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Abstrakt 

Motolice nadčeledi Paramphistomoidea představují významné patogeny napadající různé 

druhy obratlovců včetně hospodářsky významných přežvýkavců a prasat a způsobují závažné 

ekonomické škody. Dospělí jedinci se nachází v předžaludcích, případně žlučovodech či 

tlustém střevě hostitele. Vážné patologické změny až smrt hostitele však způsobují především 

juvenilní stádia v prepatentní periodě lokalizovaná v tenkém střevě. Diagnostika nákaz 

paramfistomními motolicemi je prováděna především koprologickými metodami 

(McMasterova metoda, mini-FLOTAC, sedimentační metody), které detekují přítomnost 

vajíček v trusu hostitele. Během prepatentní periody však nemohou být tyto metody použity. 

Proto jsou vyvíjeny metody imunologické, které mohou zachytit nákazu i v její rané fázi. 

Současně je kladen důraz i na vývoj metod pro molekulární identifikaci druhu, které by 

umožnily provádět epidemiologické studie a zhodnotit ekonomický význam jednotlivých druhů 

paramfistomních motolic. Tato práce shrnuje poznatky o současných možnostech diagnostiky 

paramfistomózy a o vývoji přístupů, které by se v budoucnosti mohly uplatnit v diagnostice 

nebo při identifikaci druhů paramfistomních motolic.  

Klíčová slova: Paramphistomoidea, paramfistomní motolice, diagnostika, přežvýkavci, 

bachor, tenké střevo, koprologické metody, imunodiagnostika, molekulární identifikace, 

prepatentní perioda 

  



 

Abstract 

Trematodes of the superfamily Paramphistomoidea are significant pathogens of various 

species of vertebrates including livestock. They also cause significant economic losses. Adults 

are located in the forestomaches, eventually in the bile ducts or in the large intestine of the host. 

Severe pathological changes and sometimes even death of the host are caused by juvenile stages 

during their migration in small intestine. The diagnosis of paramphistomosis is done mainly by 

coprological methods (McMaster method, mini-FLOTAC, sedimentation methods) which 

detect the presence of eggs in the faeces of definitive host. However, these methods cannot be 

used during the prepatent period. Therefore it is important to develop immunological methods 

that enable detection of the infection in the early phase. It is also important to develope methods 

for molecular identification of paramphistomes to facilitate epidemiological studies and 

evaluate the economic importance of individual species of Paramphistomoidea. Presented thesis 

summarizes current methods and development of new strategies in diagnostics of 

paramphistomosis and molecular identification of paramphistomes.  

Key words: Paramphistomoidea, paramphistomes, diagnosis, ruminants, rumen, small 

intestine, coprological methods, immunodiagnosis, molecular identification, prepatent period 
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1 Úvod 

Nadčeleď Paramphistomoidea (Fischoeder, 1901) je skupina endoparazitických helmintů 

řazených do třídy Trematoda. Definitivními hostiteli jsou zástupci různých skupin obratlovců 

– ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců. Veterinárně významní zástupci jsou 

gastrointestilnální parazité přežvýkavců a prasat s definitivní lokalizací v bachoru, méně často 

v čepci, tlustém střevě či žlučovodech. Z tohoto důvodu bývají v anglickém jazyce často 

označovány jako „rumen flukes“ (=bachorové motolice). Rozšíření veterinárně významných 

druhů této skupiny je kosmopolitní. Nejčastější jsou v tropických a subtropických oblastech, 

ale vyskytují se běžně i v Evropě, kde je jejich prevalence v současnosti na vzestupu (např. ve 

Velké Británii, Irsku či Francii). Dospělí jedinci způsobují onemocnění projevující se 

především průjmy. Juvenilní stadia vyvolávají kromě průjmů například nechutenství a celkové 

oslabení hostitele. To může vést až k úhynu hostitele. Snížená produkce mléka a masa 

u  infikovaných hospodářských zvířat způsobuje celosvětově vysoké ekonomické ztráty, jejichž 

jsou kvůli omezeným možnostem diagnostiky stále neznámé.  

Současná diagnostika paramfistomózy se spoléhá především na sledování vnějších projevů 

onemocnění (např. průjmu, nechutenství, ztráta váhy, oslabení organismu) a nález vajíček 

v trusu hostitele (koprologická diagnostika). Žádný z těchto způsobů však není dostačující. Na 

základě pozorování vnějších projevů nelze s jistotou určit, o jakou nákazu se jedná (projevy 

jsou společné s některými nákazami například virového či protozoárního původu). Vajíčka jsou 

v trusu přítomná pouze v méně patogenní patentní periodě a u některých druhů pouze během 

určité části roku. Vajíčka paramfistomních motolic jsou navíc velice podobná vajíčkům motolic 

čeledi Fasciolidae. Záměna se zástupci čeledi Fasciolidae může vést k nasazení nevhodného 

terapeutika a neúspěšné léčbě paramfistomózy.  Vajíčka zástupců paramfistomních motolic 

jsou si také navzájem velmi podobná, a proto není možné na základě koprologického vyšetření 

monitorovat rozšíření a prevalenci jednotlivých druhů. Z výše uvedených důvodů je 

v současnosti kladen důraz na vývoj imunologických metod, které umožní rutinní diagnostiku 

paramfistomózy v rané fázi onemocnění a molekulárních metod k identifikaci druhů 

paramfistomních motolic za účelem epidemiologických studií a zhodnocení ekonomického 

významu jednotlivých druhů. 

Cílem této práce je shrnutí současných poznatků o diagnostice a druhové identifikaci 

veterinárně významných zástupců motolic nadčeledi Paramphistomoidea a navržení postupů 

vhodných pro diagnostiku paramfistomózy. 
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2 Charakteristika motolic nadčeledi Paramphistomoidea 

Nadčeleď Paramphistomoidea je možné na základě morfologických a molekulárních znaků 

rozdělit do 12 čeledí (Sey, 1991; Jones et al., 2005; Shylla et al., 2013). Šest z těchto čeledí má 

veterinární význam (Tab. 1), působí nákazy hospodářsky významných zvířat, především 

buvolů, hovězího dobytka, ovcí a koz (Sey, 1991; Jones et al., 2005). Charakteristickým 

znakem zmíněných čeledí je přítomnost velké břišní přísavky (acetabulum) na konci těla 

a  válcovitý tvar těla (Panyarachun et al., 2010; Anuracpreeda et al., 2012; Chaoudhary et al., 

2015). Velikost těla dospělců je 3 – 20 mm délky a 1,5 – 7 mm šířky. Dospělí jedinci bývají 

obvykle zbarveni v odstínech červené (Tandon, 2014).  

 

Tab. 1. Veterinárně významné čeledi a rody nadčeledi Paramphistomoidea (Sey, 1991; Jones, 2005; 
Sanabria et al., 2009; Ghatani et al., 2012; Shylla et al., 2013; Dube et al., 2016; Laidemitt et al., 2017; 

Yang et al., 2016) 

 

 

Čeleď Rod Místo definitivní 
 lokalizace 

Paramphistomidae Paramphistomum 

Calicophoron 

Cotylophoron 

Orthocoelium 

Gigantocotyle 

Explanatum 

 

Bachor, čepec 

 

Žlučovody 

Gastrothylacidae Gastrothylax 

Fischoederius 

Carmyerius 

Velasquezotrema 

 

Bachor, čepec 

Gastrodiscidae Homalogaster 

Gastrodiscus 

Gastrodiscoides 

 

Tlusté střevo 

Olveriidae Olveria Bachor, čepec 

Balanorchiidae Balanorchis Bachor, čepec 

Stephanopharyngidae Stephanopharynx Bachor, čepec 



3 

 

 

Obr. 1. A – Snímek ze skenovacího elektronového mirkoskopu dospělce Paramphistomum 

leydeni, měřítko 1 mm (upraveno podle Nikander a Saari, 2009); B – podélný řez dospělou 
motolicí Paramphistomum microbothrium (internetový zdroj č. 1). ÚP – ústní přísavka, GP 
– genitální papila, J – jícen, D – děloha, VA – párová varlata, VA – vaječník, BP – břišní 
přísavka (acetabulum) 

 

Nákazy hospodářsky významných zvířat (skotu, buvolů, ovcí a koz) jsou nejčastěji 

způsobeny zástupci čeledí Paramphistomidae a Gastrothylacidae. Morfologicky jsou tyto dvě 

čeledi rozlišitelné na základě přítomnosti (Gastrothylacidae) či absence (Paramphistomidae) 

ventrálního vaku (Sey a Prasitirat, 1994). Dospělci obou skupin jsou nejčastěji lokalizováni 

v žaludku (především v bachoru). Výjimkou jsou rody Gigantocotyle sp. a Explanatum sp. 

čeledi Paramphistomidae, jejichž dospělci se nachází ve žlučníku a žlučových cestách hostitele 

(Iqbal et al., 2014).  

Čeleď Gastrodiscidae se vyznačuje přítomností druhu Gastrodiscoides hominis, který 

napadá kromě zvířat (prasata) i člověka (Goswami et al., 2009). Jiným veterinárně významným 

rodem této čeledi je například rod Homalogaster sp., který je v dospělosti lokalizován v tlustém 

střevě hostitele (skotu, buvolů) (Chinone a Itagaki, 1977). Nákazy hospodářských zvířat 

motolicemi čeledí Olveriidae, Balanorchiidae a Stephanopharyngidae jsou relativně vzácné. 

 

2.1 Životní cyklus 

Pro dokončení svého životního cyklu (Obr. 2) potřebují paramfistomní motolice dva 

hostitele. Mezihostitelem je plž čeledi Planorbidae nebo Lymneidae, definitivními hostiteli jsou 

obratlovci (obojživelníci, ryby, plazi, ptáci nebo savci) (Blair, 1983; Ashour et al., 2006; 

Campião et al., 2010; De Núñez et al., 2011). Veteriárně významné druhy paramfistomních 
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motolic mají relativně nízkou hostitelskou specifitu a jejich hostiteli jsou obvykle přežvýkavci, 

například skot, kozy, ovce, buvoli (Hassan a Juyal, 2006), či prasata (Dada-Adegbola et al., 

2004). Jeleni mohou představovat rezervoárové hostitele (O’Toole et al., 2014; Cauquil et al., 

2016).  

V operkulátním vajíčku se vyvíjí obrvená larva (miracidium), která po 10-20 dnech vývoje 

(za vhodných teplotních a vlhkostních podmínek) opouští vajíčko (Willmott, 1951; Tandon, 

1957; Burgu, 1981). Ve vodě miracidium aktivně vyhledává mezihostitele, do kterého následně 

aktivně proniká (Dunn et al., 1987). V mezihostiteli vznikají asexuální reprodukcí stadia 

nazývaná cerkárie. Po opuštění plže se cerkárie encystují na pevném podkladu, například na 

vegetaci zaplavené pastviny, a mění se v metacerkárii, která může v encystovaném stavu 

přežívat až 6 měsíců (Malek, 1971; Burgu, 1981). Pokud jsou metacerkárie pozřeny 

definitivním hostitelem, excystují se a migrují tenkým střevem, kde se posléze přichytí 

acetabulem na klky sliznice. Zde se živí krví a epiteliálními buňkami a vyvíjejí se do 

subadultního stadia. Z tenkého střeva migrují na místo definitivní lokalizace (předžaludky, 

žlučové cesty, žlučník či tlusté střevo), přichytí se acetabulem k papilám nebo mezi ně, 

dospívají a produkují vajíčka, která odchází do vnějšího prostředí společně s trusem hostitele 

(De Waal, 2010; Martinez-Ibeas et al., 2016). Prepatentní perioda, tedy fáze od pozření 

metacerkárie až po produkci vajíček dospělcem, trvá obvykle 7-13 týdnů (Horak, 1967; Horak, 

1971; Chinone a Itagaki, 1977). 
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Obr. 2. Životní cyklus motolic nadčeledi Paramphistomoidea 

 

2.2 Geografické rozšíření 

Motolice nadčeledi Paramphistomoidea jsou kosmopolitně rozšířené, především se však 

vyskytují v subtropických a tropických oblastech, kde je také jejich veterinární význam 

největší. S vysokou prevalencí je lze nalézt v Africe, jižní a jihovýchodní Asii, Rusku,  Austrálii 

a Jižní Americe (Horak, 1971; Brotowidjoyo a Copeman, 1979; Sripalwit et al., 2007; Lotfy 

et  al., 2010; Sanabria et al., 2011; Ahmad et al., 2013; Sanguankiat et al. 2016). 

V oblastech s mírným klimatem je prevalence paramfistomních motolic v současné době na 

vzestupu (Millar et al., 2012; Martinez-Ibeas et al., 2016). 

Z evropských zemí je prevalence nejvyšší v Irsku a ve Velké Británii, kde se v minulosti 

nákaza vyskytovala velmi zřídka. Dnes je zde relativně vysoká prevalence nákazy 

hospodářských zvířat druhem Calicophoron (Paramphistomum) daubneyi (od roku 2010 do 

2013 byla prevalence v Irské republice 40-50 %) (Gordon et al., 2013; Zintl et al., 2014; Toolan 

et al., 2015). Tento druh je nejrozšířenější i v dalších zemích Evropy, např. v centrální Francii, 

Španělsku nebo v Itálii (Mage et al., 2002; Rinaldi et al., 2005; Ferreras et al., 2014). Další 

druhy paramfistomních motolic byly nalezeny v Srbsku – Paramphistomum microbothrioides 
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a Paramphistomum cervi a Polsku – P. cervi  (Kobak a Pilarczyk, 2012; Pavlović et al., 2012; 

Pavlović et al., 2014). 

V České republice a na Slovensku byly zaznamenány případy nákazy druhy 

Paramphistomum cervi, P. microbothrium a P. ichikawai u volně žijících jelenů i domácích 

přežvýkavců (Bazsalovicsová et al., 2010; Oberhauserová et al., 2010; Kotrlá a Kotrlý, 1982; 

Kotrlá a Chroust, 1978). 

 

2.3 Patologické projevy nákazy u definitivních hostitelů 
Paramfistomní motolice napadají nejčastěji mladá zvířata – mezi 1. a 2. rokem věku 

(Yeneneh et al., 2012). Patogenita paramfistomních motolic souvisí především s migrací 

juvenilních stádií tkáněmi tenkého střeva (Horak, 1971) a předžaludků a s přichycením velkého 

počtu juvenilních stádií (akutní fáze) ke stěně tenkého střeva (Obr. 3), což vede k hemoragii, 

ztluštění stěny střeva, ztrátě klků nebo jejich poškození. Důsledkem těchto patologických změn 

jsou průjmy (které mohou nastat vlivem špatného trávení a vstřebávání potravy) nechutenství, 

snížení váhy a oslabení celého organismu (Díaz et al., 2006; Dorny et al., 2011). Při silných 

nákazách dochází k zánětu tenkého střeva (Rolfe et al., 1994, cit. dle Sharma Deorani a Katiyar, 

1967). Infekce může způsobit také snížení koncentrace albuminů v krvi (hypoalbuminémie) 

a  otoky na různých částech těla organismu (Rojo-Vázquez et al., 2012). Při vysoké intenzitě 

nákazy může dojít i k úhynu infikovaného jedince (Kumar et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Juvenilní stadium paramfistomní motolice přichycené na sliznici tenkého střeva 
(internetový zdroj č. 2) 
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Dospělé motolice s definitivní lokalizací v bachoru (chronická fáze) (Obr. 4) obvykle 

hostiteli nepůsobí výrazné potíže, ovšem při vysoké intenzitě nákazy se může u hostitelů objevit 

anémie, leukopenie, průjem, nechutenství, snížení tělesné hmotnosti a porucha vstřebávání 

potravy. V bachoru může docházet k odlupování epitelu a k atrofii (Rolfe et al., 1994; Rojo-

Vázquez et al., 2012). Druhy parazitující ve žlučovodech (např. Gigantocotyle explanatum) 

způsobují fibrózu žlučovodů a hyperplazii a hypertrofii sliznice ve žlučovodech. Na vnitřním 

povrchu žlučovodů jsou tvořeny granulomatózní noduly jako pozůstatek po přísavkách motolic 

(Haque et al., 2011; Ahmedullah et al., 2007). Paramfistomní motolice indukují v bachoru 

i  žlučovodech infiltraci zánětlivých buněk do postižených tkání (Rojo-Vázquez et al., 2012; 

Rolfe et al., 1994; Haque et al., 2011; Ahmedullah et al., 2007). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Silná infekce papil v bachoru dospělými motolicemi Paramphistomum leydeni a P. 

cervi; měřítko - 10 μm (upraveno podle Sindičić et al., 2016) 

 

3 Diagnostika motolic nadčeledi Paramphistomoidea 

Diagnostika motolic je prvním důležitým krokem ke zvolení správného postupu léčby 

a  k monitorování onemocnění. Mezi základní požadavky na diagnostiku motolic patří možnost 

vyšetření v jakékoliv fázi nákazy, vysoká sensitivita a specifita, časová a finanční nenáročnost 

a nenáročnost na schopnosti personálu laboratoře. Proto je nezbytné zvolit vždy takovou 

metodu, která je za daných okolností vhodná pro jednotlivé skupiny či druhy motolic. Při 

posuzování, zda jsou metody vhodné k použití, se využívá hodnot sensitivity a specifity. 
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Sensitivita vyjadřuje schopnost testu vyhodnotit pozitivně jedince, kteří jsou nakažení, specifita 

naopak vyjadřuje schopnost vyhodnotit zdravé jedince jako negativní (Anderson et al., 1999). 

Pro diagnostiku motolic nadčeledi Paramphistomoidea se v současné době používají 

koprologické metody. Současně však probíhá hledání a testování metod imunologických, které 

prostřednictvím přítomnosti protilátek hostitele či antigenů parazita mohou odhalit onemocnění 

i v silně patogenní prepatentní fázi, a molekulárních, s jejichž pomocí je možné identifikovat 

druh motolice. 

 

3.1 Koprologická diagnostika 

Koprologická diagnostika (koprodiagnostika) je jednou z nejstarších a nejpoužívanějších 

metod k rozpoznání nákaz obratlovců motolicemi, jejichž vajíčka odcházejí z těla definitivního 

hostitele společně s jeho trusem (Rieu et al., 2007). Výhody koprodiagnostiky oproti 

imunodiagnostice a molekulární diagnostice jsou v jejím relativně snadném provedení 

a  finanční nenáročnosti. Často je také možné koprodiagnostiku provádět přímo v terénu ihned 

po sběru vyšetřovaného materiálu, což při laboratorních imunologických a molekulárních 

metodách většinou možné není. Koprologické vyšetření zaměřené na diagnostiku nákaz 

motolicemi končí obvykle mikroskopickým pozorováním vajíček. Je proto vhodné použít 

metody, při kterých se vajíčka nepoškodí, a je tak možné podle jejich morfologie určit, o jakou 

skupinu parazitů se jedná (Demelash et al., 2016). Přestože jsou koprodiagnostické metody 

díky svým četným výhodám často využívány, provází je několik omezení. První nevýhodou je 

nebezpečí chybné identifikace parazita kvůli podobnosti ve vzhledu a velikosti vajíček. Záměny 

při stanovení původce nákazy mohou vést ke zvolení nevhodného způsobu léčby (Gordon 

et  al., 2013). Dalším problémem může být relativně dlouhá prepatentní perioda motolic, během 

které se vajíčka v trusu nenachází a koprodiagnostika nemůže být úspěšně použita. 

Koprologické metody jsou také často nedostatečně citlivé k odhalení slabé infekce (Johansen 

et al., 2015). Tato úskalí koprodiagnostiky mohou vést k falešně negativním výsledkům 

vyšetření. Pro zvýšení sensitivity koprologických metod je vhodné zopakovat je na stejných 

vzorcích nebo zvýšit množství trusu ve vzorcích. (Rapsch et al., 2006; Rieu et al., 2007).  

 

3.1.1 Přehled koprodiagnostických metod 

Koprologické metody využívané pro diagnostiku motolic lze rozdělit na kvalitativní 

a  kvantitativní (faecal egg counting). Do kvalitativních metod, které jsou určeny pouze ke 

zjištění přítomnosti parazita v těle obratlovce, se obvykle řadí metody flotační, sedimentační 
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a  metody nátěru. Do kvantitativních, sloužících k určení počtu vajíček na gram trusu (epg = 

eggs per gram), je většinou řazena pouze McMasterova metoda.  

Rozdělení na metody kvantitativní a kvalitativní není striktní – stejná metoda může být zařazena 

do obou kategorií. 

 

Flotační metody: Podstatou flotačních metod (např. FLOTAC) je vyplavení vajíček na 

hladinu díky nižší specifické hmotnosti vajíček oproti flotačnímu roztoku (např. chlornan 

zinečnatý či dusičnan sodný), se kterým je vzorek trusu promísen. Oproti metodám nátěru 

a  McMasterově metodě mají flotační metody výhodu v možnosti vyšetřování většího množství 

materiálu (Cringoli et al., 2010). Jejich dobrou vlastností je také očištění vajíček od 

nežádoucího materiálu. Naopak problémem může být deformace vajíček způsobená vysokou 

osmolaritou flotačních roztoků (Demelash et al., 2016, cit. dle Urquhart et al., 1996). Je třeba 

věnovat pozornost také specifické hmotnosti flotačního roztoku - například v často používaném 

roztoku síranu zinečnatého využívaném pro detekci vajíček tasemnic a hlístic se vajíčka motolic 

kvůli své vysoké specifické hmotnosti špatně vznášejí (Truant et al., 1981). 

Sedimentační metody (nazývané také koncentrační): Tyto metody jsou založeny na 

koncentraci vajíček na dně nádoby s tekutinou ve formě sedimentu. Sedimentace probíhá 

obvykle ve formalínu pro fixaci vajíček a éteru či ethyl-acetátu pro očištění roztoku s vajíčky 

od nečistot z trusu (Wongsawad et al., 2009; Truant et al., 1981). Výsledky formalín-éterové 

a  formalín-ethyl-acetátové metody se svou sensitivitou shodují (Truant et al., 1981). 

Sedimentace vajíček může být provedena i za použití vody (Jones et al., 2017). Před 

sedimentací ve vodě bývají vzorky trusu přefiltrována přes síta pro odstranění větších nečistot 

(Jones et al., 2017; Adedokun et al., 2008). V porovnání s flotačními technikami jsou 

sedimentační metody často pokládány za výhodnější pro detekci vajíček motolic, která mají 

relativně vysokou specifickou hmotnost a v některých flotačních roztocích se nevznesou 

k hladině (Truant et al., 1981). Jejich použití je také vhodné v případě potřeby zachovat 

morfologii vajíček. Nevýhodou jsou nečistoty z trusu, které se usazují na dně nádoby spolu 

s vajíčky a zůstávají součástí vzorku při mikroskopování (Demelash et al., 2016, cit. dle 

Hendrix, 2006).  

Nátěrové metody: Při nátěrových metodách je používán roztěr vzorků trusu na podložním 

sklíčku. Tloušťka nátěru záleží na použité technice. Metoda přímého nátěru tenké vrstvy je 

snadná, rychlá a je proveditelná s minimem nástrojů (podložní sklíčko, tyčka na roztěr). 

Testované množství vzorku je ale velmi malé a na sklíčku je mnoho nežádoucího materiálu 

(Demelash et al., 2016, cit. dle MAFF, 2006). Při použití metody silného nátěru (Kato-Katz) je 
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množství vzorku větší a nečistoty jsou odstraněny, ale je zapotřebí více nástrojů (podložní 

sklíčko, plochá stěrka, celofánová páska, sítko, destička s otvorem, malachitová zeleň) (Katz 

et  al., 1972). Obecně mají nátěrové metody nižší citlivost než jiné koprodiagnostické metody 

a  dají se použít, pouze pokud zvíře netrpí průjmem (Kongs et al., 2001, cit. dle Lambertucci, 

1993; Demelash et al., 2016). 

McMasterova metoda: Tato metoda využívá speciální podložní sklíčko se dvěma 

komůrkami (Obr. 5), na jejichž dně jsou vyznačeny čtverce rozdělené na menší oblasti 

(Pereckiene et al., 2007). Komůrky jsou vyplněny flotačním roztokem se vzorkem trusu. 

S  pomocí vyznačených čtverců jsou vajíčka pod mikroskopem spočítána a jejich počet je 

převeden na epg. Díky jednoduchosti a rychlosti vyšetření se jedná o jednu z nejčastěji 

využívaných kvantitativních metod v koprodiagnostice. Pro diagnostiku motolic však musí být 

modifikována kvůli vyšší specifické hmotnosti vajíček oproti vajíčkům tasemnic a hlístic. 

Modifikace spočívá v použití flotačního roztoku s vyšší specifickou hmotností pro vyplavení 

vajíček těsně pod krycí sklíčko (Taylor, 2010). Pro zvýšení sensitivity metody může být použito 

větší množství trusu (Demelash et al., 2016). 

 

 

Obr. 5. Sklíčko se dvěma komorami pro McMasterovu metodu 

 

3.1.2 Koprologická diagnostika paramfistomózy 

Stejně jako u jiných skupin motolic i koprodiagnostika motolic nadčeledi 

Paramphistomoidea závisí na produkci vajíček probíhající v patentní periodě. V prepatentní 

periodě, která je kvůli přichycení juvenilních jedinců na klky tenkého střeva hostitele a migraci 

juvenilů tkáněmi trávicí soustavy hostitele nejpatogennější fází onemocnění, nelze tyto 

motolice koprologicky diagnostikovat (Díaz et al., 2006). Délka prepatentní periody byla dosud 

zjištěna pouze u některých druhů paramfistomních motolic (Tab. 2). 
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Tab. 2. Délka prepatentní periody motolic nadčeledi Paramphistomoidea 

Rod/druh motolice Prepatentní perioda (týdny) Zdroj 

Calicophoron calicophorum 11-13 Durie, 1956 

Homalogaster paloniae 8-13 Chinone a Itagaki, 1977 

Paramphistomum ichikawai 7 Horak, 1971 

Paramphistomum microbothrium 8-16 Horak, 1967 

 

Podobný problém představuje i sezónní produkce vajíček, která byla prokázána u druhů 

Paramphistomum epiclitum a Gastrothylax crumenifer (Hanna et al., 1988). Produkce vajíček 

těchto druhů pozitivně koreluje s množstvím srážek – nejvíce vajíček je produkováno v období 

silných dešťů, kdy je samčí i samičí reprodukční soustava dobře vyvinuta a děloha je naplněna 

vajíčky. Mimo dešťová období jsou reprodukční orgány zakrnělé (přestože jsou jedinci již 

dospělí) a v děloze nejsou vajíčka přítomna (Hanna et al., 1988). Tento trend byl potvrzen i pro 

druh Paramphistomum leydeni. Předpokládá se, že v zimním období se jedinci tohoto druhu 

vyvíjí v hostiteli pomaleji než v období letním, kdy motolice v bachoru dospívají a jsou 

následně schopné produkce vajíček (Nikander a Saari, 2009). 

Nákaza dobytka paramfistomními motolicemi nastává především v obdobích, kdy jsou 

pastviny zaplavené. Po uplynutí prepatentní periody jsou pak vylučována vajíčka (Hassan 

a  Juyal, 2006; Swarnakar et al., 2014; Zintl et al., 2014). 

Počet vajíček v trusu je obvykle převáděn na epg (eggs per gram = počet vajíček na gram 

trusu). U rodu Paramphistomum a druhu Calicophoron daubneyi se při epg vyšším než 100 

nachází v těle hostitele více než 100 dospělců (Rieu et al., 2007; Malrait et al., 2015). Hodnota 

epg u paramfistomních motolic se však může v různých dnech lišit (Dorchies, 2006). Mage 

a  Dorchies (1998) ve své studii pozorovali, že intenzita nákazy skotu druhem Calicophoron 

daubneyi nekoreluje s hodnotou epg. Při slabé intenzitě (1-12 dospělých jedinců v těle 

hostitele) byla hodnota epg 7-15, zatímco při silnější intezitě (29-628 dospělců) byla průměrná 

hodnota epg 41,5. 

Ve studii Liao et al. (2012) byl monitorován počet vajíček vyloučených motolicemi 

Paramphistomum sp., Calicophoron sp., Homalogaster sp. a Ceylonocotyle sp. u 6 krav ve věku 

od 4 do 9 let. Největší zaznamenaná hodnota epg byla 855 (při počtu 4463 dospělých motolic), 

nejnižší 50 (při počtu 132 dospělých motolic). Průměrný počet vajíček vyloučených jednou 

motolicí za den byl 2932 (nejvíce 3524, nejméně 1084).  
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Úskalím koprologických metod je, jak již bylo výše zmíněno, vysoká podobnost vajíček 

různých druhů motolic. Záměna může nastat například mezi vajíčky paramfistomních motolic 

a vajíčky druhu Fasciola hepatica nebo Fascioloides magna. Vajíčka jsou si velmi podobná 

morfologií (Obr. 6) i velikostí (Tab. 3) a je proto obtížné je od sebe odlišit (Oberhauserová 

et  al., 2010). 

 Vajíčka různých druhů paramfistomních motolic jsou si podobná natolik, že je prakticky 

nemožné rozlišit je pouze na základě jejich morfologie (Ichikawa et al., 2013). 

Obr. 6. Vajíčka Fasciola hepatica (A), vajíčka Paramphistomum cervi (B), vajíčka 
Fascioloides magna (C); měřítko – 100 μm (upraveno podle Oberhauserová et al., 2010) 

 

 

Tab. 3. Porovnání velikosti vajíček paramfistomních a fasciolidních motolic  

Druh motolice Délka vajíček 
(μm) 

Šířka vajíček 
(μm) 

Zdroje 

Calicophoron microbothrium 145-155 85-95 Dube et al., 2010 

Cotylophoron cotylophorum 115-147 58-76 Bennett, 1936 

Paramphistomum cervi 145-155 75-80 Oberhauserová et al., 
2010 

Fasciola hepatica 115-155 66-83 Valero et al., 2005 

Fascioloides magna 136-185 81-117 Oberhauserová et al., 
2010, Demiaszkiewicz 
et  al., 2015 
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Pro diagnostiku paramfistomózy u dobytka byly testovány tyto metody: 

 

McMasterova metoda 

Rieu et al. (2007) otestoval věrohodnost McMasterovy metody pro detekci nákazy dobytka 

motolicí Paramphistomum sp. Sensitivita metody byla v experimentu 94 % a specifita 100 %. 

McMasterova metoda je tedy podle autora vhodnou koprologickou metodou pro diagnostiku 

paramfistomózy. Limitující může být vysoká cena a toxicita flotačního roztoku 

(tetrajodortuťnatan draselný) použitého autorem (Rieu et al., 2007). 

 

Mini-FLOTAC 

Druhou metodou testovanou pro koprodiagnostiku paramfistomních motolic 

u přežvýkavců je flotační metoda mini-FLOTAC. Ta byla testována na skotu nakaženém 

druhem C. daubneyi. Sensitivita metody byla 94 %, specifita 98 %. Mini-FLOTAC byl autorem 

rovněž shledán vhodným pro koprodiagnostiku patentní fáze nákazy paramfistomními 

motolicemi u přežvýkavců (Malrait et al., 2015).  

 

Sedimentační metody 

Přestože jsou sedimentační metody ve vědeckých pracích často využívány, sensitivita 

a  specifita sedimentačních metod pro koprodiagnostiku paramfistomních motolic nebyla dosud 

přímo testována. Například Hassan a Juyal (2006) využili sedimentaci vajíček ke stanovení 

prevalence paramfistomních motolic u buvolů, skotu, ovcí a koz ve státě Paňdžáb a okolí 

v  Indii. Sedimentace vajíček ve vodě byla použita pro zjištění prevalence a rizikových faktorů 

pro nákazu skotu a ovcí druhem C. daubneyi (Jones et al., 2017). Pro ověření účinnosti těchto 

metod je vhodné je otestovat a zjistit hodnoty sensitivity a specifity. 

 

Odlišení vajíček paramfistomních motolic od vajíček F. hepatica 

K odlišení vajíček paramfistomních motolic od vajíček motolice F. hepatica je při 

mikroskopickém pozorování využívána methylenová modř. Po jejím aplikování jsou vajíčka 

paramfistomních motolic obarvena, zatímco velmi podobná vajíčka F. hepatica barvu téměř 

nezmění (zůstávají nažloutlá) (Bitew et al., 2010, cit. dle Hansen a Perry, 1994). 

 

Koprologická diagnostika je zatím jedinou úspěšně aplikovanou skupinou metod pro 

vyšetření přežvýkavců na přítomnost motolic nadčeledi Paramphistomoidea. Koprologické 

metody jsou oblíbeny hlavně pro jejich nenáročnost na odborný personál, vybavení laboratoře 
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a možnost provedení přímo na místě sběru vzorků trusu. Na základě výše uvedených dat je 

možné uvažovat o McMasterově a mini-FLOTAC metodě jako o vhodných postupech 

pro koprodiagnostiku nákaz dobytka paramfistomními motolicemi. Při zvolení těchto 

koprologických metod je třeba brát v potaz biologické vlastnosti paramfistomních motolic. 

Hlavním omezením je dlouhá prepatentní perioda a u některých druhů také sezónní vylučování 

vajíček. Koprodiagnostiku je vhodné provést až po skončení období zvýšených srážek (a po 

uplynutí prepatentní periody), kdy je pravděpodobnost výskytu vajíček v trusu nejvyšší. Počet 

vajíček v trusu často není během nákazy konstantní. Zopakováním metody v jiný den je možné 

zvýšit sensitivitu při negativním výsledku vyšetření. Při mikroskopování je vhodné přidávat ke 

vzorkům methylenovou modř pro rozlišení vajíček paramfistomních a fasciolidních motolic.  

 

3.2 Imunologická diagnostika 

Pro diagnostiku motolic v definitivních hostitelích se kromě koprologických technik 

používají i metody imunologické. Ty jsou založené na reakci protilátek přítomných v séru či 

mléku hostitele (mléko zatím není využíváno pro diagnostiku paramfistomózy) s antigenem 

parazita připraveným v laboratoři, nebo naopak na reakci parazitárního antigenu přítomného 

v těle hostitele (např. v séru nebo trusu) s laboratorně připravenými protilátkami. Oproti 

koprodiagnostickým metodám má imunodiagnostika obvykle vyšší sensitivitu a může být 

použita k diagnostice prepatentní fáze nákazy (Kajugu et al., 2015). Nevýhodou může být 

problematické rozlišení mezi právě probíhající a již proběhlou a vyléčenou nákazou, pokud 

protilátky zůstávají v séru hostitele. To může mít za následek falešně pozitivní výsledek 

diagnostického testu (Guobadia a Fabgemi, 1995; Castro et al., 2000). K falešně pozitivním 

výsledkům může vést také zkřížená reaktivita antigenů různých druhů parazitů (Díaz et al., 

2006). Té je možné se vyhnout použitím takových antigenů, pro které má imunologická metoda 

vyšší specifitu (Yamchi et al., 2016).  

 

3.2.1 Přehled imunodignostických metod 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay): Nejčastěji je využívána pro detekci 

antigenů i protilátek metoda ELISA, především přímá sendvičová (obvykle pro detekci 

antigenů) a nepřímá (obvykle pro detekci protilátek) (Duménigo a Mezo, 1999; Nöckler et al., 

2003; Awad et al., 2009; Estuningsih et al., 2009). Pro metody ELISA je používána 96 jamková 

destička, v níž probíhá reakce mezi antigeny a primárními protilátkami. Na primární protilátku 

se váže sekundární protilátka s konjugovaným enzymem pro zviditelnění reakce. Pomocí 



15 

 

přístroje ELISA reader je vyhodnocena optická denzita (OD), která udává množství vzniklého 

barevného produktu a koreluje s množstvím přítomného antigenu či protilátky. Při přímé 

sendvičové ELISA metodě jsou detekovány koproantigeny parazita z trusu hostitele, nebo 

antigeny přítomné v séru hostitele. Protilátky v séru, případně mléku hostitele jsou detekovány 

nepřímou ELISA metodou. 

Sensitivita i specifita obou typů ELISA metody bývá obvykle vysoká (Anuracpreeda et al., 

2013; Heidari et al., 2015; Palmer et al., 2014). Její nevýhodou především v rozvojových 

zemích je potřeba drahého přístrojového vybavení laboratoře (ELISA reader) (Yamchi et al., 

2016). 

Dot-ELISA: Tato metoda využívá obvykle nitrocelulózovou membránu, na kterou jsou 

naneseny antigeny, jejichž reaktivita s protilátkami je testována. V mnoha studiích má dot-

ELISA v porovnání s nepřímou a sendvičovou ELISA metodou vyšší sensitivitu i specifitu 

(Kumar et al., 2008; Mahfouz et al., 2011; Yamchi et al., 2016). Výhodou je také její rychlé 

a  snadné použití a na rozdíl od ELISA metod možnost provedení i v terénních podmínkách bez 

drahých přístrojů (Saifullah et al., 2012; Heidari et al., 2015). 

Imunoblot (=Western blot): Před samotným imunoblotem bývá provedena SDS-PAGE 

(Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) pro rozdělení proteinů na 

základě jejich molekulární hmotnosti. Po separaci SDS elektroforézou jsou proteiny z gelu 

přeblotovány na membránu (opět například nitrocelulózová (Yokananth et al., 2005) nebo 

polyvinyldifluoridová (Kim et al., 2003) a inkubovány s primárními a poté sekundárními 

protilátkami. Přítomnost reakce je vyhodnocena na základě vzniku barevného produktu nebo 

chemiluminiscence. Imunoblot se používá například pro testování reaktivity antigenů různé 

molekulární hmotnosti s protilátkami v séru (Kim et al., 2003; Anuracpreeda et al., 2008) nebo 

zkřížené reaktivity antigenů (Yokananth et al., 2005).  

Nepřímá (pasivní) hemaglutinace: Při hemaglutinaci jsou antigeny uměle navázány na 

červené krvinky hostitele. V případě reakce antigenů s protilátkami hostitele (např. v séru) se 

červené krvinky shlukují. Výhodou metody je vysoká míra věrohodnosti, finanční nenáročnost 

a snadné provedení (Dorchies, 2007). Sensitivita a specifita se liší ve výsledcích různých autorů 

v závislosti na množství a povaze protilátek a antigenů. 

Protisměrná imunoelektroforéza: Při této metodě jsou na gelové elektroforéze 2 jamky 

– u katody je jamka vyplněna antigeny, u anody protilátkami. Antigeny a protilátky se 

působením el. proudu pohybují naproti sobě. Reakce protilátek s antigeny je prokázána 

vytvořením linie sraženiny mezi nimi. Metoda je využívaná pro detekci protilátek (Elshazly 

et  al., 2008) i antigenů (Houba et al., 1977). Protisměrná imunoelektroforéza může dosahovat 
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vysoké sensitivity i specifity (Sumanth et al., 2004). Výhodou testu je nenáročnost na množství 

antigenu a rychlost provedení (Sumanth et al., 2004). 

 

3.2.2 Imunologická diagnostika paramfistomózy 

U motolic nadčeledi Paramphistomoidea představuje imunodiagnostika velmi významnou 

diagnostickou metodu. Na rozdíl od koprologické diagnostiky nebo některých molekulárních 

metod (detekujících DNA pocházející z vajíček v trusu) totiž umožňuje odhalit nákazu v její 

prepatentní fázi, ještě před rozvojem silně patogenních projevů způsobených juvenilními stádii 

přichycenými na sliznici tenkého střeva a jejich následnou migrací na místo definitivní 

lokalizace (Kaur et al., 2013). Zároveň je možné imunologickými metodami diagnostikovat 

nákazy druhů se sezónním vylučováním vajíček (např. druhy Paramphistomum epiclitum 

a  Gastrothylax crumenifer) (Hanna et al., 1988 - viz výše; Saifullah et al., 2012).  

V současné době je s úspěchem testováno několik přístupů, které by se v budoucnu mohly 

používat k imunologické diagnostice motolic nadčeledi Paramphistomoidea (Kaur et al., 2009; 

Saifullah et al., 2012; Shameem et al., 2016). Dosud však nejsou vyvinuty žádné komerčně 

dostupné kity, které by umožňovaly imunodiagnostikovat paramfistomní motolice v běžné 

praxi. 

 

Příprava antigenů 

Antigeny používané k hledání vhodných postupů pro imunodiagnosticku paramfistomních 

motolic je možné získat více způsoby. Anuracpreeda et al. (2008) připravil somatické antigeny 

dospělců Paramphistomum cervi homogenizací celých těl motolic. Po následné centrifugaci byl 

pro imunoblot použit supernatant, který obsahoval potřebné proteinové antigeny. 

Pro získání E/S antigenů byly dospělé motolice G.crumenifer a Gigantocotyle explanatum 

kultivovány v pufru PBS při pH 7,2. Suspenze PBS a E/S produktů byla následně použita pro 

vývoj protilátek v králících (Saifullah et al., 2012).  

Kaur et al. (2009) pro vývoj králičích protilátek a standardizaci nepřímé ELISA metody 

použil somatické antigeny P. epiclitum a G. crumenifer. Dospělí jedinci byly v několika po sobě 

jdoucích cyklech sonikováni. Po centrifugaci následovalo přefiltrování supernatantu, který tak 

byl připraven k použití.  

Antigeny mohou být získány také z trusu hostitele (=koproantigeny). Saifullah et al. (2012) 

odebral z rekta nakaženého skotu vzorky trusu, které byly po smíchání s pufrem (Na2CO3 + 
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NaHCO3) protřepány a vzniklá suspenze byla zcentrifugována. Supernatant obsahoval 

koproantigeny připravené pro další testování. 

 

Příprava protilátek 

Protilátky je možné získat z uměle imunizovaného zvířete, například králíka. Takto byly 

vyvinuty protilátky proti G. crumenifer a G. explanatum pro testování metod nepřímá ELISA 

a  dot-ELISA. Králíkům naočkovaným E/S antigeny (viz Příprava antigenů) byla později 

odebrána krev a centrifugací bylo připraveno sérum obsahující příslušné protilátky (Saifullah 

et al., 2012). 

Kaur et al. (2009) pro testování přítomnosti protilátek proti druhům proti druhům P. 

epiclitum a G. crumenifer v séru ovcí, koz a turu (prostřednictvím nepřímé ELISA metody) 

použil sérum oddělené centrifugací od krve vyšetřovaných jedinců. 

 

Zkřížené reakce 

Druhová identifikace motolic nadčeledi Paramphistomoidea může být znesnadněna 

zkříženými reakcemi epitopů antigenů sdílených mezi příbuznými druhy (Díaz et al., 2006). 

Hassan a Juyal (2006) ve svém výzkumu s použitím imunoblotu a králičích protilátek prokázal 

zkříženou reakci mezi somatickými antigeny dospělých motolic blízce příbuzných druhů P. 

epiclitum a C. cotylophorum (42,2, 37,5 a 32,5 kDa) a u C. cotylophorum a G. crumenifer (56,2 

a 50,1 kDa). U králičích protilátek proti somatickým antigenům dospělců P. epiclitum byla 

prostřednictvím metody ELISA objevena zkřížená reakce se somatickými antigeny 

(molekulární hmotnost není uvedena) druhů C. cotylophorum, G. explanatum, G. crumenifer 

a  Fischoederius elongatus (Hassan a Juyal, 2006; Kaur et al., 2009).  

 

ELISA 

Jednou z metod testovaných pro imunodiagnostiku paramfistomních motolic je ELISA. 

Nepřímá ELISA metoda byla standardizována pro detekci protilátek v séru koz infikovaných 

P. epiclitum za použití somatických antigenů (antigeny získané homogenizováním celého těla 

motolice) dospělých jedinců. Jako optimální byla určena koncentrace antigenů 2 μg/ml, sérum 

zředěné v poměru 1:200 a králičí sekundární protilátky konjugované s HRPO (horseradish 

peroxidase) v koncentraci 1:1000 (Kaur et al., 2009). Takto optimalizovanou nepřímou ELISA 

metodu použil Kaur et al. (2009) k diagnostice druhů P. epiclitum a G. crumenifer u přirozeně 
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nakažených ovcí, koz a turů. V jeho práci byla sensitivita ELISA metody 85,71 %, zatímco 

specifita pouze 23,65 % kvůli zkřížené reaktivitě antigenů P. epiclitum a G. crumenifer.  

 

Dot-ELISA 

Metoda dot-ELISA byla standardizována pro detekci koproantigenů paramfistomních 

motolic s využitím séra králíků imunizovaných E/S (exkrečně/sekrečními) antigeny 

paramfistomních motolic G. crumenifer, Fischoederius cobboldi, F. elongatus, Carmyerius sp. 

a Paramphistomum sp. Optimálních výsledků bylo dosaženo u séra zředěného v poměru 1:20 

a kozích sekundárních IgG protilátek konjugovaných s HRPO zředěných v poměru 1:2500 

(Shameem et al., 2016). Na základě těchto poznatků byla dot-ELISA použita pro detekci 

koproantigenů v trusu dobytka pozitivním na vajíčka paramfistomních motolic s výsledkem 

76% sensitivity a 100% specifity. Nízká sensitivita byla zřejmě způsobena malým množstvím 

koproantigenů v trusu. Její zvýšení by bylo možné purifikací E/S antigenů a protilátek nebo 

použitím monoklonálních protilátek (Shameem et al., 2016). Dot-ELISA a nepřímá ELISA 

byly porovnány při testování detekce koproantigenů motolic G. explanatum a G. crumenifer 

v trusu buvolů za využití králičích protilátek proti E/S antigenům těchto motolic (Saifullah 

et  al., 2012). V porovnání s ELISA metodou byl dot-ELISA test méně sensitivní. U vzorků 

s vysokou OD hodnotou u ELISA metody byla pozorovaná silná reakce i při metodě dot-

ELISA. Při testování vzorků s nízkou hodnotou OD však nebyla při dot-ELISA testu prokázána 

žádná reakce.  

Protisměrná imunoelektroforéza 

Saifullah et al. (2012) porovnal detekci koproantigenů G. explanatum a G. crumenifer  

protisměrnou imunoelektroforézou s metodami ELISA a dot-ELISA. Při použití vzorků trusu 

stejných buvolů jako při ELISA a dot-ELISA metodě a králičích protilátek proti E/S antigenům 

G. crumenifer a G. explanatum proběhla reakce pouze u těch vzorků, u kterých byla vysoká 

hodnota OD při ELISA metodě a silná reakce při dot-ELISA.  

 

Koncentrace exkrečně/sekrečních antigenů paramfistomních motolic v trusu pozitivně 

koreluje s počtem parazitů v těle hostitele (Shameem et al., 2016). Hladina koproantigenů se 

proto může mezi nakaženými jedinci lišit. Pokud je koncentrace koproantigenů nízká, mohou 

některé imunologické metody podávat falešně negativní výsledky (Saifullah et al., 2012; 

Shameem et al., 2016). 
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Antigeny vhodné pro detekci specifických protilátek v séru hostitele 

Anuracpreeda et al. (2008) ve svém výzkumu identifikoval za použití séra přirozeně 

infikovaného skotu (prostřednictvím imunoblotu) 5 somatických antigenních proteinů dospělců 

motolice P. cervi o molekulární hmotnosti 23-116 kDa. Protein o velikosti 52 kDa reagoval 

pozitivně se všemi použitými séry nakažených zvířat (sensitivita 100 %). Specifita tohoto testu 

byla 98 %.  

Jyoti et al. (2014) testoval nepřímou ELISA metodou reaktivitu somatických antigenů 

metacerkárií (McAg), nedospělých stádií získaných ze střeva (ImIAg), nedospělých stádií 

z bachoru (ImRAg) a dospělých jedinců (AAg) motolice P. epiclitum. Se sérem experimentálně 

nakažených koz nejlépe reagovaly ImIAg (nejvyšší hodnoty OD), nejhůře naopak McAg 

(hodnoty OD téměř stejné jako při negativní kontrole). Prostřednictvím elektroforézy bylo ve 

vzorku ImIAg odhaleno 13 proteinových antigenů o molekulární hmotnosti 9,3-121,2 kDa.  

Arora et al. (2010) purifikoval somatické antigeny dospělců P. epiclitum a následně odhalil 

velikost antigenních proteinů specifických pro tento druh motolice 37,6 a 39,8 kDa 

prostřednictvím elektroforézy a imunoblotu. Antigeny reagovaly pozitivně s protilátkami v séru 

koz experimentálně nakažených metacerkáriemi P. epiclitum. 

Prostřednictvím SDS-PAGE a imunoblotu byly purifikovány E/S antigeny dospělců P. 

epiclitum. Se sérem experimentálně nakaženého skotu reagoval pozitivně 40kDa E/S antigen. 

Při jeho použití byla sensitivita diagnostického testu (imunoblot) 100% a specifita 98,8%. (Kaur 

et al., 2013). 

 

Antigeny detekované laboratorně připravenými protilátkami  

Anuracpreeda et al. (2017) vyvinul myší monoklonální protilátky proti 16kDa 

somatickému antigenu z dospělce motolice P. gracile získaného homogenizací těla motolice. 

Tento antigen je somatický a je přítomný i v exkrečně/sekrečních produktech. Reaktivita 

protilátek a specifita jejich reakce s 16kDa antigenem P. gracile byla testována prostřednictvím 

nepřímé ELISA metody a imunoblotu. Reakce byla pozorována se somatickým i E/S 16kDa 

antigenem. Zkřížená reaktivita s jinými druhy motolic (Eurytrema pancreaticum, 

G.  explanatum a Schistosoma spindale) nebyla zaznamenána. 

 

Některé z výše zmíněných antigenů a protilátek by bylo možné využít pro vývoj 

komerčních imunodiagnostických kitů. K výrobě kitu pro detekci specifických protilátek v séru 

hostitelů nakažených dospělci P. cervi (diagnostika juvenilních stadií by nebyla zaručena) lze 



20 

 

využít 52kDa somatický antigen této motolice. Jako slibné pro vývoj kitu k diagnostice 

P.  epiclitum detekcí protilátek v séru hostitele se ukazují být ImIAg tohoto druhu. Kit by mohl 

využívat metodu nepřímá ELISA, která se již osvědčila při testování reaktivity ImIAg se sérem 

nakažených koz. Vzniklý diagnostický kit by bylo možné využít pro detekci nákazy v její rané 

fázi. Pro vývoj kitu k detekci protilátek v séru hostitele je možné použít také 40kDa E/S antigen, 

který se ukázal být specifický pro P. epiclitum. K detekci 16kDa E/S antigenu dospělců druhu 

P. gracile přítomném v séru nakažených hostitelů by mohly být v diagnostickém kitu použity 

myší monoklonální protilátky.  

Nákazy některými druhy motolic (např. Fasciola hepatica) jsou detekovatelné i po jejich 

úspěšném vyléčení kvůli přetrvávání protilátek v séru hostitele (Guobadia a Fabgemi, 1995; 

Castro et al., 2000). Bylo by proto vhodné ověřit, zda takto nepřetrvávají protilátky i v těle 

zvířat nakažených paramfistomními motolicemi. Při detekci protilátek by jinak mohly vycházet 

falešně pozitivní výsledky. 

Mezi antigeny některých druhů paramfistomních motolic byla pozorována zkřížená 

reaktivita. To může být omezení pro identifikaci druhu motolice, ale volba vhodné terapie tím 

ovlivněna není (nákazu různými druhy paramfistomních motolic je možné léčit stejnnými 

terapeutiky). Pro imunodiagnostiku paramfistomních motolic by bylo vhodné otestovat metodu 

hemaglutinace, která dosahuje vysoké sensitivity i specifity při diagnostice jiných druhů 

motolic. Výhodou této metody je také finanční nenáročnost a snadné provedení. 

 

 

3.3 Molekulární diagnostika a identifikace druhu 

Pro identifikaci druhu a diagnostiku nákaz motolicemi se využívají molekulární metody 

založené na detekci parazitární DNA ve vzorku získaném z hostitelského organismu. Pro svou 

přesnost při identifikaci druhu motolice jsou často výhodnější oproti některým koprologickým 

či imunologickým metodám. Jejich výhodou je také vysoká sensitivita (detekují malé množství 

DNA) (Lovis et al., 2009).  

 

3.3.1 Přehled metod pro molekulární diagnostiku a identifikaci druhu 

K diagnostice motolic molekulárními metodami je využíván především ITS (Internal 

Transcribed Spacer) region jaderné ribozomální DNA, který se nachází mezi delšími 18S a 28S 

oblastmi. ITS úsek rDNA je rozdělen na ITS1 a ITS2 krátkou 5.8 sekvencí (Obr. 7). 

Molekulární metody obvykle využívají ITS1 a ITS2 úseky z důvodu jejich dostatečné 
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mezidruhové variability a vnitrodruhové konzervovanosti (Morgan a Blair, 1995; 

Bazsalovicsová et al., 2010; Mahami-Oskouei et al,, 2011). Pro identifikaci druhů bývá 

používán také mitochondriální (mt) genom (Obr. 8), který obsahuje geny kódující proteiny, 

tRNA a rRNA geny. Využívány bývají například geny cytochrom c oxidáza 1 (COX1) a NADH 

dehydrogenáza 1 (NAD1) (Semyenova et al., 2006; Cai et al., 2012; Liu et al., 2014). 

 

 

 

 

Obr. 7. Organizace jaderné ribozomální DNA (upraveno podle Zheng et al., 2014) 

 

 

 

Obr. 8. Organizace mitochondriálního genomu Paramphistomum leydeni (Ma et al., 2015) 
Genom obsahuje 12 genů kódujících proteiny, 22 tRNA genů, 2 rRNA geny a 2 nekódující 
oblasti (SNCR (malá), LNCR (velká)) 
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PCR (Polymerase Chain Reaction): PCR umožňuje amplifikovat určitý úsek parazitární 

DNA za pomoci specifických primerů a DNA polymerázy v několika po sobě jdoucích cyklech 

(30 cyklů). Zjištění délky amplifikovaného úseku za pomoci gelové elektroforézy a případně 

následná sekvenace umožňuje identifikaci konkrétního druhu (Hamburger et al., 1998; Pontes 

et al., 2002). Metoda PCR bývá vysoce specifická a zároveň sensitivní při malém množství 

templátové DNA (Pontes et al., 2002). Nevýhodou především v rozvojových zemích je cena 

potřebných přístrojů - termocyklerů, ve kterých PCR probíhá a látek vstupujících do reakce 

(DNA polymeráza, primery). 

qPCR (quantitative PCR): Tato metoda funguje na podobném principu jako PCR. Díky 

fluorescenčně značeným molekulám (sondy), které se váží na nově syntetizovanou DNA, je 

možné produkty amplifikace sledovat již v průběhu reakce. Není proto nutné použít gelovou 

elektroforézu pro detekci amplifikovaných produktů DNA, metoda je tedy rychlejší než 

klasická PCR (Bustin et al., 2005). Další výhodou oproti klasické PCR metodě je možnost 

kvantifikace syntetizovaného produktu. Naopak nevýhodou je náročnost optimalizace a vysoká 

cena qPCR (sondy, systém detekující fluorescenci) (Gomes et al., 2006; Caron et al., 2008). 

PCR-RFLP (Restriction Fragmenth Length Polymorphism): Při PCR-RFLP metodě 

jsou amplifikované úseky DNA rozštěpeny restrikčními endonukleázami ve specifických 

restrikčních místech. Určení délky vzniklých fragmentů pomocí gelové elektroforézy umožňuje 

identifikaci druhů, jejichž DNA je analyzována (Mahami-Oskouei et al., 2011). Metoda 

umožňuje detekci více genotypů (např. různých druhů parazitů) v jednom vzorku (Monis, 

1998). 

(HAT)-RAPD ((High Annealing Temperature)-Random Amplified Polymorhic 

DNA): Metoda RAPD využívá pro amplifikaci DNA v PCR krátké arbitrární oligonukleotidové 

(obvykle desetinukleotidové) primery, které amplifikují náhodné různě dlouhé úseky DNA, 

a  není tedy vyžadována znalost cílových sekvencí. Používané primery jsou obvykle komerčně 

dostupné. PCR reace RAPD metody probíhá za mírně změněných podmínek (jiné teploty 

jednotlivých fází reakce) a ve více cyklech (40-45) než klasická PCR. Je to vhodná metoda pro 

sledování genetického polymorfismu (Williams et al., 1990; Nuchprayoon et al., 2007). Při 

zvýšení teploty pro nasedání primerů (annealing temperature; z klasických 33-40 °C na teplotu 

okolo 46 °C) vykazují výsledky metody (HAT-RAPD) větší polymorfismus 

a  reprodukovatelnost než u klasické RAPD metody (Sripalwit et al., 2007; Puttalakshmamma 

et al., 2014).  

LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification): Při metodě LAMP jsou používány 

4 primery navržené pro specifické rozpoznání 6 odlišných sekvencí na cílovém genu. Pomocí 
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LAMP metody je cílový úsek DNA amplifikován s vysokou účinností a specifitou. K jejímu 

provedení není potřeba nákladný termocykler, protože probíhá v isotermním prostředí 

(Arimatsu et al., 2012). Výhodou oproti klasické PCR je i rychlejší provedení a vyšší sensitivita 

a specifita (Notomi et al., 2000; Ai et al., 2010; Arimatsu et al., 2015; Martínez-Valladares 

a  Rojo-Vázquez, 2016). 

HRM (High Resolution Melting Analysis): HRM metoda navazuje na klasickou PCR. Je 

založena na rozdílech v teplotách, při kterých probíhá rozpad (tání) druhově specifického 

amplikonu dvouvláknové DNA a vzniká druhově specifická křivka tání. Bez nutnosti 

sekvenace je tedy možné s HRM, která vykazuje vysokou přesnost v kombinaci s qPCR, 

identifikovat druh parazita (Cai et al., 2014). Metoda je rychlá a finančně nenáročná (Li et al., 

2015). 

 

3.3.2 Molekulární diagnostika a identifikace druhu paramfistomních motolic 

V současné době jsou molekulární metody navrhovány především pro druhovou 

identifikaci paramfistomních motolic. Některé metody, například PCR a PCR-RFLP, je však 

možné využít i pro molekulární diagnostiku paramfistomóz (Itagaki et al., 2003; Yan et al., 

2013). 

DNA paramfistomních motolic detekovaná molekulárně diagnostickými metodami 

pochází z vajíček motolic přítomných v trusu vyšetřovaných přežvýkavců. Metody detekující 

tuto DNA nemohou být použity k diagnostice prepatentní periody nákazy a k diagnostice 

nákazy některými druhy (Paramphistomum epiclitum a Gastrothylax crumenifer) mimo období 

zvýšených srážek z důvodu sezónní produkce vajíček (Hanna et al., 1988; O’Toole et al. 2014). 

Stejně jako u jiných skupin motolic je i pro molekulární identifikaci a diagnostiku 

paramfistomních motolic využíván úsek ITS2 rDNA nebo mitochondriální genom. 

Správnou identifikaci druhu paramfistomní motolice může (například při diagnostice) 

komplikovat zažité používání synonymních názvů pro jeden druh. Například název druhu 

Paramphistomum daubneyi je používán jako synonymum názvu Calicophoron daubneyi (Arias 

et al., 2013). Také názvy Gigantocotyle explanatum a Explanatum explanatum bývají 

používány pro tentýž druh (Haque et al., 2011). Druhy Cotylophoron cotylophorum 

a  Paramphistomum leydeni vykazují stejnou morfologii (stejný typ břišní přísavky a hltanu) 

a  opět jsou považovány za stejný druh paramfistomní motolice (Sanabria et al., 2009).  

Rozlišení druhů paramfistomních motolic podle morfologie vajíček není kvůli jejich velké 

podobnosti možné (Martinez-Ibeas et al., 2016). Rovněž identifikace druhu na základě 
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morfologických znaků dospělců je často obtížná. Proto je vhodné využívat pro druhovou 

identifikaci molekulární metody (Lotfy et al., 2010; Shylla et al., 2013). Správná identifikace 

parazita je důležitá zejména pro epidemiologické studie a pro zhodnocení ekonomických 

dopadů jednotlivých druhů paramfistomních motolic. 

 

Molekulární markery pro identifikaci motolic nadčeledi Paramphistomoidea 

Jako molekulární marker je pro identifikaci druhu paramfistomních motolic používán 

především ITS2 úsek jaderné rDNA, méně často pak geny mitochondriálního DNA. ITS2 úsek 

DNA vykazuje vysokou mezidruhovou variabilitu a naopak velmi nízkou (obvykle žádnou) 

variabilitu vnitrodruhovou, proto je považován za vhodný marker pro molekulární identifikaci 

paramfistomních motolic (Sanabria et al., 2011; Rinaldi et al., 2005). Ve studii Ghatani et al. 

(2014) byl z testovaných úseků 28S, 18S a ITS2 rDNA a COXI mtDNA shledán pro identifikaci 

druhů čeledi Gastrothylacidae (Fischoederius elongatus, F. cobboldi, Carmyerius spatiosus 

a  Velasquezotrema tripurensis) nejvhodnější gen COXI. Sekvence 28S a 18S byly naopak 

nejméně vhodné.  

 

Izolace DNA 

Pro realizaci molekulárních metod je obvykle potřeba izolovat DNA. Izolace DNA 

z vajíček v trusu umožňuje diagnostiku a identifikaci paramfistomních motolic bez nutnosti 

usmrcení hostitele. Použit může být například QIAamp DNA Mini Kit nebo QIAamp DNA 

Stool Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) (Oberhauserová et al., 2010; O’Toole et al., 2014; 

Martinez-Ibeas et al., 2016). Pro získání DNA je nutné rozrušit stěny vajíček. To je možné 

například mechanicky za pomoci teflonového pístu. Tato metoda nemá při izolaci DNA 

z  vajíček Paramphistomum cervi žádný negativní vliv na průběh PCR a představuje proto 

vhodnou a rychlou metodou, díky které lze snadno získat DNA v neporušené podobě 

(Oberhauserová et al., 2010). K mechanickému rozrušení vaječné stěny lze použít také přístroj 

Bead Beater (O’Toole et al., 2014). Izolaci DNA z vajíček je možné úspěšně provést také 

opakováním několika cyklů zamrazení a tání vzorku s vajíčky (Martinez-Ibeas et al., 2016; 

Itagaki et al., 2003). Itagaki et al. (2003) takto úspěšně izoloval DNA z jediného vajíčka druhů 

Calicophoron calicophorum, Orthocoelium streptocoelium a Homalogaster paloniae. Izolace 

DNA z neporušených vajíček C. daubneyi a P. leydeni nebyla úspěšná (Martinez-Ibeas et al., 

2016). 
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V případě nutnosti utracení hostitele je možné izolovat DNA přímo z těla dospělých 

motolic lokalizovaných v předžaludcích, tlustém střevě či žlučovodech (Sripalwit et al., 2007; 

Puttalakshmamma et al., 2014; Itagaki et al., 2003). V dospělcích je DNA přítomná ve větším 

množství než ve vajíčkách a postup její izolace je podobný jako izolace DNA z tkáně. 

 

PCR 

Klasická PCR metoda je v biologických studiích hojně využívána a testována byla 

i  pro identifikaci druhů motolic nadčeledi Paramphistomoidea. Martinez-Ibeas et al. (2016) 

prostřednictvím amplifikace a následné sekvenace ITS2 úseku DNA izolované z vajíček 

získaných sedimentační metodou identifikovala C. daubneyi v přirozeně nakažených ovcích 

irských farem. Potvrzen byl také méně častý výskyt druhu P. leydeni. PCR byla shledána 

dostatečně věrohodnou metodou pro identifikaci druhů paramfistomních motolic. Zkřížená 

reakce s Fasciola hepatica ani se vzorky zdravých zvířat nebyla pozorována (Martinez-Ibeas 

et al., 2016). Bazsalovicsová et al. (2010) vytipovala druhově specifickou nukleotidovou 

sekvenci v ITS2 oblasti P. cervi (286 bp), která nevykazuje vnitrodruhovou variabilitu 

a  umožňuje při použití specifických primerů odlišit P. cervi od druhů F. hepatica 

a  Fascioloides magna. Vajíčka těchto druhů jsou si velmi podobná vajíčkům a při koprologické 

diagnostice mohou být v oblasti střední Evropy snadno zaměněna (Bazsalovicsová et al., 2010). 

 

PCR-RFLP 

K diagnostice a molekulární identifikaci paramfistomních motolic je možné využít 

i  metodu PCR-RFLP. Itagaki et al. (2003) použil k ověření možnosti využití této metody 

k diagnostice paramfistomních motolic ITS2 úsek DNA. ITS2 druhů C. calicophorum, 

O.  streptocoelium a H. paloniae se lišily v nukleotidové sekvenci a restrikčním místě pro 

enzym AccII, který byl pro tuto metodu použit. Metoda PCR-RFLP je podle autora vhodná pro 

rozlišení druhů C. calicophorum, O. streptocoelium a H. paloniae, které napadají skot 

v Japonsku. Navíc je pro tuto metodu dostatečné i množství DNA pocházející z jediného 

vajíčka. Sanabria et al. (2011) použil metodu PCR-RFLP pro charakterizaci ITS2, 5.8S a 28S 

úseku DNA P. leydeni. Po rozštěpení restrikčními endonukleázami (Bsh1285I, HinfI, HhaI, 

RsaI, BsuRI, TaqI a Tru1I) nepozoroval žádné rozdíly v délkách ani sekvencích fragmentů mezi 

různými jedinci argentinských populací druhu P. leydeni. Metodu je podle autora možné použít 

pro sledování mezidruhové variability paramfistomních motolic ve stádech dobytka mezi 

sousedícími regiony Argentiny nebo pro identifikaci dosud nepopsaného rodu či druhu 

(Sanabria et al., 2011). Rinaldi et al. (2005) ve svém výzkumu analyzoval ITS2, 5.8S a 28S 
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oblasti druhu C. daubneyi, často nalézaného u přežvýkavců v Itálii. Při použití 4 restrikčních 

endonukleáz (MseI, RsaI, HaeIII a AccII) nebyly pozorovány žádné rozdíly v ITS2, 5.8S a 28S 

mezi různými jedinci druhu C. daubneyi. Vysoká mezidruhová variabilita ITS2 úseku 

umožňuje za pomoci PCR-RFLP a restrikční endonukleázy AccII rozlišit druhy Calicophoron 

microbothrioides, C. calicophorum a C. daubneyi (Rinaldi et al., 2005). Délky ITS2 úseku 

a  fragmentů rozštěpených enzymem AccII jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tab. 4. Délky ITS2 a fragmentů vzniklých po štěpení restrikční endonukleázou AccII 
některých druhů paramfistomních motolic 
 

Druh Délka ITS2 

úseku v bp 

Délka fragmentů 

rozštěpených Acc II v bp 

Zdroje 

Calicophoron calicophorum 284 - Itagaki et al. (2003) 

Calicophoron daubneyi 282 260, 240 Rinaldi et al. (2005) 

Homalogaster paloniae 285 250, 230 Itagaki et al. (2003) 

Orthocoelium streptocoelium 284 250, 125, 105 Itagaki et al. (2003) 

Paramphistomum cervi 286 nebylo součástí výzkumu Bazsalovicsová et al. 
(2010) 

Paramphistomum leydeni 282 nebylo součástí výzkumu Sanabria et al. (2011) 

 „ - “  = žádný fragment nevznikl 

 

HAT-RAPD PCR 

Metoda HAT-RAPD PCR byla s využitím 5 komerčně dostupných oligonukleotidových 

primerů (OPA2, OPA4, OPA5, OPB18, OPC9 a OPH11) použita v práci Sripalwit et al. (2007) 

pro rozlišení 3 druhů paramfistomních motolic nalezených u přežvýkavců v Thajsku. Úspěšně 

byly rozlišeny druhy P. epiclitum, F. elongatus a O. streptocoelium (Tab. 5). Puttalakshmamma 

et al. (2014) použil metodu HAT-RAPD k identifikaci dospělců paramfistomních motolic 

získaných z bachoru a žlučovodů přežvýkavců v Indii. Druhy P. cervi, Gastrothylax indicus 

a  Gigantocotyle bathycotyle byly rozlišeny za použití primerů komerčních OPA2, OPA4, 

OPA8 a OPA9 (Tab. 5).  
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Tab. 5. Délky amplikonů DNA různých druhů paramfistomních motolic za použití definovaných primerů a metody HAT-RAPD 
(v bp) (Sripalwit et al., 2007 a Puttalakshmamma et al., 2014) 
 

„ - “ = žádný amplikon nevznikl 
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Molekulární metody jsou používané především pro druhovou identifikaci paramfistomních 

motolic. Některé molekulární metody (např. PCR, PCR-RFLP) je ale možné používat 

i  k diagnostice nákaz paramfistomními motolicemi. Identifikace může být provedena na 

základě délky fragmentů této DNA nebo s pomocí sekvence DNA. Jako DNA marker 

k  identifikaci druhů paramfistomních motolic je obvykle využívána ITS2 oblast ribozomální 

DNA, která vykazuje dostatečnou variabilitu mezi různými druhy a naopak konzervovanost 

v rámci jednoho druhu. Na základě dat o restrikčních místech pro endonukleázu AccII v ITS2 

lze za pomoci metody PCR-RFLP identifikovat nákazu druhy C. daubneyi, O. streptocoelium, 

H. paloniae. Rozlišení druhů P. epiclitum, F. elongatus, O. streptocoelium, P. cervi, G. indicus 

a G. bathycotyle je možné prostřednictvím metody HAT-RAPD. Nevýhodou obou metod může 

být náročnost na optimalizaci, odborné pracovníky a v rozvojových zemích také finanční 

náklady spojené s pořízením přístrojového vybavení (termocykler). Molekulární diagnostika 

využívající sérum či mléko hostitele dosud nebyla pro nákazy paramfistomními motolicemi 

realizována. Některé metody úspěšně použité pro molekulární identifikaci a diagnostiku nákaz 

motolicemi zatím nebyly testovány pro motolice nadčeledi Paramphistomoidea. S dobrými 

výsledky (vysoká sensitivita i specifita) byla použita metoda real-time PCR kombinovaná 

s metodou HRM pro diagnostiku nákaz druhy Opisthorchis viverrini a Clonorchis sinensis 

z lidské stolice (Kaewkong et al., 2013; Cai et al., 2014). Jiným příkladem je metoda LAMP, 

která vykazuje vyšší sensitivitu než PCR metoda a úspěšně odlišuje nákazu Fasciola hepatica 

od nákaz způsobených jinými druhy motolic (Ai et al., 2010; Martínez-Valladares Rojo-

Vázquez, 2016). Obě tyto metody by bylo vhodné otestovat i pro molekulární identifikaci a 

diagnostiku nákaz paramfistomními motolicemi. 
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4 Závěr 

Tato práce shrnuje poznatky o současných možnostech diagnostiky nákaz hospodářsky 

významných přežvýkavců motolicemi nadčeledi Paramphistomoidea a vývoji nových, zejména 

imunologických a molekulárních diagnostických metod.  

Diagnostika nákaz paramfistomními motolicemi je v současné době prováděna především 

na základě klinických projevů zvířat a detekcí vajíček v trusu hostitele koprologickými 

metodami. Koprologické metody jsou nenáročné na přípravu, na odbornost pracovníků 

v laboratoři i na vybavení laboratoře. Jejich nevýhodou je však omezení detekce nákazy na její 

patentní periodu. Prepatentní fázi, která je pro hostitele v důsledku migrace juvenilních stádií 

zažívací soustavou nejvíce patogenní, není možné koprologickými metodami diagnostikovat. 

Proto jsou vyvíjeny imunologické metody, které umožňují zachytit nákazu již v její rané fázi. 

Pro vývoj imunodiagnostických kitů je možné využít vybrané antigeny specifické pro konkrétní 

druhy a stádia paramfistomních motolic (např. 52kDa somatický antigen dospělé motolice 

P.  cervi pro možnost detekce protilátek nebo 16kDa E/S antigen P. gracile pro jeho detekci 

připravenými monoklonálními protilátkami). Nevýhodou imunodiagnostických metod mohou 

být zkřížené reakce mezi antigeny příbuzných druhů. Molekulární metody jsou navrhovány 

zejména za účelem druhové identifikace paramfistomních motolic. Některé metody, například 

PCR a PCR-RFLP, je ale možné použít i k diagnostice paramfistomózy. Markerem 

molekulárních metod je nejčastěji ITS2 úsek rDNA.  
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