 

NC   negativní kontrola 

PCR   polymerázová řetězová reakce 

qPCR   kvantitativní polymerázová řetězová reakce 

RNA   ribonukleová kyselina 

RNA-seq  sekvenování RNA 

RT   reverzní transkriptáza 

SODc   superoxiddismutáza 

UHPLC   ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UHPLC/MS  ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie spojená  

    s hmotnostní spektrometrií 

UGT   UDP-glukosyltransferáza 

WR   kmen rezistentní na běžná anthelmintika (White River) 
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