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2. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Mgr. Lenka Rejšková 

Školitel: doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Konzultant: Mgr. Lukáš Prchal 

Název rigorózní práce: Biotransformační enzymy a metabolismus anthelmintik u 

Fascioloides magna 

Biotransformace xenobiotik včetně léčiv je detoxikační schopnost všech organismů 

a vede k pozitivním a/nebo negativním následkům farmakoterapie. Každý živočišný 

druh však vykazuje kvantitativní i kvalitativní rozdíly v biotransformačních enzymech. 

Znalost těchto rozdílů je nezbytná pro efektivní a bezpečnou farmakoterapii, zejména 

v případě, kdy se rezistence na používaná léčiva stává celosvětovým problémem. Tato 

práce byla zaměřena na parazitický druh motolice Fascioloides magna, která přestože 

způsobuje rozsáhlá úmrtí přežvýkavců, jejím schopnostem metabolizovat 

anthelmintika bylo zatím věnováno jen velmi málo pozornosti. Cílem této práce bylo 

sledovat biotransformaci anthelmintik u F. magna a aktivitu jejích biotransformačních 

enzymů pomocí modelových substrátů. Nalezení aktivit oxidačních (FMO, GPx, CAT, Px, 

TrxR a NQO-1) a konjugačních enzymů (GST, SULT, UGT a UGLcT) dalo předpoklad 

schopnosti F. magna metabolizovat anthelminka. Běžně používaná anthelmintika 

(albendazol, triklabendazol, klosantel a rafoxanid) byla podrobena ex vivo a in vitro 

inkubaci. Metabolity I. a II. fáze biotransformace byly hledány za pomoci (U)HPLC-

MS/MS analytické metody. Albendazol sulfoxid byl jediným nalezeným metabolitem, 

který se vyskytoval ve všech frakcích a ve velmi malém množství i v kultivačním médiu. 

Výskyt ostatních léčiv v homogenátu z těl motolic a v kultivačním médiu poukazuje 

na jejich schopnost penetrovat přes tegument motolice. 
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3. ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Mgr. Lenka Rejšková 

Supervisor: doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Consultant: Mgr. Lukáš Prchal 

Title of rigorous thesis: Biotransformation enzymes and metabolism of drugs in 

Fascioloides magna 

Biotransformation of xenobiotics including drugs is detoxifying ability of all organisms 

and it leads to positive and/or negative effects of pharmacotherapy. Each animal 

species is distinguished by quantitative and qualitative differences 

in biotransformation enzymes. Knowledge of these differences is crucial for effective 

and safe pharmacotherapy. It has become vital particularly when drug resistance 

is becoming a worldwide problem. This study was focused on parasite species 

Fascioloides magna which is responsible for extensive deaths of ruminants. In spite 

of this fact, there is lack of detailed information on its metabolism of anthelmintics 

or metabolism in general. The aim of this study was to find out biotransformation 

of anthelmintics in F. magna and activity of biotransformation enzymes in subcellular 

fractions from F. magna in the presence of model substrates. On the basis of fact that 

there were obtained activities of oxidative enzymes (FMO, GPx, CAT, Px, TrxR 

and NQO-1) and conjugation enzymes (GST, SULT, UGT and UGLcT) there was 

a presumption that F. magna might be able to metabolise anthelmintics. Ordinarily 

used anthelmintics (albendazole, triclabendazole, closantel and rafoxanide) were used 

in ex vivo and in vitro incubation. Phase I and phase II metabolites were searched by 

(U)HPLC-MS/MS analytical method. Albendazole sulfoxide was the only metabolite 

which was found in all subcellular fractions and also in cultivation medium but just 

in very small amounts. The occurrence of other drugs in homogenate from fluke´s 

bodies and in cultivation medium shows their ability of transtegumental transport. 
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4. ÚVOD 

Fascioloidóza je onemocnění zvířat způsobené mnohobuněčnými parazity rodu 

Fascioloides. Tito helminti způsobují velké ekonomické ztráty zejména v chovu 

hovězího dobytka a ovcí. Velmi dobře prozkoumaným a kosmopolitním druhem 

je Fasciola hepatica, která způsobuje i zoonózy v rozvojových zemích (Alvarez et al. 

2005; Kumkate et al. 2008; Halferty et al. 2009). Nicméně, tato práce je zaměřena 

na druh Fascioloides magna, též známou jako velká jaterní motolice. F. magna žije 

ve fibrozních cystách jaterního parenchymu hostitele a živí se jeho krví (Nguyen 2011; 

Poláková 2009; Dalton 1999; Králová-Hromadová et al. 2011). Narušená funkce jater 

vede k nechutenství, úbytku na váze, neprospívání jedince, apatii, až k úhynu. Na trhu 

zatím není k dispozici žádná vakcína (James 2009; Brophy et al. 2012). Proto jediným 

nástrojem pro zvládání fascioloidózy zůstávají anthelmintika. Vývoj nových 

anthelmintik je pomalý a již zavedená anthelmintika jsou dlouhodobě používána. 

Výsledkem je stále se rozšiřující rezistence, která se stává celosvětovým problémem. 

Vývoj nových anthelmintik je komplikován nedostatečnou znalostí metabolismu 

helmintů, který se liší nejenom od metabolismu savců ale i mezidruhově. 

Anthelmintika tedy podstupují jinou metabolizaci u savců a jinou u helmintů. Proto 

nelze extrapolovat data získaná od savců na helminty (Cvilink et al. 2009b). Pro vývoj 

nových a účinných anthelmintik, která by byla účinná i na rezistentní formy, 

je nezbytné získat poznatky o aktivitě biotransformačních enzymů a o metabolismu 

helmintů obecně. Řada studií se potýká s problémem vysokých koncentrací 

anthelmintik používaných in vitro, které však nelze poté extrapolovat do praxe. 

Výzkum a vývoj dále komplikuje fakt, že účinek v organismu je dán na základě 

komplexních procesů, což v in vitro podmínkách nejde dost dobře nastavit. Výsledky 

získané ex vivo mají tedy lepší výpovědní hodnotu (Brennan et al. 2007). V této práci 

byly pro inkubaci s anthelmintiky použity in vitro i ex vivo podmínky. 
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5. CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo stanovit aktivitu biotransformačních enzymů (oxidačních 

a konjugačních) u velké jaterní motolice (Fascioloides magna) a její schopnost 

biotransformovat anthelmintika 

 

 Naměření aktivit biotransformačních enzymů pomocí modelových substrátů 

v subcelulárních frakcích (mikrosomy, cytosol, mitochondrie) Fascioloides 

magna.  

 Porovnání s aktivitami již naměřenými u jiných helmintů.  

 Identifikace metabolitů vybraných anthelmintik (albendazolu, triklabendazolu, 

klosantelu a rafoxanidu) u Fascioloides magna po in vitro a ex vivo inkubaci. 

 Srovnání nalezených metabolitů u Fascioloides magna s metabolity získanými 

u jiných helmintů po inkubaci se stejnými anthelmintiky. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 Fascioloides magna 

Taxonomicky se řadí do kmene Platyhelminthes, třída Trematoda, podtřída Digenea, 

řád Echinostomida, rodina Fasciolidae, rod Fascioloides. Podobně jako u všech 

zástupců podtřídy Digenea, životní cyklus F. magna potřebuje mezihostitele a hostitele 

pro dokončení životního cyklu (Nguyen 2011; Poláková 2009; Dalton 1999). Rod 

Fascioloides patří mezi tzv. ploché červy, kteří jsou bilaterálně symetrické 

a dorzoventrálně zploštělé (Halton 2004). F. magna je tmavě červená až hnědá a může 

dosahovat až 10 cm na délku a 3,5 cm na šířku (Obrázek 1). Má dvě přísavky, menší 

orální a větší ventrální a je bez řitě (Nguyen 2011; Poláková 2009; Dalton 1999; 

Králová-Hromadová et al. 2011). 

Obrázek 1 Fascioloides magna z jater přirozeně infikovaného daňka evropského. 
Motolice měří na délku cca 7 cm. (Zdroj Mgr. Lukáš Prchal) 

6.1.1 Původ a geografické rozmístění 

F. magna je původní v Severní Americe, kde se jelen viržinský (Odocoileus virginianus) 

stal prvním nositelem F. magna. Nicméně, z důvodu oblíbenosti lovu zvěře, se 

v 19. století začal významně rozšiřovat import jelena viržinského, jelena wapiti (Cervus 

elaphus Canadensis) a též hovězího dobytka do Evropy. Spolu s nimi se však do Evropy 
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dostala i F. magna. (Nguyen 2011; Poláková 2009; Dalton 1999; Králová-Hromadová et 

al. 2011). F. magna byla poprvé představena Evropě v Itálii 1865. Následně se rozšířila 

do oblastí podél Dunaje (Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Chorvatsko). Na Slovensku 

byla poprvé zaznamenána u srnce v roce 1988 (Králová-Hromadová et al. 2011), 

v Rakousku v roce 2000 (Sattman et al. 2014) a ve stejném roce i v Chorvatsku u srnce 

obecného (Marinculić et al. 2002). První zmínka o F. magna v České republice je z roku 

1930 u daňka evropského. Centrální a jižní část České republiky jsou vhodné lokality 

pro F. magna díky rozsáhlým vodním plochám (Králová-Hromadová et al. 2011). 

Geografické rozmístění F. magna je v Evropě nejednotné, ale stále se rozšiřující 

(Malcicka 2015; Kasný et al. 2012). Ploty mohou zastavit sdílení pastvin s volně žijícími 

zvířaty (zejména rodiny Cervidae) a zdomácnělých přežvýkavců (rodina Bovidae) 

(Malcicka 2015), ale vajíčka a infikovaní plži mohou šířit infekci v tekoucí vodě nebo 

potenciálními záplavami (Kasný et al. 2012). Přirozená migrace zvěře rozšiřuje výskyt 

F. magna. A dále samozřejmě člověk významně přispívá k rozšiřování tohoto parazita – 

transportem zvěře, přesunem zeminy spolu s vajíčky, metacerkáriemi apod. Přestože 

je F. magna původní pro Severní Ameriku, kde je více druhů vhodných mezihostelů, 

kteří jsou hojně zastoupeni v mnoha lokalitách a též jsou tam vhodné klimatické 

podmínky, rozmístění F. magna je lokalizované a příliš se nerozšiřuje. Důvodem může 

být adaptace F. magna na konkrétního mezihostitele a/nebo koncového hostitele 

za příslušných klimatických podmínek. Dalším důvodem může být během staletí 

vytvořená obranyschopnost mezihostele a/nebo koncového hostitele na infekci. 

Ve srovnání s Evropou, představení F. magna Evropě je relativně nedávné a tedy 

nemohl nastat žádný evoluční posun (Malcicka 2015). Bez evoluční adaptace jsou 

hostitelé často vážněji postiženi infekcí než původní nativní hostitelé (Sattmann et al. 

2014). 

6.1.2 Tegument a glykokalyx 

Povrch helminta tzv. tegument je to, co dělá helminta odolným vůči atakům ze strany 

hostitelského organismu Bezjaderné syncytium tegumentu je propojeno 

cytoplasmatickými kanály (obsahující mikrotubuly) se spodní nukleární vrstvou nebo již 

přímo s parenchymatickými buňkami pod bazální laminou a svalovinou motolice. 

Tegumentální syncytium a neuromuskulární soustava napomáhá s přichycením 
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parazita. Tegument pokrývá celé tělo helminta a jeho struktura vykazuje mezidruhové 

rozdíly. Skládá se z rozličných proteinů a glykoproteinů (tubulin, kolagen, keratin, 

aktin), dále z fosfolipidů, cerebrosidů a glykolipidů. Tegument funguje jako ochrana 

helminta před působením trávicích enzymů, žlučových kyselin a imunitních obranných 

reakcí hostitelského organismu. Nukleární struktury jsou chráněny před negativním 

působením hostitele díky vzdálenějšímu umístění od kontaktních míst. Diferenciace, 

funkce a obnova buněk tegumentu je tedy méně náchylná k narušení. V tegumentu 

dochází k biochemickým interakcím s vnějším prostředím a oboustranné výměně látek 

a informací mezi helmintem a hostitelem. Transport látek přes tegument je zajišťován 

laterálně. Z molekulárního pohledu je tegument zodpovědný za čtyři základní funkce. 

(1) Absorpce a transport nízkomolekulárních látek nebo endocytóza 

vysokomolekulárních exogenních látek a živin přes membránu. (2) Nastavení a udržení 

základního gradientu pro vodu a ionty pomocí iontových pump a Na+/K+ ATPasy. 

(3) Nosič domnělých smyslových výstupů, které jsou propojeny s nervovým systémem 

helminta. Umožňuje přenos smyslových vjemů. (4) Syntéza a sekrece endogenních 

látek včetně komponent vnější plasmatické membrány a přidruženého glykokalyxu. 

Glykokalyx je tenký obal glykoproteinů s vyčnívajícími postranními gangliosidovými 

a oligosacharidovými řetězci, které vychází z apikální membrány. Produkce glykokalyxu 

a jeho složení ve prospěch glykoproteinů (tzv. T1 sekrečních tělísek) začíná po aktivaci 

metacerkárií na juvenilní motolice ve střevním traktu hostitele a tato tvorba pokračuje 

ještě několik týdnů při migraci juvenilních motolic v jaterním parenchymu. 

V glykokalyxu obsažená T1 sekreční tělíska představují antigeny, které rozpoznává 

imunitní systém hostitele. Respektive, jsou to jediné antigeny, které může hostitelův 

imunitní systém rozpoznat, protože helmintův tegument je celý obalen glykokalyxem. 

Hostitelovy protilátky následně vytváří imunokomplexy s příslušnými antigeny. 

Přestože je hostitelův obranný systém při migraci juvenilních motolic na nejvyšší 

úrovni, tyto imunokomplexy jsou jen potenciálně škodlivé pro helminta. Důvodem 

je rychlá fluktuace glykokalyxu, která nedává šanci protilátkám zůstat ve vazbě 

na antigeny tak dlouho, aby došlo k opsonizaci či aktivaci komplementu. Jakmile 

se motolice uhnízdí, produkce T1 sekrečních tělísek výrazně klesá a naopak jsou 

produkovány T2 sekreční tělíska. Tyto látky mají menší vliv na ochranu helminta (ten je 

už v „bezpečí“) a spíše zajišťují strukturální integritu tegumentu a výživu. Energie, která 
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byla předtím spotřebována na ochranu helminta, může být nyní využita pro růst 

a reprodukci (Halton 2004; Alvarez et al. 2007). 

Tegument a neuromuskulární soustava jsou vhodnými cíli pro anthelmintika. 

Neuromuskulární soustava je zodpovědná za přichycení na hostitele, invazi a migraci, 

ale i za příjem potravy a reprodukci. Je velmi dobře diferencovaná a pracuje 

s mediátory. Neuropeptid F (NPF) je rozšířený mediátor u plochých červů. Dále 

FMRFamide like peptides (FaRPS) jsou nejrozšířenější mediátory u helmintů, které se 

však nevyskytují u hostitelů (obratlovců). Jsou myoaktivní za nanomolárních 

koncentrací. Signální cesta zprostředkovaná FaRPs peptidy by se tedy mohla stát cílem 

nových anthelmintik. Běžnými mediátory jsou acetylcholin, serotonin, GABA, glutamát, 

dopamin, noradrenalin, adrenalin, histamin, NO a neuropeptidy, které společně vytváří 

komplexní nervový systém podobný vyšším živočichům (Halton 2004). 

6.1.3 Životní cyklus 

Životní cyklus může být rozdělen do pěti fází. (1) nevyvinutá vajíčka jsou uvolněna 

z hostitele spolu s výkaly do prostředí; (2) vývoj vajíček v miracidia a následná 

penetrace miracidia do mezihostitele plže, obvykle Galba truncatula; (3) pokračování 

ve vývoji a zmnožení v mezihostiteli; (4) uvolnění cerkárií a jejich zapouzdření 

na pastvinách; (5) metacerkárie jsou konečně pozřeny koncovým hostitelem a dospělí 

helminti se vyvinou v trávicím systému hostitele (Obrázek 2).  

 

Obrázek 2 Životní cyklus Fascioloides magna 
(Sattmann et al. 2014, vytvořeno M. Haider) 

Vajíčka 

Miracidium 

Galba truncatula - mezihostitel 

Cerkárie 

Metacerkárie 

Definitní hostitel 

Aberantní hostitel 

Dead-end hostitel 
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Dospělci žijí v zapouzdřených fibrozních pseudocystách v játrech, kde produkují vajíčka. 

Vajíčka jdou žlučovými kanály do duodena a poté opouští tělo hostitele společně 

s výkaly. Vajíčka obsahují oplodněný žloutek obklopený mnoha bílky, vše je obaleno 

tlustým a pevným obalem opatřeným speciálním vývodem tzv. operkulem. Operkulum 

je místo zrání dalších stádií. Tato vajíčka podstoupí vývoj a embryonizaci na pastvině. 

Úspěšné dokončení životního cyklu F. magna (zejména tohoto prvního stádia) je závislé 

na dostatečné vlhkosti a optimálních teplotách. Jejich vývoj a embryonizace mohou 

částečně proběhnout v mokrých nebo vlhkých výkalech, ale poté je potřeba jejich 

uvolnění z výkalů, aby došlo k dokončení embryonizace. Důvodem je nedostatek 

kyslíku a toxické substance ve výkalech. Nicméně, vajíčka jsou schopna přežít 

ve výkalech po několik měsíců v závislosti na počasí a ročním období. Hlavním rizikem 

jsou pro ně dlouhotrvající sucha. Optimální teplota je mezi 20 a 30 °C (Dalton 1999; 

Malcicka 2015). 

Vajíčko prodělá několik vývojových stádií, než se za pomoci proteolytických enzymů 

otevře operkulum a uvolní se volně plovoucí larva zvaná miracidium. Tento vývoj může 

trvat od 4 do 7 týdnů (Malcicka 2015). Tato larva musí najít mezihostitele, který náleží 

do rodiny Lymnaeidae, obvykle se jedná o Galba truncatula. Pokud miracidium 

nenajde vhodného mezihostitele, umírá za 16 – 20 hodin kvůli omezeným 

energetickým zásobám (Poláková 2009). Miracidia jsou schopná pozitivní fototaxe 

a chemotaxe, které jim napomáhají najít mezihostitele a penetrovat do jejich nohy. 

Poté miracidium ztrácí cilie a v plicním vaku vzniká další stadium zvané sporocyst. 

Sporocyst je naplněn zárodečnými buňkami, díky nimž asexuálně vznikne 4 až 6 

mateřských redií (Vignoles et al. 2006). Mateřské redie se přestěhují do 

hepatopankreatu (Malcicka 2015) a poté 1 mateřská redia dává vznik 4 až 6 dceřiných 

redií (Vignoles et al. 2006). Každá dceřiná redie vyprodukuje až šest cerkárií, které 

opouští plžího hostitele (Vignoles et al. 2006). Cerkárie mohou způsobit vážné 

poškození a dokonce úmrtí plže. Nicméně, plži mají ojedinělou schopnost regenerace. 

Celý cyklus v plžím mezihostiteli trvá od 6 do 9 týdnů v závislosti na teplotě a druhu 

mezihostitele (Malcicka 2015; Sattmann et al. 2014). Cerkárie mají tělo a ocas, který 

používají k plavání, než se zachytí vegetace. Poté cerkárie encystuje v metacerkárii. 

Metacerkárie již nemá ocas a je schopná přežít různé klimatické podmínky než je 
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pozřena finálním hostitelem. Metacerkárie jsou aktivovány během jejich cesty střevem 

společně s potravou a poté penetrují do břišní dutiny a následně do jater. Mohou 

dokonce prostoupit do dalších orgánů, jako jsou ledviny nebo plíce, ale v tomto 

případě je jejich sexuální vývoj zastaven a jejich životaschopnost je zkrácena (Nguen 

2011). Nekrotizace jater s následnou sníženou jaterní funkcí je důsledek migrace 

juvenilních motolic. Vedle toho dochází k úbytku na váze, prozánětlivému stavu, 

snížené produkci např. mléka až může nastat úhyn (Halferty et al. 2009). Tyto mladé 

motolice migrují v játrech, dokud nenarazí na partnera. Poté zastavují migraci a začínají 

dozrávat. Přilehlá jaterní tkáň se mění ve fibrotickou pseudocystu jako následek 

aktivovaného imunitního systému hostitele. Pseudocysta je naplněna motolicemi 

a viskózní tmavě hnědou tekutinou, která se skládá z rozpadlé krve, žluči a vajíček. 

Dospělá Fascioloides magna je hermafroditem produkujícím samčí a samičí gamety, 

které společně vytvoří zygotu a poté oplozené vajíčko (Nguyen 2011). Dospělá 

motolice je schopna sebeoplození, ale i preferenčního předání genetické informace. 

Jedna dospělá F. magna může dokonce vyprodukovat 20 000 – 30 000 vajíček denně 

(Nguyen 2011; Hanna et al. 2008). Produkce vajíček představuje největší spotřebu 

energie u dospělé motolice (Hanna et al. 2008). Celý cyklus může trvat od 3 do 7 

měsíců v závislosti na druhu mezihostitele, finálním hostiteli a klimatických 

podmínkách (Malcicka 2015). Dospělá motolice může žít až 7 let ve finálním hostiteli 

(Poláková 2009). 

6.1.4 Mezihostitelé 

Severní Amerika se jako původní habitat F. magna pyšní širším spektrem mezihostitelů 

než je tomu v Evropě. Mezihostitelé v Severní Americe i v Evropě náleží do rodiny 

Lymnaeidae. Nicméně, pouze šest druhů plžů může být přirozeně infikováno v Severní 

Americe (Lymnaea truncatula, L. modicella, L. caperata, L. bulimoides, L. parva, 

L. palustris nuttalliana). Zatímco v Evropě jsou dva druhy, které mohou být infikovány 

za přirozených podmínek a ve kterých je životní cyklus dokončen. Je to hlavně Galba 

truncatula a méně často Radix (syn. Lymnaea) peregra. Další druhy plžů (Radix ovata, 

L. palustris) mohou být infikovány, ale životní cyklus u nich není dokončen a plž umírá. 

Galba truncatula (bahnatka malá) je malý vodní plž, který se vyskytuje podél břehů řek, 

v rybníkách a v pravidelně se zaplavujících oblastech. Je to hermafrodit a poskytuje 
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zimní a jarní generace. Miracidia infikují G. truncatula jednodušeji v teplé a mělké 

vodě. Sattmann et al. (2014) zaznamenali sezónní výskyt redií u G. truncatula 

v červenci a srpnu. To znamená, že pozdní léto a podzim je období největšího rizika 

infekce pro finální hostitele. Infikovaný plž je oslaben, opožděn v růstu a stává se 

sterilním. To znamená, že další generace F. magna si musí najít nové a zdravé plže. 

Vážně infikovaní plži mohou dokonce uhynout. G. truncatula je též mezihostitelem 

Fasciola hepatica (Malcicka 2015). 

6.1.5 Finální hostitelé 

Spektrum finálních hostitelů je široké a může být rozděleno na (1) definitivní hostitele; 

(2) dead-end hostitele; a (3) aberantní hostitele (Obrázek 2). F. magna však není 

infekční pro lidi na rozdíl od F. hepatica nebo Fasciola gigantica (Junquera 2015; 

Kumkate et al. 2008). Obraz infekce je závislý na druhu hostitele, jeho stáří, imunitě 

a na rozsahu infekce. 

Definitivní hostitelé umožňují úspěšné dokončení životního cyklu motolice včetně 

produkce oplozených vajíček v tenkostěnných pseudocystách jater (Obrázek 3). 

Oplozená vajíčka opouští hostitele přes žlučové cesty a spolu s výkaly znovu infikují 

pastviny. Definitivní hostitelé náleží hlavně do rodiny Cervidae. Jedná se o jelena 

viržinského (Odocoileus virginianus), jelena wapiti (Cervus Canadensis), karibu 

(Rangifer tarandus) v Severní Americe. Srnec obecný (Capreolus capreolus), daněk 

evropský (Dama dama) a jelen evropský (Cervus elaphus) jsou příklady definitivních 

hostitelů v Evropě. Infekce je typicky asymptomatická. Postižení jedinci mohou být 

oslabení. Často dochází k úbytku hmotnosti, mají špatnou kvalitu paroží a též chabou 

říji. Nicméně, masivní infekce může končit i náhlou smrtí. Hlavní příčinou je pak velká 

ztráta krve z důvodu vnitřního krvácení, ruptury jater či zánětu pobřišnice (Malcicka 

2015). 

F. magna prostupuje do jater a tvoří silnostěnné pseudocysty v dead-end hostitelích. 

Nicméně, produkovaná vajíčka nemohou být uvolněna přes žlučové kanály, protože 

ty nejsou napojeny na pseudocysty. Dead-end hostitelé jsou například kůň domácí 

(Equus caballus), tur domácí (Bos taurus), prase domácí (Sus scrofa f. domestica), prase 

divoké (Sus scrofa), los evropský (Alces alces) a bison (Bison bison). Infekce je opět bez 
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příznaků, ale může se objevit ztráta váhy a oslabení jedince. Masivní pseudocysty 

mohou výrazně poškodit jaterní funkce a opět vážné infekce mohou končit až smrtí 

(Malcicka 2015).  

 

Obrázek 3 Postižená játra F. magna získané z daňka evropského.  
Fibrózní pseudocysty jsou označeny červeně. (Zdroj Mgr. Lukáš Prchal) 

Juvenilní F. magna neustále migrují v abdominálních a pleurálních orgánech (nejenom 

v játrech) aberantních hostitelů. Motolice nedozrají a ani netvoří pseudocysty 

či vajíčka. Infekce u aberantních hostitelů končí vždy smrtí. Masivní migrace je spojena 

s vážným poškozením tkání a následná infekce vede k úmrtí, které nastává do 5 až 6 

měsíců od infekce. Intenzivní krvácení, difúzní fibróza jater nebo akutní peritonitida 

jsou možné příčiny smrti. Infikovaní aberantní hostitelé mohou ale být opět bez 

příznaků. Případně oslabení, nedostatek apetitu, ztráta váhy a absolutní apatie 

se mohou objevit. Ovce domácí (Ovis aries), koza domácí (Capra hircus) a králík domácí 

(Oryctolagus cunniculus f. domestica) jsou příklady aberantních hostitelů. Fascioloidóza 

je velký ekonomický problém u domestikovaných přežvýkavců. Přenos F. magna 

na aberantní hostitele se děje sdílením pastvin s definitivními hostiteli (například 

se srnci, daňky a jeleny v Evropě) (Malcicka 2015; Poláková 2009; Junquera 2015). 
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6.2 Biotransformace (metabolismus) 

Biotransformační enzymy jsou rozděleny na enzymy I. fáze biotransformace, tj. enzymy 

oxidační, redukční a hydrolytické, a na enzymy II. fáze biotransformace, tj. enzymy 

konjugační. Enzymy I. fáze zajišťují oxidaci, redukci a/nebo hydrolýzu xenobiotik 

a eobiotik. Převádí hydrofóbní a toxické sloučeniny na hydrofilnější a obvykle méně 

toxické metabolity. Metabolity vzniklé během I. fáze nebo rovnou xenobiotika 

či eobiotika jsou dále konjugovány s endogenními sloučeninami glutathionem, 

glukuronovou kyselinou, glukosou, aminokyselinami, sulfátem, acetylovány nebo 

methylovány. Tyto reakce probíhají za přítomnosti enzymů II. fáze. Transportéry 

přenášející látky přes membrány jsou považovány za nultou (influx) a třetí (eflux) fázi 

metabolismu xenobiotik. Jsou to membránově vázané proteiny, které transportují 

xenobiotika, eobiotika a metabolity do buňky (influx) nebo z buňky (eflux). Obecně, 

parentní látky a metabolity (s/bez konjugátu) se liší fyzikálně-chemickými vlastnostmi, 

farmakodynamickým efektem, toxicitou a farmakokinetickým chováním. Z pohledu 

rezistence léčiv jsou více prozkoumány transportéry efluxní. Biotransformační enzymy 

a transportéry jsou zodpovědné za detoxikaci a udržení homeostázy parazita (Cvilink et 

al. 2009b; Skálová et al. 2010). Znalost biotransformace xenobiotik u parazitů je zatím 

nedostačující a vyžaduje další výzkum. Ten je však výrazně ztížen mezidruhovou 

variabilitou. Je známo, že i přes strukturní odlišnosti parazitů, anthelmintika projdou 

vnější bariérou na základě jejich lipofility. To, zda dosáhnou místa účinku a zda to bude 

v účinné koncentraci, pak záleží právě na aktivitě a specifitě metabolizujících enzymů 

a transportérů (Cvilink et al. 2009b). Je nutné zohlednit, že jaterní funkce jsou 

poškozeny infekcí. Metabolismus hostitelského organismu je tedy tímto ovlivněn 

a zároveň anthelmintika jsou ovlivněna metabolismem hostitele. Účinek anthelmintika 

významně závisí i na hostitelském druhu (Halferty et al. 2009). 

6.2.1 Oxidační enzymy 

Hlavními oxidačními enzymy u obratlovců jsou enzymy spadající do nadrodiny 

cytochromu P450 (CYP). Ty se dále člení do několika rodin a podrodin v závislosti 

na podobnosti v sekvenci aminokyselin. Tyto enzymy se hojně vyskytují i u hub, rostlin 

a hmyzu. Je tu tedy předpoklad jejich výskytu u helmintů. Nicméně u parazitů jejich 
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výskyt a význam zatím nejsou dostatečně prozkoumány (Cvilink et al. 2009b; Skálová et 

al. 2010). Důvodem mohou být technické nedostatky (je možné, že CYP hrají malou 

house-keeping funkci), nebo že helminti mají specifické biochemické dráhy nahrazující 

funkce CYP. Je tu i možnost, že jejich absence je dána nedostatkem kyslíku, který 

je potřeba pro reakce katalyzované CYP enzymy. Tento názor však není dostatečně 

přesvědčivý, protože helminti obsahují i další oxidasy potřebující kyslík (Brophy et al. 

2012). Situaci komplikuje, že hladiny enzymů se liší u dospělých parazitů a u jejich 

larválních stádií (Cvilink et al. 2009b). Například Kotze v roce 1997 detekoval CYP 

enzymy v mikrosomech pomocí aldrinu a ethoxykumarinu u larev Haemonchus 

contortus. Ale dospělci H. contortus se již přítomností CYP enzymů nevyznačují. 

Existence CYP enzymů byla dokázána u F. hepatica, Schistosoma mansoni 

a Dicrocoelium dendriticum (Devine et al. 2010b,c). Ve S. mansoni byly identifikovány 

superoxiddismutasa, glutathion-peroxidasa, glutathion-S-transferasa, cytochrom c, 

peroxidasy a hlavně byl nalezen vysoce aktivní CYP2E1 a i CYP2B1/2. Naopak CYP1A1/2 

nebyly přítomny ve S. mansoni (Saeed et al. 2002). V práci Skálové et al. (2010) nebyla 

zaznamenána aktivita CYP a FMO ve frakcích Dicrocoelium dendriticum. FMO (flavin 

monooxygenasa) oxiduje řadu xenobiotik, zejména ty, které obsahují nukleofilní 

dusíkový nebo sírový atom. Jejich rodina je podstatně menší než CYP rodina (Skálová et 

al. 2010).  

6.2.2 Antioxidační enzymy 

Peroxidasová aktivita enzymů je studována zejména v souvislosti s obranou parazita 

vůči volným radikálům, které jsou produkovány nejenom vlastním metabolismem 

parazita, ale hlavně imunitním systémem hostitele. Tuto obranu parazita zajišťují 

superoxid dismutasa (SOD), katalasa (CAT), glutathion-peroxidasa (GPx), xantin 

oxidasa, cytochrom c, peroxidasa (Px) a peroxiredoxiny. Předpokládá se však, že i tyto 

antioxidační enzymy hrají roli i u metabolismu xenobiotik, podobně jako je tomu 

u obratlovců (Cvilink et al. 2009b). Tripeptid glutathion (γ-glutamyl-cysteinyl-glycin) 

zodpovídá za udržení homeostázy řady biochemických pochodů. Udržuje homeostázu  

-S-S- a -SH, poskytuje ochranu buňkám před oxidativním poškozením a podílí se 

na detoxikaci endogenních a exogenních látek. Thioredoxinový systém (TrxR) podobně 

jako glutathion vychytává volné radikály a chrání buňky před oxidativním poškozením. 
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Dospělí helminti mají obecně nízkou aktivitu CYP, proto glutathion a thioredoxinový 

systém jsou pro ně podstatné. Působení léčiva vede k zátěži pro helminta a k produkci 

volných radikálů, proto mohou být například nezralí jedinci citlivější k léčivu, než 

dospělci, kteří mají již plně vyvinut glutathionový detoxikační systém (James et al. 

2009). 

6.2.3 Redukční a hydrolytické enzymy 

Na rozdíl od oxidativního metabolismu, redukce hraje podstatnou úlohu 

v biotransformaci xenobiotik u parazitů. Redukci podléhá karbonylová skupina, azo- 

a nitro- skupina (Cvilink et al. 2009b; Brophy et al. 2012). Enzymy redukující 

karbonylovou skupinu jsou dále klasifikovány do tří nadrodin: 

dehydrogenasy/reduktasy se středním řetězcem (medium-chain 

dehydrogenases/reductases, MDR), dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem 

(short-chain dehydrogenases/reductases, SDR) a aldo-keto reduktasy (AKR). SDR 

enzymy jsou NAD(P)(H)-dependentní oxidoreduktasy, cytosolické i membránově 

vázané, jsou přítomny u všech forem živých organismů, od primitivních buněk až po 

člověka. AKR představují nadrodinu cytosolických oxidoreduktas. Vyskytují se ve 

většině živých organismů, jsou tkáňově specifické a využívají NADPH jako kofaktor při 

redukci aldehydů a ketonů na primární a sekundární alkoholy. Xenobiotika a endogenní 

sloučeniny jsou jejich substráty (Skálová et al. 2010). 

Hydrolasy v organismu katalyzují nejen hydrolytický rozklad endogenních látek a živin, 

ale i hydrolýzu určitých xenobiotik obsahujících vhodné vazby. Estery, amidy, epoxidy, 

cyklické sloučeniny a i produkty druhé fáze metabolismu mohou podléhat hydrolýze 

(Cvilink et al. 2009b). 

6.2.4 Konjugační enzymy 

Glutathion-S-transferasa (GST) je konjugační enzym druhé fáze metabolismu. GST jsou 

cytosolické i membránově vázané enzymy a účastní se významně metabolismu 

xenobiotik, obrany parazita proti volným radikálům a produktům peroxidace lipidů 

a dále se podílí i na nitrobuněčném transportu hydrofobních látek. GST se mezi 

parazity liší substrátovou specifitou a katalytickou aktivitou (Cvilink et al. 2009b). 
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Glutathion-S-transferasa konjuguje metabolity s tripeptidem glutathionem. Konjugáty 

s glutathionem jsou většinou nestálé a přechází v konjugáty s acetylcysteinem 

(Stuchlíková et al 2013). Z frakcí F. hepatica bylo získáno alespoň 7 různých isoforem 

GST které patří do Mu třídy (Cvilink et al.2009b). Přestože je GST často vysoce aktivní 

u subtřídy Digenea a je velmi dobře popsána, konjugované metabolity s glutathionem 

jsou jen zřídka detekované u helmintů (Cvilink et al. 2009c). Glutathion z thioesterové 

formy je regenerován glyoxalasou II, nikoli glutathionreduktasou, která není přítomna 

u podtřídy Digenea (Brophy et al. 1990). 

Glukuronidace patří mezi hlavní metabolické dráhy II. fáze u většiny savců kromě 

koček. Glukuronidace potřebuje kofaktor uridin difosfát-glukuronovou kyselinu 

a reakce je katalyzována UDP-glukuronosyltransferasou (UGT). Tyto metabolity jsou 

polární, ve vodě rozpustné a jsou eliminovány z těla žlučí nebo močí. Řada xenobiotik, 

která podléhá glukuronidaci zároveň podléhá i sulfataci. Takto vzniklé metabolity jsou 

vysoce ve vodě rozpustné estery sulfátových kyselin. Enzymem je sulfotransferasa 

a kofaktorem je 3´-fosfoadenosin-5´-fosfosulfát (Stuchlíková et al 2013). 

Další konjugační enzymy jsou UDP-glukosyltransferasa (UGlcT), N-acetyltransferasa 

a methyltransferasa (Cvilink et al. 2009b).  

6.2.5 Transportéry 

ATP binding cassette (ABC) transportéry představují obrovskou skupinu proteinů, které 

se vyskytují ve všech buňkách všech organismů a které transportují hydrofilní a lipofilní 

substráty na základě konformačních změn a přítomnosti ATP (Cvilink et al. 2009b). 

Opět nejvíce pozornosti je věnováno transportérům, které přispívají k rezistenci léčiv. 

Jedná se o Multidrug resistance protein 1 (MDR1 neboli P-glykoprotein neboli ABCB1), 

Multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1 neboli ABCC1) a Breast cancer 

resistance protein (BCRP neboli ABCG2). S ohledem na F. hepatica je dále studován Bile 

salt export pump (BSEP neboli ABCB11). Obecně, tyto transportéry mohou svým 

efluxem léčiva z buňky způsobit nízké intracelulární koncentrace a tedy suboptimální 

dávkování (Kumkate et al. 2008). Všechny tyto transportéry byly nalezeny 

u F. gigantica za použití monoklonálních protilátek v práci Kumkate et al. (2008). Též 

zjistil, že P-glykoprotein (P-gp) se vyskytuje u nezralých motolic F. hepatica, kdežto 
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u F. gigantica u dospělých jedinců. Díky přítomnosti BSEP proteinů je dospělá motolice 

rezistentní na působení žlučových kyselin a jejich solí ve žlučových cestách. 

Substrátová promiskuita těchto transportérů ztěžuje problém rezistence. Rezistence 

by se teoreticky dala překonat zablokováním činnosti daného transportéru. Například 

P-gp využívá k transportu energii, proto se jeho činnost dá dobře zablokovat buď 

kompeticí o ATP nebo přímou vazbou na P-gp (James et al. 2009). 

6.3 Citlivé a rezistentní kmeny F. hepatica 

Pro výzkum se většinou používají Oberon/Sligo kmeny (rezistentní F. hepatica 

na triklabendazol TCBZ in vivo i in vitro) a Cullompton/Fairhurst kmeny (citlivá 

F. hepatica na TCBZ in vivo i in vitro) (Devine et al. 2010a,c). K rezistentní schopnosti 

kmene Sligo přispívá jejich kratší časové nároky na produkci vajíček po infekci. Sligo 

motolice jsou velikostně kratší než Cullompton motolice podobně jako u Oberon 

a Fairhurst kmenů. Oberon vykazuje rychlejší dozrání vajíček, rychlejší produkci většího 

počtu cerkárií a větší infekční schopnost pro potkany než Fairhurst kmen. Sligo 

produkují méně vajíček než Cullompton, ale nová vajíčka se po infekci objeví dříve 

u Sligo (cca o 15 dní dříve než u Culllompton) u ovcí. Důvodem může být menší velikost 

Sligo, čímž se spotřebuje méně energie na růst a tato vyšetřená energie se tedy může 

použít na rozmnožení a produkci vajíček. Je také známo, že Cullompton kmen 

je aspermatický. Méně energie se spotřebuje k produkci spermií a více je spotřebováno 

na růst u Cullompton kmene (McConville et al. 2008). 

6.4 Změny hladin enzymů v  hostiteli infikovaném F. hepatica 

Po infekci TCBZ rezistentními (Sligo kmen F. hepatica) i citlivými (Cullompton) 

motolicemi se zvyšuje množství jaterních enzymů glutamátdehydrogenasy (GLDH)    

a γ-glutamyltransferasy (GGT), jejichž množství se opět snižuje po léčbě TCBZ a jeho 

derivátem Alpha látkou. GLDH a GGT jsou citlivé markery poškození jaterních buněk. 

GLDH narůstá již dva týdny po infekci Sligo i Cullompton kmeny. A nejvyšší množství 

vykazuje 4 týdny po infekci. Tento nárůst je zřejmě spojen s prvotní migrací juvenilních 

motolic a s nastupujícím zánětlivým procesem a krvácením. Cullompton kmeny 

produkují větší množství GLDH jako výsledek vetší patogenicity z důvodu delší migrace 
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většího počtu juvenilních motolic (u Cullompton se vyvine 56,68 % juvenilních motolic 

z metacerkárií, kdežto u Sligo jen 24,19 % ze stejné dávky metacerkárií) a většího 

poškození jaterního parenchymu větší velikostí motolic. Aktivita GLDH klesá poté, 

co motolice opustí jaterní parenchym (8-10. týden po infekci) a usídlí se ve žlučových 

cestách, kde dospějí. Zvýšení hladiny GGT (hlavně u monoinfekce) je naopak spojeno 

se vstupem motolice do žlučových cest a s jejich následným poškozením. Hladina GGT 

začíná růst sedmý (Sligo) a osmý (Cullompton) týden po infekci. Opět je to spojeno 

s předpokladem dřívějšího dozrání Sligo motolic a jejich dřívější produkce vajíček. Poté, 

co motolice dozrají ve žlučových cestách, hladina GGT se již dále nezvyšuje, spíše klesá 

(McConville et al. 2008).  

Parazitické infekce mohou ovlivnit hostitelovu schopnost metabolizovat léčiva 

(Bártíková et al. 2009). Bylo zjištěno, že infekce F. hepatica v játrech u potkanů vede 

k narušení mitochondriálního energetického metabolismu, narušení metabolismu 

cukrů, tuků, steroidů a bílkovin a proudění a složení žluče. Je narušen hepatický 

oxidasový a transferasový systém, který je zodpovědný za zbavování se xenobiotik 

z organismu. Mikrosomální aktivita CYP a cytosolická aktivita GST v ledvinách 

je zvýšena. U ovcí jsou sníženy mikrosomální aktivity CYP enzymů v játrech (o 20 – 23 % 

u mono- i re-infekce) i v ledvinách (o 20 – 39 % jen u monoinfikovaných ovcí po 10 

týdnech). Snížená aktivita CYP enzymů může být spojena se zánětlivým procesem 

probíhajícím v jaterním parenchymu a s produkcí mediátorů zánětu zejména 

interleukinů 4 a 6. Cytosolická GST aktivita není změněna ani v játrech ani v ledvinách. 

Některé studie uvedly snížení GST aktivity 16 týdnů po infekci, kdy se CYP enzymy 

normalizovaly. Zatím toto tvrzení není osvětleno. Aktivita sorbitoldehydrogenasy (SDH) 

je výrazně zvýšena u infikovaných ovcí a je indikátorem jaterního poškození podobně 

jako GLDH. SDH a GGT nejsou výrazně zvýšeny u re-infekce. Vstup motolic do žlučových 

cest vede k uvolnění GGT a cytokinů. Skutečnost, že při re-infekci nedochází 

k výraznému zvýšení SDH, GGT i cytokinů může být zodpovědné za absenci snížení 

aktivity CYP enzymů v ledvinách při re-infekci. Při prvotní infekci je hostitel méně 

schopný metabolizovat xenobiotika v játrech potažmo v ledvinách, což je potvrzeno 

sníženou clearance antibiotik nebo anthelmintik podaných postiženým zvířatům 

fascioloidózou (Calléja et al. 2000). Tím se ovlivní bezpečnost léčiv, jejich účinek, 
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spektrum metabolitů, farmakokinetický poločas a ochranná lhůta u zvířat využívaných 

pro maso, mléko. 

Biotransformační enzymy může ovlivnit nejenom rozsah infekce, ale též i pohlaví, věk 

a trvání infekce. Substráty biotransformačních enzymů však mohou fungovat také jako 

jejich induktory příp. inhibitory (Bártíková et al. 2009; Calléja et al. 2000). 

6.5 Anthelmintika 

V roce 2008 Preyavichyapugdee et al. získali rekombinantní GST z Fasciola gigantica, 

která byla zkoumána jako možná vakcína proti infekci F. gigantica a S. mansoni u myší. 

Byla použita současně s Freundovým přídavkem (roztok antigenů, který potencuje 

imunitní odpověď – booster). Vakcína redukovala infekci z cca 80 % u F. gigantica bez 

ohledu na cestu vakcinace (subkutánně, intradermálně, intramuskulárně) a zkříženě 

i u S. mansoni při intradermálním podání díky podobnosti jednotlivých GST. Byl 

zaznamenán nárůst protilátek zejména IgG1 přes Th1 a Th2 lymfocyty aktivovaný 

imunitní systém. Je však nutné provést další výzkumy pro použití v praxi. Proto stále 

jediným nástrojem pro zvládání helmintóz zůstávají anthelmintika. Mezi základní 

skupiny anthelmintik se řadí benzimidazoly, halogenované salicylanilidy, 

imidazothiazoly/tetrahydropyrimidiny (levamisole, LEV), makrocyklické laktony (MLs; 

ivermektin IVM a moxidektin MOX), sulfonamidy (klorsulon) a amino-acetonitrilové 

deriváty (AAD, monepantel) (Brophy et al. 2012). Tato práce je zaměřena 

na benzimidazoly (triklabendazol a albendazol) a halogenované salicylanilidy (klosantel 

a rafoxanid). 

6.5.1 Transport anthelmintik 

Existují dvě hlavní cesty prostupu anthelmintika do těla motolice: orální cesta, 

transtegumentální nebo kombinace obou. U většiny anthelmintik s výjimkou 

klorsulonu bylo překvapivě zjištěno, že orální cesta má minimální vliv, přestože 

se motolice živí krví a anthelmintika jsou často vázána na plasmatické proteiny 

hostitele. Alvarez et al. (2007) například zaznamenal orální transport u dospělé 

F. hepatica. Transtegumentální transport je však převažující (Toner et al. 2009). 

Molekula léčiva může prostoupit pasivně nebo specializovaným aktivním transportem 
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(Mottier et al. 2006). Lipofilita léčiva, koncentrace aktivního léčiva (koncentrační 

gradient), fyzikálně-chemické vlastnosti média obklopujícího parazita (vztah pH/pKa) 

(Obrázek 4), fyzikálně chemické vlastnosti léčiva a struktura vnější schránky parazita 

patří mezi hlavní faktory determinující difuzi a akumulaci aktivního léčiva u cílové 

struktury parazita a následný léčebný efekt (farmakodynamika) (Alvarez et al. 2007). 

Povrch helminta je složen do řady záhybů a zřasení, které mu dávají velký povrch 

pro transtegumentální transport. Anthelmintika se pasivní difúzí dostávají do helminta 

na základě jejich lipofility (například byl zjištěn větší prostup pro albendazol (ABZ) 

než pro jeho sulfoxid (ABZ-SO) u F. hepatica) (Alvarez et al. 2005). Pro účinek 

anthelmintika je nezbytné nejenom, aby se vázalo na cílovou strukturu, ale též aby se 

dosáhlo vysokých a udržitelných koncentrací léčiva v oblasti výskytu parazita.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Vstup léčiva do F. hepatica 
je ovlivněn řadou faktorů.  
(A) vliv přítomnosti žluče. Albendazol 
(červený), fenbendazol (zelený). Čím vyšší 
obsah žluči, tím nižší koncentrace léčiv 
získané z F. hepatica po inkubaci. (B) míra 
vstupu TCBZ do adultní F. hepatica 
v přítomnosti žluče (růžová) a bez žluče 
(modrá). Složení a fyzikálně-chemické 
charakteristiky inkubačního média 
a koncentrační gradient výrazně ovlivní 
účinek benzimidazolů. (C) porovnání míry 
vstupu TCBZ (modrá) a ABZ (červená) 
do citlivých a rezistentních motolic (ABZ 
je lipofilnější a rezistence na TCBZ 
je specifická právě pro TCBZ) (Alvarez et al. 
2007) 
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6.5.2 Anthelmintika a rezistence 

Příčiny rezistence jsou různé a často se prolínají. Vzhledem k vysokému počtu helmintů 

žijících pospolu a jejich vysoké genetické variabilitě se jednoduše vyselektuje 

rezistentní kmen nesoucí vhodnou genetickou výbavu. Na druhou stranu rezistence 

často vzniká jako následek podání léčiva. Tyto dědičné mutace jsou buď genetické 

(mutace, delece, amplifikace specifických genů) nebo epigenetické (metylace genů 

nebo jejich promotorových oblastí). Rozlišujeme tedy nedědičnou rezistenci, kdy buňky 

jsou ve své podstatě necitlivé vůči léčbě anebo dědičnou tedy získanou rezistenci, 

která nastává po léčbě. Existuje několik teorií rezistence. Podstatou první teorie jsou 

single-nucleotide polymorphism (SNPs), které se přirozeně podílí na genetické 

odlišnosti jedinců v populaci. Tato teorie již dnes není tolik podporována. 

U benzimidazolů se vyskytuje SNPs na pozici 200 isotypu 1 β-tubulinu, kde 

je fenylalanin nahrazen za tyrosin. Toto bylo zjištěno u Haemonchus contortus. Tento 

nález však nestačí na vysvětlení rezistence. Často se vyskytuje rezistence, aniž by SNPs 

byly identifikovány. Nebo naopak jsou SNPs nalezeny, ale nejsou důkazy rezistence 

(James et al. 2009). Tato teorie byla vyvrácena zjištěním, že albendazol 

i methylkarbamát (benzimidazolová anthelmintika působící též na β-tubulin) fungují 

u TCBZ rezistentních motolic. Je proto nutné prozkoumat isotypy α- a β-tubulinu 

u juvenilních a dospělých motolic, které jsou nejvíce zasaženy léčbou TCBZ u citlivých 

kmenů (Brennan et al. 2007). Studie na molekulární úrovni odhalily, že mutace 

na strukturních zbytcích β-tubulinu vedou k tvorbě vodíkových můstků, které uzavírají 

vazebné místo na β-tubulinu pro benzimidazoly. Vytvoří se tzv. clustery, které mohou 

podmiňovat rezistenci. Nezpůsobují tedy depolymerizaci β-tubulinu, ale zablokují 

„otevřenou“ konformaci β-tubulinu. Toto uzamknutí znemožní tvorbu heterodimeru 

s α-tubulinem a následnou produkci mikrotubulů (Brennan et al. 2007). Další teorie 

je postavena na aktivitě efluxní pumpy P-glykoproteinu, jež je zodpovědný za rezistenci 

například na ivermektin, moxidektin, klosantel a benzimidazoly u nematod (Alvarez et 

al. 2005). A v neposlední řadě stojí indukované enzymy, které urychlují metabolizaci 

léčiva na neaktivní metabolity (James et al. 2009). Rezistence může být z jiného 

pohledu rozdělena na farmakokineticky a/nebo farmakodynamicky podmíněnou. 

Farmakokineticky podmíněný mechanismus rezistence může zahrnovat zvýšený eflux, 
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snížený uptake a zvýšení inaktivace léčiva biotransformačními enzymy. Výsledkem 

je tedy snížená koncentrace léčiva v místě účinku a jeho snížená schopnost se vázat 

na cílovou strukturu. Farmakodynamicky podmíněná rezistence zahrnuje změnu 

struktury cílové molekuly, zvýšený počet cílových struktur nebo obměna syntézy cílové 

struktury. Zvýšené dávky léčiva však mohou překonat farmakokineticky podmíněnou 

rezistenci, ale ne farmakodynamicky. S tím souvisí omezení týkající se toxicity léčiva, 

jeho rozpustnosti, ceny a dopadu na životní prostředí. Navíc vyšší dávky léčiva mohou 

urychlit rozvoj rezistence. Fakt, že se mechanismy rezistence různě kombinují, 

komplikuje vývoj nových a účinných anthelmintik (Cvilink et al. 2009b; Alvarez et al. 

2005). Design proléčiv je omezen z důvodu snížené kapacity helmintů metabolizovat 

xenobiotika oproti savcům. Na druhou stranu, farmakokinetická rezistence nenastane 

hned po prvním podání léčiva, právě díky omezeným metabolickým procesům (Brophy 

et al. 2012). Bohužel, chovaný dobytek může být po vyléčení několikrát re-infikován 

a právě tato opakovaná podání anthelmintik vedou k indukci biotransformačních 

enzymů a transportérů a následně k možné rezistenci na podávaná léčiva. Léčba 

je navíc většinou založená na empirii z důvodu absence spolehlivé diagnostické 

metody. Spolehlivá diagnóza fascioloidózy je možná pouze post-mortem 

prozkoumáním jater, kde jsou nalezeny dospělé motolice. Hledání vajíček ve výkalech 

není spolehlivé (Kasný et al. 2012). 

6.6 Benzimidazoly 

Benzimidazoly jsou obecně širokospektrá anthelmintika, která jsou hojně využívána 

ve veterinárním i humánním lékařství k léčbě infekcí způsobených hlísticemi, 

motolicemi a tasemnicemi (Mottier et al. 2006). Benzimidazoly se váží na β-tubulin 

a tím inhibují syntézu mikrotubulů. Výsledkem je narušení funkce granul 

endoplasmatického retikula, Golgiho aparátu, produkce a pohybu sekrečních tělísek do 

syncytia tegumentu, které vede k poruše obnovy tegumentu (Halferty et al. 2009; 

Devine et al. 2011; Brennan et al. 2007). Zvýšené uvolňování sekrečních tělísek 

z povrchu tegumentu je spojeno s působením léčiv, obecně se stresem vyvíjeným 

na motolici. Uvolňování sekrečních tělísek je vlastně obranný systém motolice, kterým 

se snaží nahradit poškozenou tegument. Celkově je narušena osmoregulační funkce 
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tegumentu a ATP dependentních iontových pump. Následkem je influx vody („vnitřní 

záplavy“), nafouknutí motolic a zvětšení prostor mezi tegumentálními buňkami (Devine 

et al. 2010a,c; Devine et al. 2011). 

Účinek benzimidazolů je dán nejenom jejich afinitou k β-tubulinu, ale také schopností 

dosáhnout dostatečných koncentrací v místě účinku (v závislosti na farmakokinetice 

hostitele) (Alvarez et al. 2000). Pasivní transport (difúze nebo prostup přes vodní póry) 

je hlavní cesta vstupu pro benzimidazoly. Pasivní transport je tedy nejvíce závislý 

na koncentračním gradientu a na době výskytu léčiva v místě motolic. Z výsledků práce 

Mottiera et al. (2006) a Bártíkové et al. (2012) však vyplývá, že se na prostupu 

anthelmintika podílí i aktivní transport. Uptake triklabenzadolu u F. hepatica 

a albendazolu u Dicrocoelium dendriticum byl výraznější u živých motolic ve srovnání 

s mrtvými (Alvarez et al. 2007).  

Parentní benzimidazolové látky jsou více účinné než jejich aktivní metabolity ze dvou 

důvodů. Za prvé platí, že čím je benzimidazolová baze lipofilnější, tím je lepší prostup 

přes tegument (Alvarez et al. 2007). A za druhé, mají větší afinitu k  tubulům. Z tohoto 

pohledu je významná sulforedukce. Sulforedukce probíhá ve střevním traktu hostitele 

a vede k obnově parentních léčiv z jejich metabolitů. Dále jsou vyvíjeny inhibitory 

hlavních biotransformačních enzymů benzimidazolů (FMO a CYP enzymů), které by se 

podávaly společně s anthelmintiky, čímž by se prodloužila doba působení parentního 

léčiva (Virkel et al. 2006). 

6.6.1 Triklabendazol 

Triklabendazol (TCBZ) (2-methylthio-5-chloro-6-(2´,3´-dichlorofenoxy)benzimidazol) 

(Obrázek 5) je benzimidazolový derivát, který byl poprvé představen na počátku 90. let 

20. stol. a od té doby je hojně používán (Halferty et al. 2009), protože je účinný 

u nezralých i dospělých motolic (Kumkate et al. 2008). TCBZ působí specificky 

na fascioloidní infekce (Robinson et al. 2004). Je používán i k léčbě fascioloidózy u lidí 

způsobené F. hepatica. Cílovou strukturou TCBZ jsou mikrotubuly (Halferty et al. 2009). 

TCBZ a zejména jeho metabolity se nespecificky vážou na plasmatické proteiny, což 

může snížit množství aktivního léčiva dostupného pro vazbu na β-tubulin, ale zároveň 

tato vazba prodlužuje jejich farmakokinetický poločas (Alvarez et al. 2005; Virkel et al. 
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2006). Při ex vivo analýze  F. hepatica provedené Mottierem et al. (2004) byl 

transtegumetální transport intenzivnější pro TCBZ, a jeho sulfoxid a sulfon než pro 

jejich hydroxylované metabolity. Toto zjištění odpovídá i lipofilitě léčiv (Mottier et al. 

2004). 

6.6.1.1 Metabolismus TCBZ v těle přežvýkavců infikovaných F. hepatica 

Jaterní a mimojaterní metabolismus xenobiotik je u přežvýkavců ovlivněn hlavně FMO 

a CYP enzymy (Virkel et al. 2006). Po orálním podání, najdeme v systémové cirkulaci 

hostitele pouze aktivní metabolit TCBZ-SO (sulfoxid) a neaktivní TCBZ-SO2 (sulfon) 

(Obrázek 5), které jsou zároveň hlavními nekonjugovanými metabolity TCBZ (Halferty 

et al. 2009). TCBZ-SO je aktivní metabolit, který působí více na dospělé než na juvenilní 

motolice (Halferty et al. 2009) a předpokládá se, že je zodpovědný za usmrcení motolic 

(Toner et al 2009). OH-TCBZ, OH-TCBZ-SO a OH-TCBZ-SO2 (Obrázek 5) nalezneme 

pouze ve žluči. Konjugovaný OH-TCBZ-SO se sulfátem je hlavní konjugovaný metabolit 

ve žluči. Asi 45 % metabolitů TCBZ je exkretováno žlučí a jen 6,5 % močí. Vznik TCBZ-SO 

probíhá již i v malé míře ve střevě (Halferty et al. 2009; Hennessy et al. 1987). 

Ruminální mikroflóra je velmi aktivní v redukci nitro-skupin a sulfoxidových skupin 

(Virkel et al. 2006). Sulforedukce metabolitů TCBZ zajišťuje enterohepatální oběh TCBZ 

a jeho delší poločas (Virkel et al. 2006; Halferty et al. 2009). K delšímu působení TCBZ 

v organismu přispívá i silná vazba metabolitů TCBZ na proteiny plasmy (Mottier et al. 

2004). U ovcí byla pozorována ruminální sulforedukce OH-TCBZ-SO na OH-TCBZ. Tato 

redukce je méně výrazná u TCBZ-SO. Sulfoxidace TCBZ je závislá významně na aktivitě 

FMO. Kdežto na sulfonaci se podílí jak FMO, tak CYP enzymy. Sulfoxidace je výrazně 

omezena v přítomnosti FMO substrátu methimazolu (MTZ) a méně v přítomnosti CYP 

inhibitoru piperonyl bioxidu (PB). Inhibice sulfonace byla pozorována po přídavku 

ketokonazolu (KTZ) nebo erytromycinu (Virkel et al. 2006). Na základě těchto znalostí 

je nutné počítat s omezenou sulfoxidací, sulfonací benzimidazolových anthelmintik 

v přítomnosti FMO substrátu (např. síru obsahující pesticidy) (Virkel et al. 2006). 

Současné podání ketokonazolu a TCBZ ovcím pozvedlo plasmatickou koncentraci TCBZ-

SO v porovnání s podáním pouze TCBZ. Je potřeba provést další studie, kde by se 

potvrdil i tento význam inhibitorů, tedy zlepšení farmakokinetických vlastností 
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anthelmintika. Zatím je potvrzen jejich pozitivní vliv na léčbu infekcí způsobené TCBZ 

rezistentními motolicemi (Devine et al. 2011). 

 

Obrázek 5 Struktura TCBZ a jeho metabolitů 
(Halferty et al. 2008; Mottier et al. 2004) 

6.6.1.2 Metabolismus TCBZ a jeho ovlivnění u rezistentní F. hepatica  

TCBZ je nejvíce a nejdéle používaným anthelmintikem, působí totiž na juvenilní 

i dospělé formy. Bohužel výsledkem dlouhodobého používání je zvyšující se výskyt 

rezistence na TCBZ (McConville et al. 2008). F. hepatica je schopná oxidace TCBZ 

na aktivní sulfoxid a následně velmi rychle na neaktivní sulfon díky indukovaným 

enzymům (Obrázek 6) (Halferty et al. 2009; Cvilink et al. 2009). 

U rezistentních kmenů F. hepatica byla zjištěna zvýšená hladina sulphonyltransferas, 

CYP a FMO enzymů ale i P-glykoproteinu. Tato indukce pak umožňuje přežití parazita 

po podání TCBZ (Cvilink et al. 2009b; Devine et al. 2010a,b,c). Tato zjištění byla 

podpořena nalezením většího množství TCBZ-SO a –SO2 u rezistentních motolic než 

u citlivých (Alvarez et al. 2005; Robinson et al. 2004). Vzhledem k postupné 

metabolizaci TCBZ, je motolice nejdéle vystavena působení TCBZ-SO (Halferty et al. 

2009). 
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Obrázek 6 Chování TCBZ a jeho metabolitů ve F. hepatica. 
(a) transtegumentální difúze TCBZ a TCBZ-SO (u rezistentních kmenů je transport TCBZ 
omezen). (b) nespecifická vazba na proteiny může omezit dostupnost léčiva u cílové tkáně – 
zatím tento vliv není znám pro TCBZ. Nicméně bylo naměřeno stejné množství celkového 
proteinu u citlivých i rezistentních motolic. Z toho vyplývá, že nespecifická vazba na proteiny 
nebude důvodem rezistence. (c) oxidativní metabolismus TCBZ (zvýšen u rezistentních kmenů 
motolic). (d) transportéry zprostředkovaný eflux TCBZ (P-gp, zvýšená aktivita u rezistentních 
kmenů) (Alvarez et al. 2007).  

Poznatky o příčinách rezistence vedou k myšlenkám o možné kombinaci léčiva 

a inhibitoru jeho metabolismu či P-gp. FMO je zodpovědný za sulfoxidaci TCBZ a patří 

mezi hlavní metabolické dráhy u hovězího dobytka (Devine et al. 2010a). Kombinace 

FMO inhibitoru methimazolu s TCBZ je sulfoxidace výrazně snížena a zvýší se účinek 

na Oberon rezistentní kmeny, které jen při podání samotného TCBZ jsou téměř bez 

poškození (Obrázek 7). Většího účinku je dosaženo při kombinaci aktivního TCBZ-SO 

a methimazolu. U Cullompton kmenů však současné podání s methimazolem nemá 

význam. Současné podání TCBZ a MTZ u hovězího dobytka tedy zvyšuje účinek léčby. 

Zvýší se nejenom biodostupnost léčiva (není metabolizováno hostitelem), 

ale je samozřejmě ovlivněn i metabolismus parazita, který pokud je indukovaný 

(u rezistentních kmenů), se tímto též zablokuje. Inhibice CYP enzymů piperonyl 

butoxidem vykazuje jen mírné snížení v produkci sulfoxidu (Obrázek 7) (Alvarez et al. 

2005; Devine et al. 2010a). Celkově má PB menší inhibiční vliv než methimazol. CYP 

však hraje větší roli v sulfonaci než sulfoxidaci TCBZ, proto se kombinace TCBZ-SO a PB 

ukázala jako efektivní i u citlivých kmenů (Cullompton). PB tedy potencuje účinek TCBZ 
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a TCBZ-SO. Navíc podání PB s dalšími anthelmintiky (fenbendazolu nebo oxfendazolu) 

zlepšilo farmakokinetické parametry obou léčiv (Devine et al. 20010b). 

 

Obrázek 7 Metabolismus TCBZ u TCBZ citlivých (S) a TCBZ rezistentních (R) 
F. hepatica.  
Vliv methimazolu (MTZ, inhibitor FMO) a piperonyl butoxidu (PB, inhibitor CYP) na tvorbu 
TCBZ-SO v mikrosomech po 60 min inkubace (Alvarez et al. 2005; Brennan et al. 2007). 
U citlivých motolic je přidání inhibitorů bez významu. Naproti tomu u rezistentních motolic 
je produkce ABZ-SO výrazně snížena po přídavku MTZ. 

Kombinací TCBZ nebo TCBZ-SO s ketokonazolem (širokospektrální antifungální látka 

inhibující isoformy CYP3A, ale v koncentracích nad 10 µM inhibuje nespecificky 

i ostatní izoenzymy CYPu) se opět docílí lepšího účinku na rezistentní kmen (Oberon), 

a pro citlivý kmen (Cullompton) jejich podání nemá význam (Devine et al. 2010c; 

Kumkate et al. 2008).  

KTZ je kromě CYP inhibitoru, též inhibitor P-gp, způsobující eflux léčiva. Z tohoto 

pohledu je kombinace s ketokonazolem více než žádoucí (Devine et al. 2011). 

Transtegumentální transport TCBZ a TCBZ-SO je intenzivnější u citlivých kmenů 

(Cullompton) než u rezistentních (Sligo), úlohu mohou hrát efluxní transportéry 

(Obrázek 8). Například Brennan et al. (2007) zjistili, že F. hepatica a F. gigantica mají při 

léčbě TCBZ up-regulovaný MRP1. 

Kromě kombinací s inhibitory biotransformačních enzymů, lze TCBZ zkombinovat 

i s inhibitory efluxních transportérů (Brennan et al. 2007). Například ivermektin s TCBZ 

snížil eflux TCBZ a TCBZ-SO u rezistentních kmenů na úroveň, která odpovídá účinku 

samotného TCBZ u citlivých kmenů (Obrázek 9). Dalším příkladem je současné podání 

verapamilu (inhibitor P-gp) s TCBZ-SO, které významně narušilo tegument 
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u rezistentních kmenů, na rozdíl od samotného podání TCBZ-SO. Účinek byl pak 

srovnatelný s podáním TCBZ-SO u citlivých kmenů. 

 

Obrázek 8 Srovnání množství TCBZ a TCBZ-SO v TCBZ citlivých (S) a TCBZ rezistentních 
(R) F. hepatica po 180 min inkubace. 
Transtegumentální transport je u obou léčiv výrazně snížen u rezistentních kmenů. Příčinou 
mohou být efluxní transportéry (Alvarez et al. 2005; Brennan et al. 2007). 

 

Obrázek 9 Snížený eflux TCBZ a TCBZ-SO po inkubaci s ivermektinem u TCBZ 
rezistentních motolic  
Ivermektin zřejmě inhiboval funkci P-gp (Brennan et al. 2007; Mottier et al. 2006). 

Všechny tyto studie vedou ke stejnému závěru, že úroveň metabolizace TCBZ na TCBZ-

SO a následně na sulfon je větší u rezistentních motolic než u citlivých (Devine et al. 

2010a,b,c; Kumkate et al. 2008). Na up-regulovaný metabolismus a aktivitu P-gp 

je nahlíženo jako na hlavní příčiny rezistence na TCBZ. β-tubulin a jeho struktura 

zřejmě hrají menší roli. Je též nutné zjistit význam enzymů II. fáze, konkrétně GST, 

v metabolismu TCBZ a mechanismu rezistence (Brennan et al. 2007). 
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6.6.2 Alpha – derivát TCBZ 

Sloučenina alpha (5-chloro-2-methylthio-6-(1-naphtyloxy)-1H-benzimidazol) je 

experimentální derivát TCBZ. Sloučenina alpha byla vyvinuta jako alternativa k TCBZ, 

která by mohla být použita u TCBZ rezistentních motolic. Bohužel sloučenina alpha 

vykazuje dokonce nižší aktivitu než TCBZ u TCBZ rezistentních motolic (Sligo). Naopak 

u citlivých motolic (Cullompton) je účinná 100 % na dospělé a méně na juvenilní 

motolice (McConville et al. 2008). 

6.6.3 Albendazol 

Albendazol (ABZ) je methylester kyseliny (5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-

yl)karbamové (Dayan et al. 2003) (Obrázek 10) a je účinný proti plicním a GIT 

nematodám, cestodám a trematodám (Alvarez et al. 2000). Působí na dospělé formy 

motolic, starší 12 týdnů (McConville et al. 2008; Mottier et al. 2006). ABZ je špatně 

rozpustný ve vodě a většině organických rozpouštědel (ABZ logP 3,82; TCBZ logP 3,48) 

(Dayan et al. 2003; Mottier et al. 2006). Absorpce albendazolu je mírná, ale zvětšuje 

se současně s potravou, zejména s tučnou potravou (Dayan et al. 2003). Vysoká 

lipofilita ABZ vede k výraznějšímu transtegumentálnímu i orálnímu prostupu 

anthelmintika do motolice na rozdíl od TCBZ. Působením ABZ je poškozen nejenom 

tegument ale i střevní stěna motolice (Toner et al. 2009). 

 

Obrázek 10 Struktura albendazolu a jeho metabolitů  
(Dayan et al. 2003) 
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Podstupuje velmi rychlý first pass metabolismus, kdy již po 30 min od podání ABZ, jsou 

v plasmě detekovány pouze jeho metabolity sulfoxid a sulfon (Dayan et al. 2003). 

In vitro jaterní sulfoxidaci ABZ lze kompetitivně inhibovat fenbendazolem 

a nekompetitivně chlorpromazinem u ovcí. Chloramfenikol, nalidixová kyselina, 

erytromycin a hexobarbital jsou méně významné inhibitory sulfoxidace ABZ. KTZ 

a ritonavir jako inhibitory CYP inhibují sulfoxidaci ABZ u lidí (Virkel et al. 2006). 

TCBZ a ABZ mají odlišnou metabolizaci (Alvarez et al. 2005). Oxidativní metabolismus 

ABZ probíhá pomocí FMO a CYP enzymů v různém poměru v závislosti na hostitelském 

druhu (Virkel et al. 2006). Sulfoxidace ABZ má však celkově nižší rozsah než u TCBZ 

(Alvarez et al. 2005). ABZ-SO je aktivní anthelmintikum, ale již ABZ-SO2 je inaktivní 

metabolit. Sulfonace ABZ hraje minimální roli. Ale sulfonace TCBZ byla zaznamenána 

jako velmi intenzivní u F. hepatica (Cvilink et al. 2009b). Produkce sulfonu je závislá 

na aktivitě CYP (u savců CYP1A/3A) (Dayan et al. 2003). ABZ-SO obsahuje chirální 

centrum (nukleofilní S, ke které jsou vázány 4 rozdílné struktury), vznikají (+) a (-) ABZ-

SO enantiomery, které jsou nalezitelné v plazmě. Enantioselektivita CYP vede následně 

k větší metabolizaci (-) ABZ-SO na sulfon. To může vysvětlit relativně větší koncentraci 

(+) ABZ-SO v plazmě. Podobné poměry těchto dvou enantiomerů byly nalezeny i uvnitř 

motolice. Z toho vyplývá, že uptake obou enantiomerů je proporcionální k jejich 

množství v okolí motolice (Alvarez et al. 2000). Stereospecifita v sulfoxidaci ABZ 

je typická pro řadu savců (ovce, hovězí dobytek, prase, muflon, krysa, jelen). U savců 

je vznik (-) ABZ-SO katalyzován CYP a (+) ABZ-SO naopak FMO (Cvilink et al. 2009b). 

Cvilink et al. (2009a) nalezl převahu enantiomeru (+) ABZ-SO při in vitro inkubaci, a při 

ex vivo (-) ABZ-SO u D. dendriticum. Solana et al (2001) zjistil enantioselektivní vazbu 

ABZ-SO na helmintovo cytosolické proteiny u F. hepatica a stejnou míru produkce obou 

enantiomerů u F. hepatica, Ascaris suum a Moniezia expansa.  

ABZ-SO jako polárnější sloučenina se vyskytuje více v polárnějších tekutinách (plasma, 

žluč) než ABZ, který zůstává vázán v hepatocytech, kam se dostane portální cirkulací. 

K F. hepatica ve žlučových cestách se dostane hlavně ABZ-SO. ABZ se v těle motolic 

neakumuluje (Alvarez et al. 2000) (Obrázek 11). Sulforedukce ABZ-SO na ABZ byla 

dokázána zatím jen u M. expansa v cytosolické a více v mikrosomální frakci po přídavku 

NADPH (Solana et al. 2001).  
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Obrázek 11 Porovnání dostupnosti ABZ a ABZ-SO v plasmě, játrech, žluči a F. hepatica 
u léčených ovcí ABZ.  
Hodnoty jsou vyjádřeny jako AUC s ohledem na čas (Alvarez et al. 2000). 

Eflux ABZ u F. hepatica je zřejmě způsoben BCRP efluxním transportérem než P-gp, 

přestože P-gp byl nalezen u F. hepatica (Alvarez et al. 2007). Uptake albendazolu a jeho 

metabolitů je stejný jak u TCBZ citlivých tak TCBZ rezistentních motolic, kde je up-

regulovaný P-gp a MRP1. Z toho vyplývá, že uptake benzimidazolů není změněn, 

a že výsledná nižší koncentrace TCBZ u rezistentních motolic je způsobena zvýšenou 

aktivitou efluxních pump. TCBZ je zřejmě substrátem pro P-gp, na rozdíl od ABZ, který 

není ani substrátem ani inhibitorem P-gp. Což bylo dokázáno zjištěním, že byly 

nalezeny stejné hladiny ABZ u obou kmenů (Obrázek 12). Ani společné podání ABZ 

a TCBZ-SO neovlivnilo hladinu ABZ u obou kmenů. Z toho vyplývá, že mezi těmito léčivy 

není žádná kompetice o vazbu na P-gp. Například inhibitor P-gp verapamil zvýší 

koncentraci TCBZ a TCBZ-SO v motolici u rezistentních kmenů. Ko-inkubace IVM a TCBZ 

zvýší účinek léčiva u rezistentních motolic. Na druhou stranu, ivermektin nemá žádný 

vliv na uptake albendazolu, ať už u rezistentních či u citlivých kmenů (Mottier et al 

2006; Brennan et al. 2007). Rezistence na TCBZ je tedy specifická právě pro TCBZ 

(Toner et al. 2009). Přesto vlivem větší aktivity biotransformačních enzymů u TCBZ 

rezistentních motolic byl nalezen větší podíl ABZ-SO po ABZ podání (Mottier et al. 

2006). Současné podání ABZ s cimetidinem a prazikvantelem vede k mírnému úbytku 
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ABZ-SO hladiny zřejmě kvůli indukci CYP enzymů zajišťujících sulfonaci (Dayan et al. 

2003). 

 

Obrázek 12 Srovnání transtegumentálního prostupu TCBZ a ABZ do dospělých TCBZ 
citlivých nebo rezistentních F. hepatica 
Z obrázku vyplývá, že ABZ díky větší lipofilitě lépe prostupuju než TCBZ a za druhé, 
že rezistence na TCBZ neovlivní prostup ABZ (Mottier et al. 2006). 

6.7 Halogenované salicylanilidy 

Mezi nejvýznamnější halogenované salicylanilidy, které jsou užívány ke kontrole 

fascioloidóz a hemonchóz u ovcí, hovězího dobytka, patří klosantel (CLO) a rafoxanid 

(RFX). Salicylanilidy jsou slabě kyselé, rozpustné v lipidech. Jsou to inhibitory 

elektronového transportu v mitochondriích zasahujících do fosforylace. Halogenované 

salicylanilidy CLO a RFX jsou silně vázány na plasmatické proteiny (více jak 97 %) a málo 

distribuovány do tkání. To souvisí s dlouhým biologickým poločasem (např. 2-3 týdny 

pro klosantel a rafoxanid u ovcí a hovězího dobytka). Účinek klosantelu a rafoxanidu 

na juvenilní motolice je dán jejich schopností zůstat v plazmě a působit na dozrávající 

motolice. Salicylanilidy jsou slabě metabolizovány a vylučovány jsou téměř 

v nezměněné podobě močí a výkaly. Rafoxanid a klosantel dosahují max. koncentrací 

v plasmě do 24-48 hod. od intraruminálního podání. Dosažení maxima v plasmě 

je pomalejší u koz než u ovcí, zřejmě kvůli zpomalenému trávení koz. Dosažená 

koncentrace v plasmě byla u rafoxanidu vyšší u infikovaných ovcí 6 týdnů starými 

motolicemi (F. hepatica) než u neinfikovaných ovcí (Swan et al. 1999; Rothwell 

a Sangster 1997). 
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Obrázek 13 Strukturní vzorce rafoxanidu a klosantelu  
(Swan et al. 1999). 

6.7.1 Rafoxanid 

Rafoxanid je halogenovaný salicilanilid, [3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-

diiodosalicyl-anilid] (Obrázek 13). Používá se k léčbě fascioloidóz u ovcí a hovězího 

dobytka. Působí i vůči nematodám v GITu. Rafoxanid inhibuje sukcinátdehydrogenasu 

a fumarátdehydrogenasu u F. hepatica in vitro. Tato inhibice zřejmě nastává díky 

propojení těchto dvou enzymů s oxidativní fosforylací. Rafoxanid též inhibuje syntézu 

ATP. Rafoxanid podléhá amidické hydrolýze za vzniku 3,5-diiodosalicylové kyseliny. 

Amidová hydrolýza není realizovatelná u klosantelu kvůli sterickému bránění 

substituentů v o-polohách vůči amidické vazbě. Rafoxanid je vylučován močí a mlékem 

ovcí a hovězího dobytka. RFX působí dobře na F. gigantica, F. magna, méně 

na F. hepatica a je účinnější u ovcí než u hovězího dobytka. Subkutánní podání 

rafoxanidu je účinnější než intraruminální podání (Swan et al. 1999). 

6.7.2 Klosantel 

Klosantel je (N-(5-chloro-4[(4-chlorophenyl)cyano-methyl]-2-methylphenyl)-2-hydroxy-

3,5-diiodo-benzamid) (Obrázek 13). Klosantel má in vitro i in vivo účinky na motilitu 

a ultrastrukturu F. hepatica. Způsobuje paralýzu motolice a zasahuje tegument. 

Podobné účinky na tegument má i rafoxanid. Klosantel výrazně snižuje 

intrategumentální pH (F. hepatica, S. mansoni) a to v nižších koncentracích než jsou 

potřebné pro zásah do syntézy ATP. U klosantelu je cca 50 % biodostupnost po orálním 

podání. Hlavní metabolická dráha klosantelu je reduktivní neenzymatická 
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monodeiodace. Klosantel je metabolizován na 3- nebo 5- monoiodklosantel. 

U rafoxanidu se však deiodace neděje. Klosantel je vylučován hlavně výkaly (Swan et al. 

1999). Rezistentní kmeny obsahují méně CLO než citlivé kmeny. Rothwell a Sangster 

(1997) navrhli několik teorií. Důvodem může být snížený rozklad vazby CLO-albumin 

u rezistentních kmenů a tedy méně dostupného klosantelu pro vstup do motolice nebo 

snížený uptake CLO pomocí GST nebo naopak zvýšený eflux P-gp. 

6.8 HPLC a (U)HPLC 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid Chromatography, 

HPLC) spojená s hmotnostním analyzátorem je rychlá, citlivá a flexibilní analytická 

separační technika, která hraje důležitou roli v identifikaci, strukturní charakterizaci 

a kvantitativní analýze léčiv a jejich metabolitů. HPLC je založeno na vstřikování vzorku 

do mobilní fáze při jejím konstantním průtoku a následném neustálém ustalování 

rovnováhy mezi analytem a mobilní fází (vhodná kombinace organických a polárních 

rozpouštědel) a mezi analytem a stacionární fází (vhodný sorbent) (LC/GC´s 

CHROMacademy). Ultravysokoúčinná kapalinová chromatografie (Ultra High 

Performance Liquid Chromatography, UHPLC) je upravená HPLC metoda, která má 

zvýšenu separační účinnost a rozlišení. Čas analýzy je zkrácen a citlivost analýzy 

je zlepšena. To je docíleno miniaturizací systému, včetně kolony a jejích částic, jejichž 

velikost je pod 2 µm. Nevýhodou je zvýšený zpětný tlak, který vzniká v důsledku 

přítomnosti submikronových částic stacionární fáze (Nováková a Vlčková 2009; Yu et 

al. 2006).  

6.9  Hmotnostní Spektrometrie 

Hmotnostní spektrometr (Mass Spectrometer, MS) je detektor, který je založen 

na interakci iontů s elektrickým nebo magnetickým polem. Nejprve se molekuly 

analytu musí přeměnit na nabité částice (ionizace), aby byly schopny se pohybovat 

v elektrickém nebo magnetickém poli. Ionizace probíhá buď tvrdými, nebo měkkými 

ionizačními technikami. Typ ionizace určí, jak bude spektrum vypadat a jakým 

způsobem bude hodnoceno. Pracuje se buď v pozitivním, nebo v negativním iontovém 

módu. Tvrdé ionizační techniky (elektronová a chemická ionizace) nejsou vhodné pro 
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biologické vzorky. V této práci byla využita ionizace elektrosprejem (ESI), která spadá 

mezi měkké ionizační techniky. (LC/GC´s CHROMacademy; Han et al. 2008). Při ionizaci 

elektrosprejem je eluovaný analyt z HPLC kolony přiveden na elektrosprejovou jehlu, 

která za vysokého napětí rozstřikuje analyt na nabité mikrokapičky, které se následně 

odpaří za vzniku iontů. Ionty jsou poté transportovány do vakuové komory 

hmotnostního analyzátoru. Takto vzniklé ionty jsou většinou dvou nebo trojmocné 

(LC/GC´s CHROMacademy, Holčapek: Ionizační Techniky; Yates et al. 2009; Steen 

a Mann 2004). 

Vlastní hmotnostní analyzátor rozděluje ionty na základě jejich poměru hmotnosti 

a náboje (m/z). Hmotnostní analyzátory pracují na různých fyzikálních principech. 

3D iontová past a trojitý kvadrupól jsou hmotnostní analyzátory použité v této práci. 

Iontová past se skládá z prstencové elektrody, na které je vloženo napětí a z dvou 

koncových elektrod, na kterých je vložen stejnosměrný proud. Plynulými změnami 

napětí jsou ionty o specifické hodnotě m/z zadrženy v iontové pasti, a zbylé ionty jsou 

odstraněny (pro ně jsou oscilace nestabilní). Zadržené ionty jsou následně uvolněny 

k detektoru (LC/GC´s CHROMacademy; Holčapek: Hmotnostní Analyzátory). 

ESI ionizace je často spojená s kvadrupolovým analyzátorem (Han et al. 2008; LC/GC´s 

CHROMacademy; Yates et al. 2009). Kvadrupolový analyzátor je složen ze čtyř elektrod, 

na které je vloženo střídavé napětí a stejnosměrný proud. Ionty jsou nejprve rozděleny 

na základě přitažlivých a odpudivých sil mezi nabitými elektrody a poté dle hmotnosti. 

Určité ionty s určitou hodnotou poměru m/z mají stabilní oscilaci v určitý čas a jsou 

tedy uvolněny směrem k detektoru. Postupně všechny ionty se dočkají stabilních 

oscilací, aby mohly projít k detektoru. Detektor zajistí zvýšení elektrického signálu, aby 

mohl být detekovatelný (LC/GC´s CHROMacademy; Holčapek: Hmotnostní 

Analyzátory).  

Trojitý kvadrupól je upravený kvadrupólový analyzátor, kde ionty podstupují další 

fragmentaci. Trojitý kvadrupól se skládá ze dvou kvadrupólů a jedné kolizní cely, která 

je mezi nimi. Kolizní cela obsahuje kolizní plyn například dusík, argon nebo helium. 

Vysoký tlak plynu zajistí další fragmentaci iontů. Z prekursorových (parentních) iontů 

v kvadrupólu Q1 vznikají po průchodu kolizní celou produktové (dceřiné) ionty, které 
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jsou často dále separovány v kvadrupolu Q3 v tzv. MRM (Multiple Reaction 

Monitoring) módu (LC/GC´s CHROMacademy). 

Hmotnostní spektrum MS1 poskytuje píky všech ionizovaných molekul (prekursorových 

iontů). Výška píku zobrazuje intenzitu nebo zastoupení konkrétního iontu. Poměr m/z 

je reprezentován osou x. Pro identifikaci sloučenin se však s výhodou využívá 

tandemová hmotnostní spektrometrie, kde jsou zapojeny dva různé nebo stejné 

hmotnostní analyzátory a jejímž příkladem může být právě trojitý kvadrupól. 

Výsledkem jsou MS2 (MS/MS) spektra produktových iontů, které jsou produktem 

většinou intenzivních píků nalezených v MS1 spektru. Pokud prekursorový ion 

je dvojmocný, pak jeho produktový ion má m/z poměr větší a odpovídající molekulové 

hmotnosti (LC/GC´s CHROMacademy; Steen a Mann 2004). Pro zjednodušení spekter, 

zvýšení citlivosti, přesnosti a specifičnosti celé analýzy, tandemová hmotnostní 

spektrometrie pracuje v MRM módu. MRM mód v trojitém kvadrupólu znamená, 

že v Q1 kvadrupólu dojde k první selekci vybraných iontů, které jsou následně 

fragmentovány v kolizní cele, která propouští všechny produktové ionty do Q3 

kvadrupólu. Tam dojde k druhé selekci vybraných iontů, které jsou poté detekovány 

(MRM; Deutsch et al. 2008; Liebler a Zimmerman 2013). Výběr iontů se děje na základě 

předchozích analýz standardů, kdy se určí vhodné páry prekurzorového iontu a jeho 

produktových iontů, které poskytují dobrý signál. 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1 Chemikálie 

Albendazol (ABZ), Sigma; Albendazol-sulfoxid (ABZ-SO), TRC; Albendazol-sulfon (ABZ-

SO2), TRC; Amoniak, Lachema; Anilin, Sigma; Benzyloxyresorufin, Sigma; 

Bicinchoninová kyselina (BCA), Sigma; Cytochrom c; detergent Slovasol, Sigma; 

Dikumarol 99 %, Aldrich; Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, Penta; 

Dihydrogenfosforečnan draselný, Lachema; Dimethylsulfoxid (DMSO), Sigma-Aldrich; 

5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina (DTNB), Sigma; EDTA 

(ethylendiamintetraoctová kyselina), Sigma; Ethanol, Dr. Kulich pharma; 

Ethoxyresorufin, Biochemica; 3´-fosfoadenosin-5´-fosfát (PAP), Sigma; Glukosa-6-

fosfát, Sigma; Glukosa-6-fosfát dehydrogenasa, Sigma; Glutathion (GSH), Fluka; 

Glutathionreduktasa (GR), Fluka; Glycerol, Dr. Kulich pharma; Hovězí sérový albumin 

(BSA), Sigma; Hydroxid sodný p.a., Lachema; Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma;     

1-chloro-2,4-dinitrobenzen, Fluka; Klosantel (CLO), Fluka; Kyselina chlorovodíková p.a., 

Penta; Kyselina sírová, Lachema; Kyselina octová, Lachema; Mebendazol (MBZ), Fluka; 

Menadion, Sigma; Methanol, Penta; Molybdenan amonný, Lachema; NADH 100 %, 

Boehringer Mannhaim; NADP+, Merck; NADPH p.a., Serva; 2-naftol, Sigma;                                         

o-phenylendiamindihydrochlorid (OPD), Sigma; Phosphate buffered saline tablety 

(PBS), Sigma; Peroxid vodíku p.a. 30 %, Penta; p-nitrofenol p.a., Fluka;                            

p-nitrofenylsulfát, Sigma; Pyrokatechol, Lachema; Rafoxanid (RFX), Biopharm; 

Resorufin, Aldrich; Roztok bicinchoninové kyseliny (BCA), Sigma; Roztok penicilinu 

a streptomycinu, Lonza; Salicylhydroxámová kyselina, Aldrich; t-butyl-hydroperoxid 

70 %, Sigma; Thiobenzamid, Fluka; Trichloroctová kyselina 3 % (TCA) p.a., Penta; 

Triklabendazol (TCBZ), Sigma; Triklabendazol-sulfoxid (TCBZ-SO), Sigma; 

Triklabendazol-sulfon (TCBZ-SO2), Sigma; TRIS (hydroxymethyl)-aminomethan, Lach-

Ner; Triton-X-100, Sigma; UDP-glukosa, Sigma; UDP-glukuronová kyselina, Sigma; 

médium RPMI 1640 (R7388), Sigma. Ostatní běžné chemikálie čistoty p.a. 
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7.2 Přístroje 

Analytické váhy Scaltec SBS 22; Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5415 D; Centrifuga 

Thermo Scientific Heraeus Biofuge Stratos instruments; CO2 inkubátor HeraCell; 

Concentrator 5301 Eppendorf; Digitální pH-metr Jenway LTD 3020; Laboratorní 

magnetická míchačka IKA Color Squid Hytrel HTR 8068; Laboratorní míchačka 

Minishaker MS2 IKA; Laminární box BioAir AURA 2000 M.A.C.; Mrazicí box (-80 °C) 

Hera Freeze; Potter-Elvehjem homogenizátor; Spektrofotometr Tecan Infinite M 200; 

Thermoblok s nástavcem Thermomixer Comfort Eppendorf; Třepačka Heidolph Multi 

Reax instruments; Ultracentrifuga Beckman Coulter TM Avanti TM J-301; Ultrazvuková 

lázeň Tesla UC 005 AJ 1; Ultrazvuková lázeň Bandelin Sonorex; Ultrazvukový 

homogenizátor Sonopuls Bandelin HD 2070; Vysokoúčinný kapalinový chromatograf 

Shimadzu Nexera UHPLC spojený s Shimadzu LCMS-8030 trojitým kvadrupólem; HPLC-

MS systém složený z Surveyor MS pump, Surveyor autosampler a LCQ Advantage 

iontová past jako hmotnostní analyzátor; Ostatní laboratorní pomůcky 
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7.3 Příprava fosfátového pufru 

0,1 M fosfátový pufr, pH 7,4 se připravuje z 0,1 M Na2HPO4.12H2O a z 0,1 M 

NaH2PO4.2H2O. 7,16 g Na2HPO4.12H2O se doplní destilovanou vodou po rysku 200 ml 

odměrné baňky. 0,78 g NaH2PO4.2H2O se doplní destilovanou vodou po rysku 50 ml 

odměrné baňky. Oba roztoky se promíchají a za stálého míchání se postupně přidává 

dihydrogenfosforečnan sodný k hydrogenfosforečnanu až na požadované pH 7,4. Poté 

se pufr přefiltruje pod vakuem. Uchovává se v lednici. 

0,01 M PBS (phosphate buffered saline), pH 7,4 se připraví rozpuštěním tablety 

ve 200 ml redestilované vody. PBS s antibiotiky se připraví přidáním 60 µg.ml-1 

penicilinu a 100 µg.ml-1 streptomycinu do 0,01 M PBS. 

7.4 Zpracování biologického materiálu 

7.4.1 Vyjmutí motolic z jater 

F. magna se získala z jater přirozeně infikovaného daňka evropského. Po vyjmutí z jater 

se motolice vloží do teplého (37 °C) fyziologického roztoku. Motolice se postupně 

promývají v PBS bez a s antibiotiky (Obrázek 14). Nakonec se nepoškozené motolice 

vloží do 6 cm petriho misek, kde se nechají pre-inkubovat v 10 ml RPMI 1640 média 

s antibiotiky (60 µg.ml-1 penicilinu a 100 µg.ml-1 streptomycinu) 12 hod při 37 °C pod 

vzdušnou atmosférou s 5 % CO2. Nepoužité rozříznuté i celé motolice se zamrazí a 

později se použijí na přípravu subcelulárních frakcí. Pro inkubaci se vyberou dospělé 

motolice na základě přítomných vajíček v médiu použitém na pre-inkubaci. 

 

 

Obrázek 14 Promývání motolic v pufru.  
1) fyziologický roztok s motolicemi a nečistotami; 2) první promytí v PBS; 3) druhé promytí 
v PBS; 4) PBS s antibiotiky – do inkubátoru 

1 2 3 4 
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7.4.2 Inkubace motolic s anthelmintiky 

Naložení motolic do inkubačního média s anthelmintiky se provádí v laminárním boxu. 

Připravíme si zásobní 10 mM roztoky léčiv (albendazol, triklabendazol rozpuštěné 

v methanolu, rafoxanid a klosantel v dimethylsufoxidu, DMSO). 80 μl zásobního 

roztoku léčiva se pipetuje do 80 ml kultivačního média RPMI 1640, tak se získají 

inkubační média s 10 µM koncentrací anthelmintik. Množství rozpouštědla DMSO nebo 

methanolu ve vzorku nemá přesáhnout 0,1 % (v/v), aby nedošlo k poškození žijících 

motolic. Pro každé léčivo se připraví 6 petriho misek, kam se pipetuje 10 ml 

připraveného inkubačního média. Do každé petriho misky se vloží motolice a zapíše 

se čas a vrátí se zpět do inkubátoru. Připraví se kontrolní vzorky bez motolice složené 

jen z média a anthelmintika – slepé chemické vzorky (SLCH). Další typ kontrolního 

vzorku je bez anthelmintika a skládá se z motolice a média s DMSO/methanolem – 

slepé biologické vzorky. Vzorky se dají inkubovat na 24 hod. za stejných podmínek jako 

při pre-inkubaci. Během inkubace se kontroluje pohyb motolic, který je známkou 

životnosti motolice. Po inkubaci se všechny vzorky zkontrolují na přítomnost vajíček 

a na pohyb. Pokud se motolice nepohybuje a nejsou přítomny vajíčka, motolice 

je považována za mrtvou. Médium a motolice opláchnuté v PBS se zvlášť uskladní 

zamrazením při −80 °C, než se dále zpracují pro HPLC-MS analýzu.  

7.4.3 Extrakce léčiv a metabolitů z těl motolic a z inkubačního média 

Vzorky zmrazených motolic z předchozí inkubace se rozmrazí, přidá se 1 ml 0,1 M     

Na-fosfátového pufru o pH 7,4 a provede se homogenizace (Potter-Elvehjem 

homogenizátor). Druhý mililitr pufru se použije na promytí homogenizační zkumavky. 

Zhomogenizované vzorky motolic jsou ještě homogenizovány v ultrazvukovém 

homogenizátoru (Sonopuls sonicator) v pěti cyklech (10 s ultrazvuk a 10 s pauza). 

Vzorky se následně promíchají. Do 5 ml eppendorfek se pipetuje 1 ml získaných vzorků 

(homogenát nebo médium), 30 μl konc. NH3 (pro benzimidazoly) nebo 30 μl 1 M HCl 

(RFX a CLO) a 2 ml ethylacetátu. Vše se promíchá na třepačce po dobu 5 minut. Vzorky 

se poté vloží do centrifugy na 10 minut, 3000 ot./min. Odpipetuje se 1 ml 

supernatantu, který se nechá odpařit v koncentrátoru. Celkem se provedou 3 extrakce. 

Do stejné eppendorfky se vzorkem se opět pipetují 2 ml ethylacetátu, promíchá se 



47 

 

a centrifuguje se. Odpipetuje se opět 1 ml supernatantu do stejné eppendorfky s již 

odpařeným vzorkem a opět se nechá odpařit. Při poslední extrakci se odpipetuje 

všechen zbylý supernatant a nechá se opět odpařit. Celkem vznikne koncentrát z 6 ml 

ethylacetátu. Usušené vzorky se skladují při −20 °C. 

7.4.4 Příprava subcelulárních frakcí z motolic 

Rozmrazené motolice se rozváží do malých mističek po 5 g a rozstříhají se na menší 

kousky. Vždy z jedné mističky se přendají do 30 ml homogenizátoru (Potter-Elvehjem 

homogenizátor), kam se přidá 15 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4. Motolice 

se zhomogenizují (3x ↑↓) a přelijí do centrifugační kyvety. Homogenizátor s pístem 

se vypláchnou 15 ml pufru, který se přidá do stejné centrifugační kyvety. Takto 

se zpracují všechny mističky s motolicemi. První točení v centrifuze Heraeus probíhá při 

5000 g, 20 min. a 4 °C. Použije se supernatant, který při druhém točení (20000 g, 

60 min., 4 °C) poskytne peletu z mitochondrií. Supernatant z druhého točení se dále 

stočí v ultracentrifuze Beckman (105000 g, 60 min., 4 °C). A získá se peleta 

z mikrosomů a supernatant – cytosol. Za stálého míchání se cytosol rozpipetuje po 1 ml 

do eppendorfek a ty se dají ihned zmrazit. Pro získání mikrosomů z pelety ze třetího 

točení se peleta resuspenduje v 5 ml pufru a dá se znovu stočit do ultracentrifugy. 

Supernatant se vylije a k vytvořené peletě se přidá tolik mililitrů pufru s 20 % glycerolu, 

kolik bylo gramů motolic. Celý obsah se po částech ještě 1x zhomogenizuje 

v homogenizátoru s pístem, dá se do ultrazvukové lázně a poté na míchačce 

se za stálého míchání rozpipetuje po 1 ml do eppendorfek a ty se dají zmrazit. Peleta 

z druhého točení se resuspenduje v 5 ml pufru a znova se stočí v centrifuze Heraeus 

(20000 g, 60 min., 4 °C). Supernatant se opět vylije a vzniklá peleta se resuspenduje 

v tolika mililitrech pufru s 20 % glycerolu, kolik bylo gramů motolic. Peleta s pufrem 

se opět 1x zhomogenizuje a za stálého míchání se mitochondrie rozpipetují po 1 ml 

do eppendorfek a ty se dají ihned zmrazit. Všechny kroky je nutné dělat v chladu 

(misky s drceným ledem, chladící místnost, vychlazené rotory a centrifugy). Zejména 

pro ultracentrifugu Beckman je nezbytné mít kyvety včetně víček vyvážené a plnit 

je maximálně do tří čtvrtin. 
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7.4.5 Inkubace subcelulárních frakcí s anthelmintiky 

Do eppendorfky se pipetuje 3 µl 1 mM zásobního roztoku anthelmintika (ABZ, TCBZ) 

v methanolu, 97 µl 0,1 M Na-fosfátového pufru, pH 7,4 a 100 µl 3 mM zásobního 

roztoku NADPH ve vodě. Vzorky se dají do ledu a poté se k nim přidá 100 µl 

mik/mit/cyt nebo pufr (slepý vzorek). Množství methanolu ve vzorcích nepřesáhlo 

1 % (v/v), léčiva jsou jen slabě rozpustná ve vodě. Slepé biologické vzorky obsahují 3 µl 

methanolu, 197 µl pufru a 100 µl mik/cyt/mit. Slepé chemické vzorky obsahují 3 µl 

zásobního roztoku anthelmintika, 197 µl pufru a 100 µl zásobního roztoku NADPH. 

Vzorky se promíchají na třepačce a dají inkubovat na 30 minut při 37 °C a rychlosti 

třepání 500 RPM. Inkubace se ukončí ochlazením na 0 °C (ledová lázeň) a přidáním 

30 µl konc. amoniaku. Před extrakcí se přidá 10 µl 50 µM mebendazolu (vnitřní 

standard) a 0,7 ml octanu ethylnatého. Vzorky se 3 minuty nechají třepat a poté se dají 

stočit (5000 RPM, 3 min). Supernatant se odpipetuje do eppendorfek a odpaří 

se v koncentrátoru (45 °C, 15 min). Suché vzorky se uskladní v chladu a temnu.  

7.4.6 Rekonstituce RFX a CLO 

Nejprve je nutné si připravit mobilní fázi – 10 mM octanový pufr o pH 5,0. Do 100 ml 

odměrné baňky se naváží 1,54 g acetátu amonného, 4 ml octové kyseliny a doplní 

se vodou po značku. Získá se 200 mM octanový pufr, který se dále ředí 20x. 10 ml 

tohoto pufru se odpipetuje do 200 ml odměrné baňky a doplní se vodou po značku. 

Poté se musí upravit pH na 5,0 pomocí kyseliny octové. Pufr se ještě přefiltruje pod 

vakuem přes speciální HPLC filtr a nakonec se vloží do ultrazvuku na cca 10 minut. 

Pro rekonstituci vzorků RFX a CLO se získaný octanový pufr smísí s acetonitrilem 

v poměru 9:1. Do eppendorfek s odpařeným vzorkem se pipetuje 100 μl tohoto 

roztoku. Na 15 minut se zkumavky vloží do ultrazvuku a poté se vzorek přepipetuje 

do vialky s 300 µl insertem a je připraven pro HPLC-MS analýzu. 

7.4.7 Rekonstituce TCBZ a ABZ 

Pro rekonstituci vzorků TCBZ, ABZ se opět použije mobilní fáze: 0,1 % kyselina 

mravenčí ve vodě a 0,1 % kyselina mravenčí v acetonitrilu. 0,204 ml 98 % kyseliny 

mravenčí se doplní vodou ve 200 ml odměrné baňce. Druhá odměrná baňka s 0,204 ml 
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98 % kyseliny mravenčí se doplní acetonitrilem. Po promíchání se 0,1 % kyselina 

mravenčí ve vodě smísí s 0,1 % kyselinou mravenčí v acetonitrilu v poměru 9:1 a 

pipetuje se 100 μl do eppendorfek se vzorky. Tyto se vloží na 15 minut do ultrazvuku a 

poté se rekonstituovaný vzorek přepipetuje do vialky s 300 µl insertem a může být 

spuštěna HPLC-MS (pro ex vivo vzorky) nebo UHPLC-MS/MS (frakce) analýza. 

7.5 HPLC-MS analýza 

HPLC systém se skládá ze Surveyor MS pump a Surveyor autosampler (oba 

Thermofinnigan, San Jose, CA, USA) ve spojení s hmotnostním spektrometrem LCQ 

Advantage iontová past (ThermoFinnigan, San Jose, CA, USA) s elektrosprejem. Pro 

zpracování analýzy a zhodnocení dat byl použit program Xcalibur software (verze 1.4 

SR1 SUR3; Thermo Electron Corporation, San Jose, CA). Optimalizace hmotnostního 

spektrometru pro parentní léčiva byla provedena pomocí programu LCQ Tune (verze 

1.4 SUR1; Thermo Electron Corporation, San Jose, CA). Standardní roztoky anthelmintik 

(10 µM anthelmintikum v methanolu) byly přímo vstříknuty do hmotnostního 

spektrometru a byla provedena MS a MS2 analýza pro zjištění fragmentace a hmot 

zkoumaných iontů. Rychlost průtoku při nástřiku standardů byla 5 µl/min. Kolizní 

energie pro MS/MS analýzu byla 40 %. Jako zmlžující a sušící plyn byl použit dusík 

a helium jako plyn kolizní. Pro benzimidazolová anthelmintika byla použita kolona 

SymmetryShield RP18 (2,1 x 100 mm, 3,5 mm; Waters, Milford, USA). 

Chromatografické podmínky uvádí Tabulka 1 a parametry ESI pro HPLC-MS analýzu 

jsou uvedeny v Tabulka 2 (Prchal et al. 2015a). Spektra benzimidazolů byla 

zaznamenána v rozmezí m/z 50-650 pro MS analýzu. Pro MS/MS analýzu bylo rozmezí 

m/z různé. Retenční časy standardů anthelmintik jsou 15,51 min pro ABZ, 12,15 min 

pro ABZ-SO min, 14,30 min pro ABZ-SO2, 15,65 min pro MBZ, 23,55 min pro TCBZ a 

16,1 min pro TCBZ-SO. 

Pro RFX a CLO byla použita kolona Kinetex PFP (2,1 x 100 mm, 2,6 mm; Phenomenex, 

Torrance, CA) s KrudKatcher Ultra in-line Filter AF0-8497. Spektra salicylanilidů byla 

zaznamenána v negativním módu v rozmezí m/z 100-1000 pro MS analýzu. Rozmezí 

m/z pro MS/MS analýzu bylo opět variabilní v závislosti na m/z parentního léčiva. 

Retenční čas pro RFX je 19,60 min a pro CLO 16,76 min. Spektra metabolitů byla 
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zhodnocena na základě odpovídajících MS spekter, MS/MS spekter 

a chromatografického chování 

Tabulka 1 Chromatografické podmínky (gradient) pro HPLC/MS analýzu 

      Vzájemný poměr mobilních fází (%) v čase (min) 

Metoda 
pro  

Průtok 
(µl/min)                

  

Mobilní fáze 0 2 8 12 13 15 15,1 17 18 25 27 27,1 28 28,1 31 32 

ABZ A (0,1 % kys. 
mravenčí ve vodě)  

120 90 90 
 

40 20 20 90 
  

90 
     

  

  
                

  

  B (0,1 % kys. 
mravenčí v ACN)  

10 10 
 

60 80 80 10 
  

10 
     

  

  
                

  

TCBZ A (0,1 % kys. 
mravenčí ve vodě)  

120 90 90 
 

20 
   

10 
    

10 90 
 

90 

  
                

  

  B (0,1 % kys. 
mravenčí v ACN)  

10 10 
 

80 
   

90 
    

90 10 
 

10 

  
                

  

CLO, RFX A (10 mM octanový 
pufr, pH 5) 

140 90 90 40 40 
    

5 
 

5 90 
  

90   

  
                

  

  B (ACN)   10 10 60 60         95   95 10     10   

(Prchal et al. 2015a) 

Tabulka 2 Základní parametry iontového zdroje hmotnostního analyzátoru pro HPLC-
MS analýzu 

Parametr Jednotka ABZ TCBZ CLO RFX 

Sheath gas flow rate Arb 35,00 20,00 28,00 20,00 

Aux/sweep gas flow rate Arb 20,00 10,00 5,00 10,00 

Spray voltage kV 5,30 5,30 -4,50 -3,60 

Capillary temperature °C 250,00 200,00 300,00 200,00 

Voltage V 8,00 10,00 -32,00 -32,00 

Tube lens offset V 55,00 35,00 -10,00 -60,00 

Arb – (arbitrary units) poměrné jednotky; (Prchal et al. 2015a) 

7.6 UHPLC-MS/MS analýza 

Pro UHPLC-MS/MS analýzu byl použit chromatograf Shimadzu Nexera UHPLC spojený 

s Shimadzu LCMS-8030 trojitým kvadrupólem. Byla použita kolona Kinetex C18 (2,1 x 

100 mm, 1,7 mm; Phenomenex, Torrance, CA) s předkolonou AJO-8782 C18 

SecurityGuard ULTRA (2,1 mm, Phenomenex, Torrance, CA). Teplota kolony byla 40 °C. 

Analýzy byly provedeny pouze v pozitivním módu. Uplatňovala se isokratická eluce. Pro 

ABZ 65 % A (10 mM mravenčan amonný, pH 3) a 35 % B (100 % acetonitril) a průtok 

mobilní fáze byl 250 ml/min. Pro TCBZ poměr složek mobilní fáze byl 40 % A a 60 % B 

s průtokem 300 ml/min. Ionizace elektrosprejem proběhla s napětím 4,5 kV. Dusík byl 

použit jako zmlžující a vysušující plyn a argon jako plyn kolizní. Teplota v bloku byla 
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400 °C. Optimalizace analýzy a analýza byla zhodnocena pomocí programu Lab 

Solutions v. 5.60 SP2 (Shimadzu, Kyoto, Japan). Pro optimalizaci hmotnostních 

parametrů a MRM analýzy byly použity opět roztoky standardů (10 mM v methanolu). 

Retenční časy standardů a hodnoty m/z a MRM přechodů jsou uvedeny v následující 

Tabulka 3. 

Tabulka 3 MRM parametry pro ABZ a TCBZ v UHPLC-MS/MS analýze 

  Molekula Hmota (M + H+) Produktové ionty (kolizní energie) (eV) tR (min) 

ABZ ABZ-SO 282 239,95 (-15); 207,9 (-23); 191,1 (-38) 1,15 

  ABZ-SO2 298 265,9 (-18); 223,85 (-27); 158,9 (-40) 1,54 

  ABZ 266,2 233,9 (-20); 190,85 (-32); 158,9 (-40) 2,74 

  MBZ (IS) 296,2 263,95 (-23); 104,95 (-34); 76,9 (-45) 3,16 

TCBZ TCBZ-SO 376,9 361,95 (-20); 358,9 (-19); 315 (-28) 2,01 

  TCBZ-SO2 392,9 313,95 (-30); 242,1 (-41); 166,8 (-42) 2,73 

  TCBZ 360,9 346 (-28); 276 (-39); 273,95 (-38) 3,45 

IS – vnitřní standard; tR – retenční čas; (Prchal et al. 2015a) 

7.7 BCA Stanovení bílkovin 

Reakcí proteinů s Cu2+ (biuretová reakce) v alkalickém prostředí (pH kolem 10) vznikají 

Cu1+, které tvoří modrofialové, stálé a ve vodě rozpustné komplexy s  bicinchoninovou 

kyselinou (BCA). Intenzita zbarvení je proporcionální k množství proteinů ve vzorku 

(Smith et al. 1985). Komplex vykazuje absorbanci při 562 nm. Měření se provádí v 96 

jamkové destičce GAMA s kulatým dnem na čtečce Tecan Infinite M 200. Kalibrační 

křivka se připraví z naředěného hovězího sérového albuminu (BSA) na koncentrace     

0-1000 µg/ml. 

Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje: 

 10 μl vzorku bílkoviny (stoupající koncentrace roztoků BSA nebo biologické 

frakce – cyt, mik, mit), nebo 10 μl destilované vody – slepý vzorek 

 200 μl pracovního roztoku C (roztok A = NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH; 

roztok B = 4 % CuSO4.6H2O; roztok A : roztok B = 50 : 1) 

Destička se dobře promíchá a nechá se inkubovat při 37 °C 30 minut. Poté se změří 

absorbance proti destilované vodě (jamka A1). Koncentrace bílkovin (mg/ml) ve vzorku 

se vypočítá pomocí kalibrační přímky a rovnice lineární regrese (Vzorec 1). 
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Vzorec 1 pro výpočet koncentrace proteinů (mg/ml) 

        

A absorbance 

c koncentrace 

k  směrnice 

b úsek na ose y 

    200µg/ml 400µg/ml 600µg/ml 800µg/ml 1000µg/ml vzorky 

A Voda             

B sl.vzorek             

C               

D               

E               

F               

G               

H               

Obrázek 15 Pipetování do GAMA destičky pro BCA stanovení bílkovin. 

 

7.8 Aktivity biotransformačních enzymů 

Aktivity všech sledovaných enzymů byly měřeny v cytosolických, mitochondriálních 

a mikrosomálních frakcích získaných z F. magna. Tato měření jsou založena 

na spektrofotometrickém zhodnocení nárůstu produktu nebo úbytku substrátu 

či kofaktoru. 

7.8.1 Stanovení aktivity glutathion-S-transferasy 

Glutathion-S-transferasa (GST) katalyzuje reakci 1-chlor-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) 

s glutathionem (GSH) za vzniku barevného konjugátu GSH-CDNB, který absorbuje 

při 340 nm (Ye a Zhang 2001). Měření se provádí v destičce Greiner s plochým dnem 

pomocí čtečky Tecan Infinite M 200. Reakce probíhá v 0,1 M Na-fosfátovém pufru 

pH 6,5 připraveným z Na2HPO4 a NaH2PO4. 

Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje: 

 6 μl cytosolu (nebo pro slepý vzorek 6 μl 0,1 M Na-fosfátového pufru, pH 6,5) 

1. ředění (pro každou koncentraci BSA i pro každý 

vzorek 2 ředění, které se napipetují do 4 jamek) 

 

2. ředění 
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 194 μl Master mixu (4 ml 5,15 mM GSH v 0,1 M Na-fosfátovém pufru; 0,4 ml 

51,5 mM CDNB v ethanolu a 15,6 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru – na celou 

destičku) 

  Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G Sl.vzorek       

H         

Obrázek 16 Pipetování do Greiner destičky pro stanovení GST. 

Master mix se pipetuje po řádcích a po lehkém promíchání se destička vloží 

do spektrofotometru Tecan Infinite M 200 a spustí se 6 minutové měření absorbance 

v minutových intervalech při 340 nm. Pro výpočet koncentrace se použije změna 

absorbance odpovídající 1 minutě. Aktivita GST (nmol/min/ml) se vypočítá ze Vzorec 2 

a výslednou aktivitu vydělíme zjištěným množstvím proteinů ve vzorku (mg/ml). 

Získáme specifickou aktivitu v jednotkách nmol/min/mg celkového proteinu ve vzorku.  

Vzorec 2 pro výpočet aktivity GST (nmol/min/ml) 

         
                       ř 

      
 

ΔAvz. změna absorbance vzorku za 1 minutu 

ΔAsl. změna absorbance slepého vzorku za 1 minutu 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

1000 přepočet na nmol/min/ml (U je jednotka enzymové aktivity a je definována jako 

množství enzymu potřebného pro vznik 1 μmol produktu za 1 minutu) 

zř. zředění 

ε molární absorpční koeficient, tj. 9,6 mM
-1

cm
-1 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,8 cm 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,006 ml 

6 µl cytosolu + 194 µl Master mixu 

6 µl pufru + 194 µl Master mixu 
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7.8.2 Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy a UDP-
glukosyltransferasy 

Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) a UDP-glukosyltransferasy 

(UGlcT) je založeno na tvorbě konjugovaného p-nitrofenolu s UDP-kyselinou 

glukuronovou nebo s UDP-glukosou. Nezreagovaný p-nitrofenol má v neutrálním 

prostředí charakteristické žluté zbarvení, které vykazuje absorbanci při 405 nm 

(Mizuma et al. 1982; Letelier et al. 2005). Měření se provádí v 96 jamkové destičce 

GAMA s kulatým dnem. Absorbance je zaznamenána fotometricky pomocí čtečky 

Tecan Infinite M 200. 

Pro rozvolnění membrán a uvolnění enzymů se biologické frakce (mikrosomy, 

mitochondrie) smíchají s detergentem (Slovasol) tak, aby poměr detergent : protein byl 

1:2. Množství proteinu ve vzorku se zjistí pomocí metody s BCA. Vzorky se promíchají 

a nechají inkubovat v lednici po dobu 20 minut.  

Reakční prostředí v jedné eppendorfce zahrnuje: 

 50 μl Tris/HCl pufr, pH 7,4 

 20 μl UDP-glukuronová kyselina nebo UDP-glukosa nebo voda (slepý vzorek) 

 20 μl p-nitrofenolu 

 10 μl mik nebo mit s detergentem 

Vzorky se nechají inkubovat při 37 °C 20 minut za mírného třepání. Poté se přidá 

deproteinizační roztok (3 % trichloroctová kyselina) a vzorky se promíchají a stočí 

na stolní centrifuze při 5000 ot./min. po dobu 5 min.  

Reakční prostředí v jedné jamce zahrnuje: 

 50 μl 1 M NaOH (neutralizační roztok); první jamka (A1) 100 μl destilované vody 

 50 μl supernatantu 
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    mik mit mik mit 

A voda  UGT UGT  GLcT  GLcT  

B           

C           

D           

E           

F           

G    Sl.vzorky    Sl.vzorky   

H           

Obrázek 17 Pipetování do GAMA destičky pro stanovení UGT a UGLcT. 

Absorbance se změří při 415 nm proti destilované vodě. Aktivita (nmol/min/ml) 

se vypočítá pomocí molárního absorpčního koeficientu ε=18,3 mM-1.cm-1 (Vzorec 3). 

A specifickou aktivitu (nmol/min/mg) získáme z podílu aktivity a známého množství 

proteinů ve vzorku. 

Vzorec 3 pro výpočet aktivity UGT a UGLcT (nmol/min/ml) 

         
                       

        
 

Asl. absorbance slepého vzorku 

Avz. absorbance vzorku 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,1 ml 

zř. zředění, tj. 3,3 ml 

ε molární absorpční koeficient, tj. 18,3 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,5 cm 

t doba inkubace, tj. 30 min 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,01 ml 

7.8.3 Stanovení aktivity sulfotransferasy 

Sulfotransferasa (SULT) katalyzuje přeměnu p-nitrofenylsulfátu na p-nitrofenol, 

který v zásaditém prostředí vykazuje absorbanci při 405 nm (Frame et al. 2000; Yang et 

al. 1996). Měření se provádí na destičce Greiner s plochým dnem. Absorbance je 

změřena pomocí čtečky Tecan Infinite M 200 

p-nitrofenylsulfát + PAP (3´-fosfoadenosin-5´-fosfát)  p-nitrofenol + PAPS 

PAPS + 2-naftol    PAP + 2-naftylsulfát 

 50 µl NaOH + 50 µl supernatantu 

SULT 
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Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje: 

 10 μl cytosolu (nebo slepý vzorek 10 μl 50 mM K-fosfátového pufru, pH 6,5) 

 90 μl Master mixu (na jednu destičku: 5,9 ml 50 mM K-fosfátového pufru, 1 ml 

50 mM MgCl2, 1 ml 20 µM PAP, 1 ml 50 mM p-nitrofenylsulfát, 100 µl 10 mM  

2-naftol) 

  Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G Sl.vzorek       

H         

Obrázek 18 Pipetování do Greiner destičky pro stanovení SULT 

Destička se protřepe a nechá inkubovat 10 minut při 37 °C. Reakce se zastaví přidáním 

100 µl 0,25 M Tris-HCl pufru (pH 8,7). Následně se provede fotometrické změření 

absorbance a vypočítá se aktivita (nmol/min/ml) (Vzorec 4) a specifická aktivita 

(nmol/min/mg) ze známé koncentrace proteinů ve vzorcích. 

Vzorec 4 pro výpočet aktivity SULT (nmol/min/ml) 

         
                   

        
  

Avz. absorbance vzorku 

Asl. absorbance slepého vzorku 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

ε molární absorpční koeficient, tj. 18,2 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,55 cm 

t doba inkubace, tj. 10 min 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,01 ml 

7.8.4 Stanovení aktivity glutathion peroxidasy 

Glutathion peroxidasa (GPx) katalyzuje oxidaci glutathionu (GSH) v přítomnosti 

peroxidu (t-butylhydroperoxid) na GSSG. Oxidovaný glutathion GSSG je zpětně 

10 µl cytosolu + 90 µl Master mixu 

10 µl pufru + 90 µl Master mixu 



57 

 

redukován glutathionreduktasou na GSH za spotřeby NADPH. Spotřeba NADPH 

se projeví poklesem absorbance při 340 nm z důvodu přeměny NADPH na NADP+ 

(Flohé a Günzler 1984; Handy et al. 2009). Fotometrické měření se provádí na čtečce 

Tecan Infinite M 200 v 96 jamkové destičce GAMA s kulatým dnem. 

Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje: 

 90 μl K-fosfátového pufru, pH 7,00 

 10 μl 20 mM EDTA 

 10 μl 10 U/ml glutathionreduktasa (GR) 

 20 μl 10 mM GSH 

 50 μl biologické frakce (nebo pufr – slepý vzorek) 

  sl.vzorek mik cyt 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

Obrázek 19 Pipetování do GAMA destičky pro stanovení GPx 

Destička se nechá pre-inkubovat 10 minut při 37 °C. A poté se přidá 10 μl 4 mM NADPH 

a 10 μl 24 mM t-butylhydroperoxidu. Pokles absorbance se sleduje po dobu 5 minut při 

340 nm. Vypočítá se aktivita ze změny absorbance za jednu minutu (nmol/min/ml) 

(Vzorec 5) a specifická aktivita (nmol/min/mg) ze známé koncentrace proteinů 

ve vzorku. 

Vzorec 5 pro výpočet aktivity GPx (nmol/min/ml) 

         
                       

      
 

ΔAvz. změna absorbance vzorku za 1 minutu 

ΔAsl. změna absorbance slepého vzorku za 1 minutu 

2 stechiometrie reakce (2 µmol GSH produkovány 1 µmol NADPH) 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

50 µl mik/cyt/pufr + 90 µl 

pufru, 10 µl EDTA, 10 µl GR, 

20 µl GSH 
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ε molární absorpční koeficient, tj. 6,22 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,75 cm 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,050 ml 

7.8.5 Stanovení aktivity flavinmonooxygenasy 

Flavinmonooxygenasa (FMO) katalyzuje oxidaci thiobenzamidu na S-oxid 

thiobenzamidu za přítomnosti O2 a NADPH (Cashman a Hanzlik 1981). S-oxid 

thiobenzamidu vykazuje absorbanci při 370 nm. Měření se provádí v destičkách 

Greiner s plochým dnem na čtečce Tecan Infinity M 200. 

NADPH se přidává ve formě NADPH-regeneračního systému (18 mg glukosa-6-fosfát, 

6 mg NADP+, 300 µl 0,1 M MgCl2, 15 µl glukosa-6-fosfát dehydrogenasa, 300 µl 0,1 M 

K-fosfátový pufr, pH 8,00 – na celou destičku). Vzniká tedy tolik NADPH, kolik je ho 

potřeba. 

Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje: 

 20 μl mikrosomů nebo cytosolu 

 180 μl Master mixu (600 μl NADPH-regeneračního systému, 21 ml pufru – na 

celou destičku) 

 10 μl 22,2 mM thiobenzamidu (nebo slepý vzorek 10 μl ředěného acetonitrilu 

(ACN) v poměru 1:3 s pufrem) 

  mik 1 mik 2 cyt 1 cyt 2 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G Sl.vzorek       

H         

Obrázek 20 Pipetování do Greiner destičky pro stanovení FMO. 

Nárůst absorbance je sledován po dobu 9 minut. Aktivita se vypočítá ze změny 

absorbance za jednu minutu (Vzorec 6) a specifickou aktivitu (nmol/min/mg) získáme 

vztažením aktivity na známé množství proteinu ve vzorku.   

20 µl mikrosomů/cytosolu + 180 µl 

Master mixu + 10 µl thiobenzamidu 

20 µl mikrosomů/cytosolu + 180 

µl Master mixu + 10 µl ACN 
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Vzorec 6 pro výpočet aktivity FMO (nmol/min/ml) 

         
                     

      
 

ΔAvz. změna absorbance vzorku za 1 minutu 

ΔAsl. změna absorbance slepého vzorku za 1 minutu 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,21 ml 

ε molární absorpční koeficient, tj. 8,3 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,60 cm 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,020 ml 

7.8.6 Stanovení aktivity thioredoxinreduktasy 

Thioredoxinreduktasa (TrxR) katalyzuje přeměnu 5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoové 

kyseliny (DTNB) na 5´-thionitrobenzoovou kyselinu (TNB) za současné oxidace NADPH. 

Nárůst množství TNB odpovídá přírůstku absorbance při 412 nm (Kuntz et al. 2007). 

Měření se provádí v 96 jamové destičce GAMA s kulatým dnem pomocí čtečky Tecan 

Infinite M 200. 

Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje: 

 50 μl pufru (0,1 M K-fosfátový pufr, pH 7,00) 

 40 μl 50 mM EDTA 

 50 μl 12 mM DTNB 

 10 μl 2 mM NADPH 

 50 μl biologické frakce (slepý vzorek 50 μl 0,1 M Na-fosfátový pufr, pH 7,4) 

  sl.vzorek mik cyt 5x zř. 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

Obrázek 21 Pipetování do GAMA destičky pro stanovení TrxR. 

50 µl pufru + 40 µl EDTA + 

50 µl DTNB + 10 µl NADPH + 

50 µl pufr/mik/cyt 
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Nárůst absorbance je sledován po dobu 6 minut. Výsledná aktivita odpovídá nárůstu 

absorbance za 1 minutu (Vzorec 7). Vztažením aktivity na množství proteinu získáme 

specifickou aktivitu (nmol/min/mg). 

Vzorec 7 pro výpočet aktivity TrxR (nmol/min/ml) 

         
                         

      
 

ΔAvz. změna absorbance vzorku za 1 minutu 

ΔAsl. změna absorbance slepého vzorku za 1 minutu 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

zř. zředění cytosolu 5x 

ε molární absorpční koeficient, tj. 13,6 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,75 cm 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,050 ml 

7.8.7  Stanovení aktivity katalasy 

Katalasa (CAT) je enzym způsobující rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík. 

Nezreagovaný peroxid vodíku tvoří s molybdenanem amonným žlutý komplex 

vykazující absorbanci při 405 nm (Góth 1991). Měření se provádí v 96 jamkové destičce 

GAMA s kulatým dnem pomocí čtečky Tecan Infinite M 200. 

  blank 1 mik blank 1 cyt mik cyt blank 2 blank 3 

1 100 μl 6,5 mM H2O2 100 μl H2O2 100 μl H2O2 100 μl H2O2 100 μl H2O2 
100 μl 60 mM Na-K 
fosfátového pufru, pH 7,4 

2 
100 μl 32,4 mM 
(NH4)6Mo7O24·4H2O  100 μl molybd. 20 μl mik 20 μl cyt 20 μl pufru 20 μl pufru 

3 inkubace 1 min při 37 °C, třepání 

4     100 μl molybd. 100 μl molybd. 100 μl molybd. 100 μl molybd. 

5 nechat stát 1 min 

6 20 μl mik 20 μl cyt         

7 změřit absorbanci při 405 nm 

Obrázek 22 Pipetování do GAMA destičky pro stanovení CAT. 

Frakce do blanku 1 by měly být napipetovány co nejrychleji a poté ihned měřit. Pokud 

se v jamkách tvoří bublinky kyslíku, je nutné je setřepat či propíchat drátkem. Bublinky 

by rušily měření absorbance. Aktivita se vypočítá dle následujícího Vzorec 8 a přepočítá 

se na množství známého proteinu.  
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Vzorec 8 pro výpočet aktivity CAT (nmol/min/ml) 

         
                         

           
 

Abl1 absorbance blanku 1 

Avz. absorbance vzorku 

Abl2  absorbance blanku 2 

Abl3 absorbance blanku 3 

zř. zředění mikrosomů (5x nebo neředěné) a cytosolu (5x a 10x) 

7.8.8  Stanovení aktivity peroxidasy pomocí anilinu a pyrokatecholu 

Peroxid vodíku je rozkládán peroxidasou (Px) za přítomnosti dvojice donoru protonů – 

pyrokatechol-anilin. Rozklad na kyslík a vodu je doprovázen tvorbou růžově 

zbarveného produktu [4-(fenylamino)benzen-1,2-diol] z pyrokatecholu a anilinu 

(Molaei et al. 2007). Nárůst absorbance je zaznamenáván fotometricky při 510 nm 

pomocí čtečky Tecan v 96 jamkové destičce GAMA s kulatým dnem. 

Reakční prostřední v jedné jamce zahrnuje: 

 90 μl substrátu (0,1872 g pyrokatecholu + 2,28 μl 2,5 mM anilinu + 10 ml 0,2 M 

Na-fosfátového pufru, pH 7,00) 

 100 μl 1,7 mM H2O2 

  sl.vzorek mik cyt 10x zř. 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

Obrázek 23 Pipetování do GAMA destičky pro stanovení Px pomoví anilinu 
a pyrokatecholu. 

90 µl substrátu + 100 µl H2O2 

→ pre-inkubace → 10 µl 

pufr/ mik/cyt 
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Destička se nechá pre-inkubovat 4 min. při 25 °C. Poté se přidá 10 μl 

mikrosomů/cytosolu nebo v případě slepého vzorku 10 μl 0,1 M Na-K fosfátového 

pufru. Sleduje se nárůst absorbance po dobu 5 minut. Aktivita se vypočítá z přírůstku 

absorbance za 1 minutu dle následujícího Vzorec 9 a specifická aktivita (nmol/min/mg) 

se získá přepočtením na známé množství proteinu. 

Vzorec 9 pro výpočet aktivity Px (nmol/min/ml) 

         
                         

      
 

ΔAvz. změna absorbance vzorku za 1 minutu 

ΔAsl. změna absorbance slepého vzorku za 1 minutu 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

zř. zředění cytosolu 10x 

ε molární absorpční koeficient, tj. 5 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,75 cm 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,010 ml 

7.8.9  Stanovení aktivity peroxidasy pomocí O-fenylendiaminu 
dihydrochloridu 

Peroxidasa oxiduje dihydrochlorid O-fenylendiaminu (OPD) za vzniku                          

2,2´-diaminoazobenzenu, který vykazuje absorbanci při 417 nm (Pérez et al. 2002). 

Měření se provádí v 96 jamkové destičce GAMA s kulatým dnem pomocí čtečky Tecan 

Infinite M200. 

Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje 

 50 µl mik/cyt nebo pro slepý vzorek 50 µl 0,1 M Na-fosfátového pufru, pH 7,4 

 50 µl substrátu (34 µg H2O2 se rozpustí v 1 ml 50 mM Tris/HCl pufru s 0,1 % 

Tritonem X-100, pH 8,00. Vznikne 1 mM H2O2. Poté se 1,8107 mg 10 mM OPD 

rozpustí v 1 ml 1 mM H2O2) 

 10 µl inhibitoru – 10, 20, 50, 100, 150 mM salicylohydroxamová kyselina 
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    blank mik cyt mik+inh cyt+inh blank+inh 

A voda             

B               

C               

D               

E               

F               

G               

H               

Obrázek 24 Pipetování do GAMA destičky pro stanovení Px pomocí OPD. 

Destička se inkubuje 30 minut při 37 °C za třepání. Poté se reakce zastaví přidáním 

25 µl 4 M H2SO4. Absorbance se změří při 417 nm proti destilované vodě. Vypočítaná 

aktivita (Vzorec 10) inhibované reakce se odečte od aktivity neinhibované reakce. 

Výsledná aktivita se převede na specifickou aktivitu (nmol/min/mg). 

Vzorec 10 pro výpočet aktivity Px (nmol/min/ml) 

         
                       

        
 

Avz. absorbance vzorku 

Asl. absorbance slepého vzorku 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,125 ml nebo s inhibitorem 0,135 ml 

zř. zředění 5x 

ε molární absorpční koeficient, tj. 1,1 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,55 cm 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,050 ml 

t doba inkubace, tj. 30 min 

7.8.10  Stanovení aktivity NAD(P)H chinonoxidoreduktasy 1 

Chinonoxidoreduktasa 1 (NQO-1) redukuje cytochrom c v přítomnosti NADH (nebo 

NADPH) a menadionu (elektronový akceptor). Redukovaný cytochrom c vykazuje 

absorbanci při 550 nm (Benson et al. 1980; Fitzsimmons et al. 1996; Cullen et al. 2003). 

Měření se provádí v 96 jamkové destičce GAMA s kulatým dnem. Nárůst absorbance 

je zaznamenáván na čtečce Tecan Infinite M 200. 

  

50 µl pufru/mik/cyt + 50 µl 

substrátu  

50 µl mik/cyt/pufru + 

50 µl substrátu + 10 µl 

inhibitoru 
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Reakční prostředí jedné jamky zahrnuje: 

 10 μl cytosolu (nebo pro slepý vzorek 10 μl 0,1 M Na-fosfátového pufru, pH 7,4) 

 190 μl Master mixu (7,68 ml 50 mM Tris/HCl + 0,1094 g BSA, 3 ml 308 μM 

cytochrom c, 600 μl 4 mM NADH, 60 μl 2 mM menadion) s inhibitorem (60 μl 

2 mM dikumarol) nebo bez inhibitoru (60 μl DMSO) 

  sl.vzorek cyt cyt + inh. 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

Obrázek 25 Pipetování do GAMA destičky pro stanovení NQO-1. 

Nárůst absorbance je sledován po dobu 5 minut. Z přírůstku absorbance za 1 minutu 

se vypočítá aktivita pro inhibovanou a neinhibovanou reakci (Vzorec 11). Aktivitě  

NQO-1 odpovídá aktivita inhibovaná dikumarolem, tzn. že aktivita NQO-1 se vypočítá 

dle Vzorec 12. Tato výsledná aktivita se přepočítá na specifickou aktivitu 

(nmol/min/mg) pomocí známé koncentrace proteinů ve vzorcích.  

Vzorec 11 pro výpočet aktivity NQO-1 (nmol/min/ml) 

         
                         

      
 

ΔAvz. změna absorbance vzorku za 1 minutu 

ΔAsl. změna absorbance slepého vzorku za 1 minutu 

Vi objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

zř. zředění cytosolu 10x 

ε molární absorpční koeficient, tj. 28 mM
-1

cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,75 cm 

Vs objem biologické frakce, tj. 0,010 ml 

Vzorec 12                                                            

  

10 µl pufr/cyt + 190 µl 

Master mixu bez nebo s 

inhibitorem 
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7.8.11  Stanovení aktivity CYP1A a CYP3A 

CYP1A - ethoxyresorufin-O-deethylasa (EROD) metabolizuje svůj specifický substrát 

ethoxyresorufin na fluoreskující resorufin. CYP3A - benzyloxyresorufin-O-dearylasa 

(BROD) metabolizuje benzyloxyresorufin na fluoreskující resorufin (Burke et al. 1994). 

Metoda se provádí na destičkách Greiner s plochým dnem. Přírůstek fluorescence 

je zaznamenáván na čtečce Tecan Infinite M200. 

Reakční prostředí jedné jamky 

 5 μl mikrosomů 

 195 μl Master mixu (182 μl 0,1 M Tris-HCl pufr, pH 7,4, 10 μl 0,1 M MgCl2, 1 μl 

0,5 mM ethoxyresorufinu/benzyloxyresorufinu v  DMSO, 2 μl 50 mM NADPH 

v Tris-HCl pufru) 

  standard mik mik potkan mik mik potkan 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

Obrázek 26 Pipetování do Greiner destičky pro stanovení CYP1A a 3A. 

Nárůst fluorescence je sledován po dobu 6 minut.  

10 µl 

0,5 µM 

resorufi

nu + 

190 µl 

vody 

5 µl mik + 195 µl 

Master mixu – s 

ethoxyresorufinem 

5 µl mik + 195 µl 

Master mixu – s 

benzyloxyresorufinem 
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8. VÝSLEDKY 

8.1 Koncentrace bílkovin 

Koncentraci bílkovin jsme získali z kalibrační křivky pro stoupající koncentrace BSA 

(Obrázek 27). Nejhojněji byly nalezeny proteiny v cytosolu 7531,48±817,62 µg/ml, dále 

v mikrosomech 1012,41±419,75 µg/ml a nejméně v mitochondriích 897,57±214,89 

µg/ml (hodnoty jsou uvedeny jako průměr±smodch). Grafické znázornění zastoupení 

proteinů ve frakcích včetně chybových úseček poskytuje Obrázek 28. 

  

Obrázek 27 Kalibrační křivka BSA v koncentracích 0-1000 μg/ml pro výpočet 
koncentrací bílkovin v cytosolu, mitochondriích a mikrosomech. 

 

Obrázek 28 Grafické znázornění koncentrací bílkovin v mitochondriích, mikrosomech 
a cytosolu F. magna z hodnot uvedených v textu. 
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8.2 Specifické aktivity enzymů v subcelulárních frakcích 
F. magna 

8.2.1 Mikrosomy 

V mikrosomech byly nalezeny a změřeny specifické aktivity (Tabulka 4) UGT, UGLcT, 

GPx, FMO, CAT a Px. Vyrovnané hodnoty aktivit enzymů v rámci jednotlivých měření 

poskytuje GPx a CAT. Přesnější hodnoty aktivity peroxidasy poskytuje metoda 

s anilinem a pyrokatecholem než metoda s OPD. První měření aktivity FMO je zřejmě 

zasaženo chybovostí v provedení vzhledem k hodnotám následných dvou měření. 

Změřené hodnoty aktivit UGT a UGLcT jsou zatíženy větší chybovostí. Grafické 

znázornění výsledků včetně chybových úseček poskytuje Obrázek 29. Aktivity GST, 

SULT, TrxR a NQO-1 nebyly v mikrosomech meřeny. CYP1A a CYP3A nejsou přítomny 

v mikrosomech F. magna. Analýza EROD a BROD byla negativní. 

Tabulka 4 Specifické aktivity biotransformačních enzymů F. magna v mikrosomech  

Specifická aktivita (nmol/min/mg) v mikrosomech 

 Enzym 1 2 3 4 

UGT 7,22±1,38 5,88±0,55 10,83±2,55 8,32±1,72 

UGLcT 2,25±1,08 4,43±2,14 3,00±2,68 4,83±1,20 

GPx 48,77±8,1 44,83±2,63 43,65±3,03 - 

FMO 3,62±1,31 6,88±0,50 7,36±0,08 - 

CAT 37944,69±6689,18 36471,43±6162,23 35561,39±7139,19 - 

Px (anilin+pyrokatechol) 4,57±1,98 4,82±2,67 3,53±1,35 - 

Px (OPD) 3,97±1,48 26,19±4,87 - - 

CYP1A N - - - 

CYP3A N - - - 

Výsledky jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná odchylka. (N – aktivita nenalezena) 
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Obrázek 29 Grafické znázornění 
specifických aktivit enzymů F. magna 
v mikrosomech 
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8.2.2 Cytosol a mitochondrie 

V cytosolu byly naměřeny aktivity GST, SULT, GPx, TrxR, CAT, Px a NQO-1 (Tabulka 5). 

Vyrovnané hodnoty poskytuje GST a TrxR. Opět metoda pro změření aktivity 

peroxidasy pomocí anilinu a pyrokatecholu poskytuje lepší výsledky než pomocí OPD. 

Aktivita Px pomocí OPD je použitelná jen z prvního měření. Grafické znázornění aktivit 

a jejich chybových úseček poskytuje Obrázek 30. Aktivity UGT, UGLcT, FMO, CYP1A 

a CYP3A nebyly v cytosolu měřeny. 

V mitochondriích byly změřeny jen aktivity UGT (1,06±0,61 nmol/min/mg) a UGLcT 

(4,27±2,51 nmol/min/mg). Ostatní enzymy se již v mitochondriích neměřily z důvodu 

kalnosti vzorků mitochondrií, které se nevyjasnily ani po centrifugaci. Výsledné 

barevné reakce nebylo tedy možné pozorovat. 

Tabulka 5 Specifické aktivity biotransformačních enzymů F. magna v cytosolu. 

Specifická aktivita (nmol/min/mg) v cytosolu 

 Enzym 1 2 3 4 5 

GST 1042,14±109,64 1306,90±49,02 1174,01±328,73 1311,00±205,81 - 

SULT 6,99±0,53 6,19±0,61 4,98±0,46 - - 

GPx 7,52±0,77 5,10±0,23 6,70±0,98 6,60±0,91 - 

TrxR 10,77±0,36 10,78±0,56 10,60±0,28 - - 

CAT 7501,28±1083,51 8850,57±1134,87 16458,86±2678,45 - - 

Px (anilin+pyrokatechol) 10,14±1,98 6,01±1,24 11,70±1,12 7,18±1,41 6,63±1,39 

Px (OPD) 5,98±1,82 - - - - 

NQO-1 0,84±0,16 0,65±0,21 0,62±0,21 - - 

Výsledky jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná odchylka. 
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Obrázek 30 Grafické znázornění 
specifických aktivit enzymů F. magna 
v cytosolu. 
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8.3 Biotransformace anthelmintik u F. magna 

8.3.1 In vitro biotransformace anthelmintik u F. magna 

Frakce byly inkubovány 30 minut s ABZ nebo TCBZ a vzorky analyzovány UHPLC-

MS/MS. Jediným nalezeným metabolitem ve všech frakcích (cyt, mik, mit) byl ABZ-SO. 

Množství ABZ-SO je v cyt 0,38±0,24 µmol/min/mg, v mik 4,86±2,57 µmol/min/mg 

a v mit 15,17±1,54 µmol/min/mg (Obrázek 31). Nejvíce ABZ-SO vzniká 

v mitochondriální frakci. Produkce ABZ-SO2 ani TCBZ-SO a TCBZ-SO2 nebyla 

zaznamenána v žádné z frakcí.  

 

Obrázek 31 Grafické znázornění produkce ABZ-SO v jednotlivých frakcích.  

8.3.2 Ex vivo biotransformace anthelmintik u F. magna 

Po 24 hod. inkubaci živých motolic s ABZ, TCBZ, RFX a CLO byla těla motolic a médium 

zpracováno zvlášť a podstoupeno HPLC-MS a HPLC-MS/MS analýze pro nalezení 

známých i neznámých metabolitů. Možné metabolity, které byly nalezeny ve vzorcích a 

ne v blanku podstoupily dále MS/MS analýzu. Výsledná spektra byla porovnána 

s MS/MS spektry parentních léčiv a známých metabolitů. Nalezená parentní léčiva 

(ABZ, TCBZ, RFX a CLO) v tělech motolice a v médiu v ex vivo analýze (Obrázek 32; 

Obrázek 33; Obrázek 34; Obrázek 35) ukazuje na schopnost léčiva penetrovat do těla 

motolice. Opět jediným metabolitem, který nám tato analýza poskytla, byl ABZ-SO 

(Obrázek 32). Sulfoxid byl však překvapivě nalezen pouze v médiu, nikoli v homogenátu 

z těl motolic. Vysvětlením může být rychlá exkrece sulfoxidu z těla motolice. To však 

nemění nic na účinku ABZ, protože ABZ-SO je aktivním metabolitem. Z Obrázek 32 je 
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patrné, že ABZ-SO byl nalezen i ve slepém chemickém vzorku. Vzhledem k tomu, 

že jsme nedělali kvantitativní analýzu, nejsme schopni zhodnotit kvantitativní produkci 

ABZ-SO oproti blanku. Na rozdíl od F. hepatica, metabolity TCBZ nebyly u F. magna 

nalezeny při ex vivo analýze (Obrázek 33). Rafoxanid (Obrázek 34) ani klosantel 

(Obrázek 35) nepodlehly metabolizaci po ex vivo inkubaci.  

 

Obrázek 32 Ex vivo inkubace s ABZ.  
ABZ 15 min (červená šipka), ABZ-SO 11,25 min (žlutá šipka). A) ABZ médium; B)ABZ motolice; 
C)ABZ SLCH. Metabolit je nalezen v médiu, ale i ve slepém chemickém vzorku. Kvantitativní 
zhodnocení není k dispozici. 

 

Obrázek 33 Ex vivo inkubace s TCBZ. 
TCBZ 23,55 min (červená šipka), TCBZ-SO 16,1 min A) TCBZ médium; B) TCBZ motolice; C) TCBZ 
SLCH   
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Obrázek 34 Ex vivo analýza s RFX. 
RFX 19,72 min (červená šipka). A) RFX médium; B) RFX motolice; C) RFX SLCH. Parentní léčivo 
prostoupilo do F. magna, která však není schopna ho metabolizovat. 

 

 

 

Obrázek 35 Ex vivo analýza s CLO. 
CLO 16,79 min (červená šipka). A) CLO médium; B) CLO motolice; C) CLO SLCH. Parentní léčivo 
prostoupilo do F. magna, která však není schopna ho metabolizovat. 
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9. DISKUSE 

Cílem celé práce bylo zjistit schopnost velké jaterní motolice (Fascioloides magna) 

biotransformovat anthelmintika. Vzhledem k lokalizaci F. magna v játrech (místo 

metabolizace potenciálně toxických sloučenin), měla by mít aktivní biotransformační 

aparát. Biotransformace anthelmintik je pro motolici obranným mechanismem, kterým 

se pro ni těchto toxických látek zbavuje.  

Nejprve byla u F. magna stanovena aktivita biotransformačních enzymů (oxidačních 

a konjugačních). Oxidační enzymy CYP byly potvrzeny u H. contortus a S. mansoni 

(Kotze 1997; Devine et al. 2010b,c; Saeed et al. 2002), ale u většiny helmintů mají 

minoritní zastoupení. Stabilita enzymu, potřeba kofaktorů nebo přítomnost inhibitorů 

ve vzorku mohou způsobit negativní výsledek analýzy. Zde však správnost použité 

metody a možnost změření aktivity CYP1A a 3A byla potvrzena pomocí jaterních 

mikrosomů potkana. Kontrolní vzorek jaterních mikrosomů potkana vykazoval lineární 

přírůstek fluorescence, ale mikrosomy motolic žádnou odezvu neposkytly. Oxidační 

úlohu enzymů CYP zřejmě zastupuje FMO a další antioxidační enzymy (Px, CAT, GPx), 

které byly nalezeny v mikrosomech a cytosolu. Sulfoxidace ABZ mohla být katalyzována 

FMO, jehož aktivita byla nalezena v mikrosomech (Tabulka 6). Solana et al. (2001) též 

předpokládá přispění FMO v sulfoxidaci ABZ u M. expansa a F. hepatica. Nepřítomnost 

CYP může být dále nahrazena u F. magna aktivitou CAT a Px podobně jako 

u D. dendriticum v práci Skálové et al. (2010). Aktivita katalasy je u F. magna 

a D. dendriticum podobná v cytosolu a v mikrosomech, zároveň je vyšší než 

u H. diminuta. Aktivita peroxidasy je v cytosolu výrazně nižší u F. magna oproti 

D. dendriticum a M. expansa. Aktivita peroxidasy v cytosolu je ale podobná aktivitě 

u H. diminuta. Aktivita GPx je 7-8x vyšší v mikrosomech oproti cytosolu u F. magna. 

Naopak u D. dendriticum je aktivita v cytosolu vyšší cca dvojnásobně oproti mit a mik. 

V mikrosomech je aktivita GPx u D. dendriticum nižší než aktivita u F. magna. Aktivity 

antioxidačních enzymů CAT, Px a GPx byly nalezeny jak v cytosolu tak v mikrosomech 

F. magna i D. dendriticum. Chinonoxidoreduktasa a thioredoxinreduktasa byly 

naměřeny jen v cytosolu u F. magna na rozdíl od D. dendriticum, kde aktivita TrxR byla 

změřena v cytosolu i mikrosomech. Aktivity Px, GPx, CAT, TrxR by se daly také 

předpokládat v mitochondriích F. magna, na základě jejich výskytu u D. dendriticum 
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(Px, GPx, CAT), M. expansa (Px, CAT, TrxR) a H. diminuta (Px, CAT) (Tabulka 6). Tyto 

aktivity však nemohly být naměřeny z důvodu kalnosti mitochondrií F. magna. 

V případě CAT, Px, GPx, TrxR se nejedná primárně o biotransformační enzymy, důležitá 

je jejich antioxidační aktivita. Na biotransformaci se však mohou také podílet. 

Tabulka 6 Srovnání aktivit vybraných biotransformačních enzymů v jednotlivých 
frakcích u různých helmintů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dicrocelium dendriticum – Bártíková et al. 2010a; Hymenolepis diminuta – Bártíková et al. 
2012; Moniezia expansa – Prchal et al. 2015b; Fascioloides magna – rigorozní práce. Hodnoty 
jsou uvedeny jako průměr±směrodatná odchylka v jednotkách nmol/min/mg, s výjimkou CAT, 
která je v jednotkách µmol/min/mg. N – katalytická aktivita nezjištěna.  

mikrosomy 

enzym D. dendriticum H. diminuta M. expansa F. magna 

Px (OPD) 22,1±3,3 1,95±0,19 0,232±0,073 15,08±11,68 

GPx 11,3±1,9 - - 46,30±6,28 

CAT 30,2±0,4 5,41±0,08 N 36,40±6,73 

TrxR 0,7±0,4 - 0,253±0,020 - 

GR 0,4±0,1 - N - 

UGLcT - N 0,872±0,228 3,90±2,21 

UGT - - 2,27±0,050 8,30±2,50 

FMO N - - 5,33±1,97 

GST - N N - 

cytosol 

enzym D. dendriticum H. diminuta M. expansa F. magna 

Px (OPD) 78,5±4,4 5,30±0,21 52,7±2,89 5,98±1,82 

GPx 28,5±5,3 - - 6,50±1,15 

CAT 10,2±0,2 4,09±0,12 12,8±1,62 11,36±4,48 

TrxR 5,7±0,4 - 6,40±0,784 10,71±0,45 

GR 3,0±0,9 - 6,00±3,28 - 

UGLcT - N N - 

UGT - - N - 

FMO N - - - 

GST - 223,06±36,16 249±7,98 1197,61±264,51 

mitochondrie 

enzym D. dendriticum H. diminuta M. expansa F. magna 

Px (OPD) 51,2±6,9 0,36±0,24 1,08±0,166 - 

GPx 16,2±0,5 - - - 

CAT 13,8±0,4 5,19±0,05 6,06±2,08 - 

TrxR N - 0,415±0,124 - 

GR N - 0,666±0,066 - 

UGLcT - 1,93±0,26 0,697±0,098 4,27±2,51 

UGT - - 1,26±0,393 1,06±0,61 

FMO N - - - 

GST - N 3,20±0,64 - 
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Konjugační enzymy GST a SULT byly změřeny pouze v cytosolu F. magna. Aktivita GST 

je vyšší než u H. diminuta, M. expansa (Tabulka 6), ale nižší než u F. hepatica 

(2510±518 nmol/min/mg) (Brophy 1990). I přes vysokou aktivitu GST v cytosolu, nebyl 

nalezen žádný konjugát s glutathionem. Anthelmintika zřejmě nejsou vhodnými 

substráty pro helminotovu GST. Jen u S. mansoni došlo ke konjugaci s glutathionem 

u modelových substrátů (Lo et al. 2007; Vande Waa et al. 1993). UGT a UGLcT byly 

změřeny v mitochondriích a v mikrosomech u F. magna, podobně jako u M. expansa, 

u které jsou hodnoty nižší, zejména pro UGLcT (Tabulka 6). V práci Skálové et al. (2010) 

bylo změřeno UGT v mik 0,08±0,02 nmol/min/mg, ale žádná aktivita 

glukosyltransferazy u D. dendriticum. Přesně opačné výsledky jsou pak pro 

H. contortus, který konjuguje p-nitrophenol s UDP-glukosou, ale ne s UDP-

glukuronovou kyselinou. To se pak potvrdilo v práci Cvilink et al. (2008a), kde je ABZ 

konjugován s glukozou u H. contortus. U F. magna nebyl nalezen žádný metabolit 

II. fáze metabolismu v in vitro ani ex vivo analýze. 

Dále byla sledována schopnost F. magna metabolizovat anthelmintika, která 

se používají ve veterinární praxi jako prostředek boje proti tomuto parazitovi – ABZ, 

TCBZ, CLO a RFX. Ex vivo experimenty lépe simulují přirozené podmínky než stanovení 

in vitro. Motolice je inkubována celá, látky tak musí přecházet přes membrány 

tegumentu obdobně jako v reálné situaci, aby se dostaly na místo působení. Důležitá 

je i přítomnost transportérů a dalších enzymů. Proto jsou ex vivo stanovení považována 

za vhodnější pro simulaci situace in vivo. Bylo zjištěno, že výsledkem oxidativního 

metabolismu ABZ u F. magna je pouze sulfoxid ABZ. Při ex vivo analýze byl ABZ-SO 

nalezen jen v médiu a dále i ve slepém chemickém vzorku. Za eflux vzniklého ABZ-SO 

do média může být zodpovědná jeho polarita a polarita média (Alvarez et al. 2000) 

a/nebo přítomnost efluxního transportéru BCRP, který je předpokládaným hlavním 

efluxním transportérem u F. hepatica pro ABZ (Alvarez et al. 2007). Dle Alvareze et al. 

(2000) se ABZ neakumuluje ve F. hepatica, proto by bylo zajímavé udělat kvantitativní 

porovnání nezmetabolizovaného množství ABZ v motolici a v médiu této ex vivo 

analýzy. Kvantitativní analýza by nám též objasnila míru produkce ABZ-SO motolicí. 

Přítomnost ABZ-SO ve slepém chemickém vzorku nám ztěžuje interpretaci výsledků. 
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Teoretickým vysvětlením jeho přítomnosti ve slepém chemickém vzorku může být jeho 

spontánní oxidace. Kvantitativní analýza však nebyla součástí této práce.  

Metabolismus ABZ byl sledován i in vitro, v jednotlivých subcelulárních frakcích. 

Sulfoxidace ABZ u F. magna je nejvyšší v mitochondriální (15,17±1,54 µmol/min/mg) 

a nejnižší v cytosolické frakci (0,38±0,24 µmol/min/mg). Produkce ABZ-SO 

u D. dendriticum probíhá v mitochondriích (47,00±4,00 pmol/min/mg) 

a v mikrosomech (37,00±4,00 pmol/min/mg). Sulfoxidace ABZ u D. dendriticum však 

v cytosolu neproběhla (Skálová et al. 2010). To se částečně shoduje s výsledky Solany 

et al. (2001), kde sulfoxidace proběhla výrazněji v mikrosomech než v cytosolu 

u F. hepatica, M. expansa a Ascaris suum. Dle Solany et al. (2001) oba enantiomery 

ABZ-SO vznikají stejnou mírou u F. hepatica, M. expansa a A. suum. Naopak Cvilink et 

al. (2009a) zaznamenal mírnou stereospecifitu u D. dendriticum. V této práci však 

nebyla provedena chirální analýza vzniklého metabolitu. ABZ-SO2 nebyl detekován ani 

při ex vivo či in vitro inkubaci. Za sulfonaci ABZ jsou dle Dayan et al. (2003) zodpovědné 

hlavně CYP enzymy. Nepřítomnost CYP1A a 3A u F. magna může vysvětlovat, proč 

nedošlo k sulfonaci ABZ. Dle Cvilinka et al. (2009b) sulfonace ABZ hraje nižší roli než 

u TCBZ. Produkce sulfonu byla například zaznamenána v práci Cvilinka et al. (2009a), 

a to v mitochondriích u D. dendriticum a dále v práci Skálové et al. (2010), 

kde v mitochondriích D. dendriticum byl naměřen sulfon v hodnotě 

0,11±0,02 pmol/min/mg. Tato malá produkce však nemůže být považována 

za plnohodnotný detoxikační obranný systém helminta. Dalším příkladem je práce 

Solany et al. (2001), kde byl nalezen neaktivní sulfon po inkubaci ABZ-SO 

v mikrosomech a cytosolu F. hepatica. Metabolizace ABZ u F. magna je podobná 

ex vivo analýze H. contortus, kde sulfoxidace proběhla, ale sulfon již nalezen nebyl 

(Cvilink et al. 2008a). Po inkubaci ABZ nebo ABZ-SO nebyl nalezen žádný metabolit 

in vitro ani ex vivo u Hymenolepis diminuta, přestože byly změřeny aktivity Px, SOD 

a CAT (Bártíková et al. 2012). 

Vzhledem k nalezené aktivitě FMO v mikrosomech F. magna, tu byl předpoklad 

možných metabolitů TCBZ. Přestože metabolizace triklabendazolu u F. hepatica 

probíhá velmi intenzivně, v této práci nebyly u F. magna ani pomocí velmi citlivé 

hmotnostní analýzy nalezeny žádné metabolity TCBZ. U F. hepatica byl již po 
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15 minutách ex vivo inkubace nalezen sulfoxid, sulfon a hydroxylované metabolity 

TCBZ. A in vitro inkubace v mikrosomech poskytla TCBZ-SO a TCBZ-SO2. Na sulfoxidaci 

a sulfonaci TCBZ u F. hepatica se podílí FMO a méně CYP enzymy (Mottier et al. 2004; 

Alvarez et al. 2005; Robinson et al. 2004). Větší sulfoxidativní schopnost F. hepatica 

je zřejmě zodpovědná i za nižší citlivost k ABZ a nutnost větších dávek léčiva pro 

terapii. K tomu přispívá i lokalizace infekce F. hepatica ve žlučových cestách (Solana et 

al. 2001), kam se lépe dostává ABZ-SO než parentní léčivo (Alvarez et al. 2000). 

Dle práce Swan et al. (1999), Rothwell a Sangster (1997) jsou salicylanilidy jen slabě 

metabolizovány a vylučovány téměř v nezměněné podobě močí a výkaly. Negativní 

výsledky z hlediska produkce metabolitů ex vivo analýzy klosantelu a rafoxanidu nejsou 

tedy výjimkou. 
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10. ZÁVĚR 

Fascioloides magna při ex vivo (TCBZ, CLO, RFX a ABZ) a in vitro (ABZ a TCBZ) inkubaci 

zmetabolizovala pouze ABZ na ABZ-SO. Sulfoxid byl naměřen ve všech frakcích 

Fascioloides magna. A v ex vivo analýze byl sulfoxid nalezen v médiu a ve slepém 

chemickém vzorku. Z výsledku ex vivo analýzy vyplývá, že parentní léčiva jsou schopna 

proniknout do těla motolice, zřejmě na základě jejich lipofility. Nepřítomností 

metabolitů TCBZ se metabolismus F. magna významně liší od intenzivního 

metabolismu TCBZ u blízké příbuzné Fasciola hepatica. 

Aktivity biotransformačních enzymů byly změřeny v mikrosomech a v cytosolu, 

ale ne v mitochondriích. Aktivity byly porovnány s již změřenými aktivitami u dalších 

helmintů. Rozdílné hodnoty aktivit včetně lokalizace enzymů ukazuje na významné 

mezidruhové rozdíly, které následně determinují rozdílnou biotransformaci 

anthelmintik. Biotransformace u helmintů je těžko odhadovatelná a nelze extrapolovat 

výsledky získané u jednoho helminta na druhého, natožpak využívat znalosti 

o biotransformaci u savců. Kvalitativní a kvantitativní rozdíly biotransformačních 

enzymů včetně transportérů mohou podmiňovat rezistenci či citlivost daného druhu 

na anthelmintika. Závěrem lze tedy poukázat na nutnost dalších výzkumů 

biotransformačních enzymů a transportérů u helmintů. 
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11. POUŽITÉ ZKRATKY 

AAD   amino-acetonitrilové deriváty 

ABC   ATP binding cassette 

ABZ   albendazol 

ABZ-SO   albendazol-sulfoxid 

ABZ-SO2  albendazol-sulfon 

ACN   acetonitryl 

AKR   aldo-keto reduktasy 

ATP   adenosintriphosfát 

BCA   bicinchonic acid 

BCRP   breast cancer resistant protein 

BSA   hovězí (bovine) sérový albumin 

BSEP   bile salt export pump 

CAT   katalasa 

CDNB   1-chlor-2,4-dinitrobenzen 

CLO   klosantel 

CYP   cytochrom P450 

cyt   cytosol 

DMSO   dimethylsulfoxid 

(D)TNB   (5),5´-(di)thio(bis-2-)nitrobenzoová kyselina 

EDTA   ethylendiamintetraoctová kyselina 

ESI   ionizace elektrosprejem 

FaRPS   FMRFamide like peptides 

FMO   flavinmonooxygenasa 

GABA   γ-aminomáselná kyselina 

GGT   γ-glutamyltransferasa 

GLDH   glutamátdehydrogenasa 

GPx   glutathion peroxidasa 

GR   glutathion reduktasa 

GSH   glutathion 

GSSG   oxidovaný glutathion 

GST   glutathion-S-transferasa 

IVM   ivermektin 
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KTZ   ketokonazol 

LEV   levamisol 

MBZ   mebendazol 

MDR dehydrogenasy/reduktasy středního řetězce (medium-chain 
dehydrogenases/reductases) 

MDR1=P-gp  multidrug resistence protein 1 = P-glykoprotein 

mik   mikrosomy 

mit   mitochondrie 

MLs   makrocyklické laktony 

MOX   moxidektin 

MRM   multiple reaction monitoring  

MRP1   multidrug resistance-associated protein 1 

MTZ   methamizol 

NADPH (NADP+) nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NPF   Neuropeptid F 

NQO-1   chinonoxidoreduktasa 1 

(OH)TCBZ  (hydroxy)triklabendazol 

(OH)TCBZ-SO  (hydroxy)triklabendazol-sulfoxid 

(OH)TCBZ-SO2  (hydroxy)triklabendazol-sulfon 

OPD   O-phenylendiamin dihydrochlorid 

PAP   3´-phospho-5´-adenosinfosfát 

PB   piperonylbutoxid 

PBS   phosphate buffered saline 

Px   peroxidasa 

RFX   rafoxanid 

SDH   sorbitoldehydrogenasa 

SDR dehydrogenasy/reduktasy krátkého řetězce (short-chain 
dehydrogenases/reductases) 

SNPs   single-nucleotid polymorphism 

SOD   superoxiddismutasa 

SULT   sulfotransferasa 

TrxR   thioredoxinreduktasa 

UGT   UDP-glukuronosyltransferasa  

UGLcT   UDP-glukosyltransferasa 

(U)HPLC-MS(/MS) (Ultra)High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry 

(tandem mass spectrometry) 
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