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ABSTRAKT
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Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Název diplomové práce: Motolice jaterní - léčba a rezistence
Fasciola hepatica je parazitem s celosvětovým významem, kterého nalézáme jak
u hospodářských zvířat, tak u člověka. Tato rešeršní práce si klade za cíl sumarizovat
informace o možnostech léčiv a léčebných alternativ, které jsou vhodné v boji proti
F. hepatica. Vzhledem k tomu, že u řady v minulosti užívaných léčiv, stejně tak jako u
léčiv podávaných v současnosti, se vyskytla rezistence, zaměřuje se práce i na tento
fenomén, a to zejména na mechanismy jeho vzniku.
Léčiva užívaná k léčbě fasciolózy, se nazývají antitrematodika. Lze je rozdělit
do pěti chemických skupin, z nichž nejvýznamnější skupinou jsou v současnosti
benzimidazoly a jejich zástupce triklabendazol. Z dalších léčiv jsou pak významné
albendazol, klorsulon, hexachlorofen, klosantel, diamfenetid, bithionol, rafoxanid.
Míra rozvoje rezistence je ovlivněna mnoha faktory, které mohou být genetické,
biologické nebo funkční. F. hepatica využívá aktivně svůj enzymatický aparát, a to
zejména oxidační enzymy nebo efluxní transportéry. Svůj vliv na rozvoj rezistence
mají, kromě samotného parazita, také chovatelé a zemědělci. Časté používání a
případně podávání nižších než terapeutických dávek výrazně přispívají k vzniku
rezistence na tato anthelmintika.
Vzniku rezistence je třeba předcházet, a to zejména vhodně zvolenou strategií
léčebných postupů, volbou a střídáním anthelmintik na jednom místě a dalšími
metodami. Důležitým faktorem v boji s touto motolicí je znalost rezistence v místě
léčby, k čemuž lze v současnosti využít některé metody, jako je např. egg hatch test,
fecal egg count reduction test nebo coproantigen reduction test.
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Title of diploma thesis: Liver fluke - treatment and resistence
Fasciola hepatica is a parasite of global importance that we find both in farm
animals and in humans. This thesis aims to summarize information on the potential of
drugs and treatment alternatives that are suitable for treatment of F. hepatica. Given that
for a number of drugs used in the past, as well as the drugs currently administered,
resistance developed, this thesis is also focused on this phenomenon, especially the
mechanisms of its origin.
The drugs used to treat fasciolosis are called antitrematodal drugs. They can be
divided into five chemical groups, of which the most important group are currently
benzimidazoles and their representative triclabendazole. Also other drugs as
albendazole,

clorsulon,

hexachlorophene,

closantel,

diamphenitide,

bithionol,

rafoxanide are important.
The rate of resistance development is affected by many factors that may be
genetic, biological or functional. F. hepatica actively uses its enzymatic system,
especially oxidation enzymes or efflux transporters. The influence on the development
of resistance, apart from the parasite itself, have also breeders and farmers. Frequent use
and, optionally, administration of lower than therapeutic doses greatly contribute to the
development of resistance to these anthelmintics.
The emergence of resistance needs to be overcome, especially by a well-chosen
treatment strategy, choosing and alternating anthelmintics in one place and other
methods. An important factor in the fight against this fluke is also the knowledge of
resistance at the treatment site, which is currently possible to use some methods such as
the egg hatch test, the fecal egg count reduction test or the coproantigen reduction test.
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1 ÚVOD
Motolice jaterní (Fasciola hepatica) je kosmopolitní parazit z třídy motolic
(Trematoda) vyvolávající závažné onemocnění, fasciolózu. Toto onemocnění způsobuje
velké ekonomické ztráty především u ovcí a skotu po celém světě. Tento parazit se živí
krví, narušuje funkci jater a žlučových cest, u těžkých infekcí způsobuje úbytek na váze,
anémii a hypoalbuminémii. Je to také významná zoonóza, která se vyskytuje zejména
v rozvojových zemích. (Alvarez et al., 2005)
Pro léčbu onemocnění způsobených zástupci třídy Trematoda se běžně v
humánní i veterinární medicíně používají širokospektré benzimidazoly (BZD). Za
nejúčinnější léčivo z této skupiny, které působí na F. hepatica, je považován
halogenovaný derivát triklabendazol (TCBZ), který má vynikající účinky nejen na
dospělé, ale i juvenilní formy motolic. Albendazol (ABZ) je další benzimidazolový
derivát vhodný k udržení kontroly před F. hepatica u domestikovaných zvířat. Účinek
má však pouze na motolice starší 12 týdnů. (Alvarez et al., 2005; Mottier et al., 2006)
Další významná léčiva používaná v léčbě proti F. hepatica jsou pak albendazol,
klorsulon, hexachlorofen, klosantel, diamfenetid, bithionol, nitroxynil, rafoxanid.
(Mehlhorn, 2008)
Bohužel, v důsledku plošného užívání TCBZ došlo na řadě míst světa k rozvoji
rezistence a vývoji rezistentních kmenů nejen na TCBZ, ale i na další léčiva. Jelikož
žádná nová léčiva proti F. hepatica nebyla v posledních letech uvedena na trh, mohla by
se tato rezistence stát vážnou hrozbou. (Mottier et al., 2006)
Parazité mají několik možných strategií, jak se bránit proti xenobiotikům,
v našem případě anthelmintikům, které mohou přispět k rozvoji rezistenci. Mezi tyto
strategie patří snížený příjem léčiva (uptake), aktivní snižování koncentrace léčiva v těle
parazita (efflux), modifikace cílové struktury, modifikace struktury léčiva, sekvestrace
léčiva do necílových částí těla parazita, substrátová kompetice a další, které se různě
mohou kombinovat. Mechanismus rezistence tedy není pouze jeden, ale mohou se
vzájemně kombinovat. (Mottier et al., 2006)
Ačkoliv se v současnosti objevují ve vývoji nové přístupy, jak bojovat s tímto parazitem
(vakcíny), zatím nejúčinnější zbraní v boji proti infekci způsobenou F. hepatica
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zůstávají anthelmintika. Na druhou stranu, vznikající rezistence na tyto látky nás o tyto
zbraně může připravit. (James et al., 2009)
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1

Motolice jaterní (Fasciola hepatica)

2.1.1

Taxonomické zařazení

Říše:

Animalia

Kmen:

Platyhelminthes

Podkmen:

Neodermata

Třída:

Trematoda

Podtřída:

Diganea

Řád:

Echinostomida

Čeleď:

Fasciolidae

Rod:

Fasciola

Druh:

Fasciola hepatica

(Buša, 2013)

2.1.2

Stavba těla
Dospělé motolice mají povrch těla tvořen

syncytiálním tegumentem, ze kterého často vystupují
ostny

kryté

vnější

cytoplazmatickou

membránou

syncytia. Tělo motolice jaterní je zploštělé z břišní i
hřbetní strany, je nečlánkované, lupenovitého protáhlého
tvaru a ke konci se sbíhá. Díky parazitickému způsobu
života je potlačeno smyslové a pohybové ústrojí.
K ochraně slouží kutikula a dvě přísavky.
Dospělá motolice je zhruba 2,5-3 cm dlouhá a 1,5
široká. Na břišní straně v horní polovině těla se nacházejí
Obrázek 1: Základní schéma stavby těla

dvě přísavky (ústní a břišní). Uprostřed první z nich se motolice jaterní: Upraveno dle: (John
Elfick, 2017)
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nachází ústní otvor, břišní přísavka slouží k přichycení na povrch.
Trávicí soustava je u motolice jaterní dobře vyvinuta, přesto část živin motolice
přijímají povrchem těla. Začíná ústní přísavkou s ústním otvorem, který je zároveň
vyvrhovacím, na nějž navazuje předhltan, svalnatý hltan, jícen a samotné střevo, ze
kterého vybíhají postranní slepé výběžky. Motolice se živí krví konečného hostitele,
kterou saje pomocí svalnatého hltanu. Vylučovacím orgánem jsou protonefridie, jež se
skládají z plaménkových buněk. Motolice dýchají anaerobně. Nervová soustava je
tvořena u předního konce mozkovou zauzlinou, která je párová. Vybíhají z ní krátké
provazce a 3 páry dlouhých provazců propojených příčnými spojkami.
Rozmnožovací soustava zabírající největší část těla zahrnuje samčí i samičí
pohlavní orgány v jednom jedinci. Motolice má nepárový vaječník a párová varlata.
Jako první dozrávají spermie, vajíčka jsou pak oplodněna spermií jiné motolice. Varlata
jsou převážně oválného či keříčkovitého tvaru. Jednou z částí samičí rozmnožovací
soustavy je Laurerův kanál, kterým je nejspíše odstraněn nadbytečný materiál z ootypu
do vnějšího prostředí. Motolice má dělohu zakončenou metraternem, který zároveň
slouží ke kopulaci. Vajíčka jsou obvykle oválná s víčkem. (Nyindo and Lukambagire,
2015b; Richa Shah, 2016; Volf and Horák, 2007)
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2.1.3

Charakteristika a životní cyklus

Obrázek 2: rozmnožovací cyklus motolice jaterní. Převzato z: (Wikipedia, 2015)

Třída Trematoda je velmi početná, je známo přes 8000 druhů. Motolice jsou
parazitické organismy, které získávají živiny od hostitele/ů. Obvykle těmto hostitelům
škodí, ale nezabíjí je. Parazitují nejčastěji v trávicím systému, dýchacím, krevním
řečišti, nervové soustavě, urogenitálním traktu, tělních dutinách. Jsou převážně
hermafrodité, kromě čeledi Schistosomatidae. (Volf and Horák, 2007)
Motolice jaterní (F. hepatica) je endoparazit s několika vývojovými stádii (viz
Obrázek 2). Je kosmopolitně rozšířena a parazituje v jaterních žlučovodech většiny
savců. Zvířata se většinou nakazí pasením na trávě a lidé zeleninou kontaminovanou
parazitem. Parazit způsobuje těžké trávicí poruchy: bolesti břicha, průjem a závratě, u
zvířat může pak zapříčinit jejich úhyn. Člověku způsobuje vážná onemocnění žlučníku
a jater. (Nyindo and Lukambagire, 2015b)
Dospělí jedinci kladou vajíčka, která přes žlučovody se žlučí odcházejí do
střeva. Do vnějšího prostředí se dostávají pomocí výkalů a dále se musí dostat do vody,
která je důležitá pro další vývoj. Obsah kyslíku a teplota jsou důležitými faktory ve
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vývoji vajíček ve vnějším prostředí. Ve vodním prostředí se dále vyvíjejí za 10-20 dní
v larvu zvanou miracidium. Miracidium je mikroskopický organismus o velikosti 0,010,35 mm, který má na povrchu obrvenou kutikulu. Miracidia uvolněná z vajíček ve
vodě jsou schopná ihned plavat a hledat mezihostitele-plže. Mezihostiteli jsou některé
druhy plovatek. (Buša, 2013; Volf and Horák, 2007)
K orientaci v prostředí při hledání svého mezihostitele využívají miracidia různé
receptory. Jsou schopné rozpoznat glykoproteiny vylučované plžem, světlo a směr
gravitačního zrychlení. Můžeme tedy u nich pozorovat chemotaxi, fototaxi či geotaxi.
Jakmile miracidium najde svého mezihostitele, přichytí se na něj a penetruje tělní
stěnou plášťové dutiny měkkýše. Larva je schopna penetrovat pomocí apikální žlázky,
která obsahuje proteolytické enzymy. Poté ztrácí brvy a vzniká povrchové syncytium
zvané neodermis. Z miracidia se tak vyvine mateřská sporocysta. (Buša, 2013; Lang,
1971; Volf and Horák, 2007)
Sporocysta je oválného tvaru či protáhlého váčku s obsahem zárodečných
buněk. Sporocysty nemají střevo, a tak přijímají živiny povrchovým tegumentem z těla
měkkýše. Sporocysty se pohybují v lymfatickém a krevním oběhu až do
hepatopankreatu plže, kde vzniká další larvální stádium, redie. (Volf and Horák, 2007)
Redie mají trávicí soustavu s vakovitým střevem. Živí se tkáňovými tekutinami
a tkáněmi plže, které značně narušují, ale stále část živin přijímají povrchem těla. Tělo
mají redie protáhlé a schopné pohybu. Pohybu pomáhají kónické výrůstky, jež jsou
povrchu těla. Velkou částí vnitřního objemu redie je embryonální prostor, kde se tvoří
zárodečné buňky a z nich další dceřiné redie. Většinou nejdříve dochází k vytvoření
několika generací redií, ze kterých se následně vytvářejí cerkárie. (Volf and Horák,
2007)
Cerkárie je vývojové stádium o přibližné velikosti 0,1-1mm. Opouští tělo plže,
který většinou zahyne. Podobají se dospělým motolicím. Na zadním konci těla mají
malý přívěsek, pomocí něhož se pohybují a přichycují k rostlinám. Také mají typické
trny, přísavky a vyvinutou trávicí soustavu, která však neslouží k přijímání potravy. U
vylučovací soustavy cerkárie jsou patrny plaménkové buňky. Cerkárie má několik typů
žlázových buněk, využívá je k různým účelům. Jedněmi z nich jsou penetrační žlázky
obsahující enzymy nutné k průniku a migraci skrz tkáně hostitele. Cystogenní žlázy jsou
nutné k tvoření metacerkálních obalů. (Volf and Horák, 2007)
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Při přichycení cerkárie na pevný poklad (např. rostlinu), odhazují bičíkatý
ocásek a tvoří kolem sebe pomocí cystogenních žlázek cystu, ta ji chrání před
nepříznivými vlivy. Toto poslední larvální stádium se nazývá metacerkárie, též ve starší
literatuře označováno jako adoleskárie. Metacerkárií se definitivní hostitel nakazí z
vody nebo pozřením rostlin. Obal metacerkárie je v žaludku narušen trávicími enzymy a
vývoj motolice je dokončen v tenkém střevě. Tak vznikají malé motolice, jež se přes
stěnu tenkého střeva dostávají do dutiny břišní a jater, kterými několik týdnů migrují, a
nakonec zůstanou ve žlučovodech. I když většina motolic docestuje do jater, mohou
zůstat i v jiných orgánech, avšak zde se nemohou rozmnožit, ale jsou schopni v těchto
necílových orgánech přežívat a způsobovat různé zdravotní komplikace. (Buša, 2013;
Volf and Horák, 2007)
Tento vývoj k definitnímu hostiteli trvá motolici až tři měsíce. Její nebezpečnost
spočívá v destrukci jaterní tkáně a obstrukci žlučovodů dospělými motolicemi. Také
působí toxicky prostřednictvím svých metabolitů. V játrech může také dojít k vytvoření
degenerovaných lézí s následnou proliferací pojivové tkáně vedoucí až k fibróze a
jaterní cirhóze. (Lang, 1971; Nyindo and Lukambagire, 2015a; Volf and Horák, 2007)
Tabulka 1: Základní charakteristika F. hepatica
Finální
hostitel
Ovce,
dobytek, kůň,
člověk

Velikost
dospělce
(mm)
20-30

Velikost
vajíček (µm)

mezihostitel

Prepatentní
perioda

Lidských
případů

Materiál pro
vyšetření

70x130

Lymnaea spp.

8-13.týdnů

Tisíce

Vajíčka/
výkaly

převzato z: (Mehlhorn, 2008)

2.1.4

Genom F. hepatica
Je pozoruhodné, že F. hepatica je schopná se rychle adaptovat na nové hostitele

nebo léčiva. Tím, že je hermafrodit, dalo by se očekávat, že populace motolic ztratí
prostřednictvím příbuzenského množení genetickou rozmanitost, která je základním
předpokladem pro adaptaci. Opak je však pravdou.
Pro F. hepatica byl stanoven genom o přibližné délce 1,3 Gb. Genom je tak
podstatně větší, než lze najít u jiných parazitů. Pro srovnání motolice žlučová
(Clonorchis sinensis) má genom pouze o délce 547 Mb, genom krevniček (Schistosoma
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spp.) pak jen 363 Mb. Tato velikost nikterak nesouvisí s počtem chromozomů (F.
hepatica 10 párů; C. sinensis 28 párů; S. mansoni 8 párů). Z vlastní analýzy genomu
vyplývá, že míra polymorfismu umožňuje motolici se rapidně adaptovat na široké
spektrum hostitelů, mezihostitelů, ale i změny klimatu nebo terapii léčivy a případně i
vakcín. (Cwiklinski et al., 2015)
Ve Velké Británii byl zkoumán polymorfismus u jednotlivců F. hepatica z pěti
různých izolátů. U všech vzorků byl pozorován významný polymorfismus. 48 % genů
vykazovalo alespoň jeden ne-synonymní jednonuleotidový polymorfismus. Řada těchto
polymorfismů se týká genů hrajících roli v interakci mezi hostitelem a parazitem, což
pravděpodobně vysvětluje, proč F. hepatica dokáže reagovat na změny v rozmanitosti
hostitelů nebo na další selekční tlaky, jako je například léčba anthelmintiky. (Cwiklinski
et al., 2015)

2.1.5

Fasciolóza – výskyt a příznaky onemocnění

2.1.5.1 Výskyt fasciolózy a příznaky onemocnění u lidí
Lidská fasciolóza byla poprvé zaznamenána již v roce 2000 před naším
letopočtem a způsobují ji motolice F. hepatica nebo F. gigantica. Objevila se na
Středním východě a v severní Africe, např. v Egyptě, Etiopii, Íránu, Iráku, Sýrii a
Saúdské Arábii. Nejvyšší výskyt byl hlášen v jihoamerické Bolívii a Peru. Výskyt
lidské fasciolózy nedávno (2014) zaznamenali také v Argentině, Brazílii i Mexiku.
Vysoká prevalence lidské fasciolózy je také spojena se změnami klimatu, sociálněekonomických činností a se specifiky lidských obydlí. Nedávno narostl počet případů
nemoci také v jihovýchodní Asii, indickém subkontinentu, Kambodži, Číně, Vietnamu,
Singapuru, Indii a na Filipínách. V Evropě se tato nemoc vyskytla v Itálii, Španělsku,
Turecku, Británii, Francii a Řecku. Pár případů bylo zaznamenáno také v Severní
Americe a Kubě. Podle nedávných průzkumů je fasciolóza pravděpodobně nejvíce
rozšířenou parazitickou infekcí po celém světě. (Nyindo and Lukambagire, 2015b)
V posledních letech se začala vyskytovat také u lidí v dalších zemích. Asi 50
milionů lidí je nakaženo a více než 180 milionů je vystaveno riziku infekce, a to v
rozvinutých i rozvojových zemích. (Nyindo and Lukambagire, 2015b)
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Obrázek 3: Globální výskyt lidské fasciolózy, modré části jsou země postižené touto nemocí v roce
2015. Převzato z: (Nyindo and Lukambagire, 2015b)

Lidská fasciolóza způsobuje závažné příznaky a nemoci. Vysoký výskyt
fasciolózy je mezi zemědělci a pastevci, kteří jsou blízce spojeni s živočišnou výrobou.
Dnes již nejsou zaznamenána lidská úmrtí, která by byla přímo spojena s fasciolózou, a
proto je tato nemoc často zanedbávána. Lidská fasciolóza je zoonóza zařazována mezi
opomíjené tropické nemoci (neglected tropical diseases). (Nyindo and Lukambagire,
2015b)
Lidé mohou být infikováni rostlinami rostoucími v blízkosti vodních zdrojů,
kontaminovanou vodou nebo nedostatečně tepelně upraveným masem ovcí a skotu.
Motolice se z metacerkárií líhnou ve střevě hostitele, pak migrují přes břišní dutinu,
přes játra a usadí se v žlučových cestách, kde způsobují obstrukci průtoku žluči a zánět
okolní jaterní tkáně.
Typickými příznaky jsou:


horečka, pocení, úbytek hmotnosti, anémie a někdy i vyrážka



nevolnost, bolesti břicha v pravém horním kvadrantu, v nadbřišku



jiné břišní příznaky (např. anorexie, zvracení, průjem, změny v činnosti střev a
snížení tělesné hmotnosti)



další znaky (např. hepatomegalie, žloutenka)



eozinofilie (výraznější a méně variabilní během akutní fáze)



transaminitis (zvýšení transamináz v játrech) a abnormální jaterními testy
(Centers for Disease Control and Prevention, 2016a)
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Fasciolózu lze rozdělit podle klinických příznaků na jaterní fázi (akutní) a biliární
(chronickou) fázi. (Centers for Disease Control and Prevention, 2016a; Kaya et al.,
2011)

Obrázek 4: Dospělá motolice jaterní. Převzato z: (Centers for Disease Control and Prevention, 2017)

Jaterní fáze
Nezralá larvální stádia motolice migrují přes střevní stěnu, peritoneální dutinu,
jaterní tkáň až do žlučovodu. Motolice konzumují hepatocyty, vytvářejí tunely a
pobývají v játrech i měsíce. Jaterní fáze trvá 2-4 měsíce, než larvy dozrají ve
žlučovodech. Larvální migrace poškozuje stěny tenkého střeva, jaterního parenchymu a
pobřišnice. To může mít za následek zničení tkáně, zánět, lokální nebo celkové
toxické/alergické reakce a vnitřní krvácení. Jaterní fáze je charakterizována kromě výše
uvedených příznaků také vysokou horečkou se zimnicí, bolestmi v nadbřišku,
hepatomegalií, mírnou hepatitidou, hubnutím, prominentní eozinofilií, kopřivkou,
kašlem, dušností a žaludečními obtížemi. (Kaya et al., 2011)
Žlučová fáze
Žlučová fáze nastává, když nezralé larvy docestují do žlučovodů, kde pohlavně
dospějí a začnou produkovat vajíčka. Ta pak přecházejí ze žlučovodu do střeva a
následně do výkalů. Tato fáze může probíhat bez příznaků měsíce i roky. Jediným
příznakem při rutinním testováním krve může být méně nápadná eozinofilie. Proto je
někdy tato fáze ještě rozdělována na asymptomatickou latentní fázi a symptomatickou
obstrukční fázi.
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Projevy obstrukční fáze mohou být:


ztlušťování stěn žlučovodů, zánět a ucpání žlučových cest, žlučové kameny



biliární kolika a cholangitida, bolest v epigastriu, nevolnost, průjmy, bolest
v nadbřišku, pankreatitida, cirhóza



žloutenka a vzhledem k obstrukci žlučovodů červy měkkým břichem a
výslednou zánětlivou odpovědí (Kaya et al., 2011)
S touto nemocí může souviset také tvorba žlučníkových kamenů, žlučníkový

záchvat, kalcifikace žlučovodů, hepatomegalie, splenomegalie, ascites, anémie. (Kaya et
al., 2011) U několika druhů motolic žijících v játrech bylo prokázáno, že vlivem
mechanického poškození jater propuklo následně nádorové bujení. Je pravděpodobné,
že nádorové bujení mohou způsobit také dospělé F. hepatica. Tato hypotéza vychází
z experimentálních nálezů. (Thamavit et al., 1994). Pravděpodobně díky tomu, že se
během infekce nadměrně vytváří oxid dusnatý a N-nitrosloučeniny jako imunitní
odpověď na infekci. Oxid dusnatý vytvořený během parazitárního zánětu, Nnitrosloučeniny a další sloučeniny mohou být genotoxické pro hepatocyty.
(Sithithaworn et al., 1994)
Správná diagnóza tohoto onemocnění je důležitá, protože klinické projevy jsou
nespecifické a případů infikace F. hepatica je mnoho. Nejpoužívanějším vyšetřením je
přímá detekce vajíček motolice jaterní, a to mikroskopicky ze stolice nebo
duodenálního/žlučového aspirátu. Nicméně, vajíčka se ve stolici objeví až 3-4 měsíce
po infikaci. Vhodnější než detekce vajíček je tak stanovení protilátek, které jsou
detekovatelné už 2-4 týdny po expozici. (Centers for Disease Control and Prevention,
2016b)
Při mikroskopii vajíček F. hepatica může být obtížné rozeznat je od vajíček
Fasciolopsis buski, takže si pomáháme praziquatelem, který obvykle pro F. hepatica
není účinný. Také může nastat falešná fasciolóza, kdy najdeme ve stolici vajíčka v
důsledku nedávaného požití jater obsahujících neinfekční vajíčka. (Centers for Disease
Control and Prevention, 2016a)
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Mezi další používaná vyšetření patří: rutinní krevní testy, kompletní krevní
obraz, chemický rozbor krve, ultrasonografie břicha, počítačová axiální tomografie,
histopatologické vyšetření vzorku, biopsie jater nebo dalších tkání.
Hlavními nálezy při infekci F. hepatica jsou cholestáza, zvýšené sérové hladiny
ALT, AST, LDH, GMT a celkový bilirubin. Vizualizovat lze pomocí cholangiografie a
výpočetní tomografie díky zesíleným stěnám extrahepatických žlučových cest a
žlučníku. (Dusak et al., 2012)
Napadení F. hepatica lze detekovat také dalšími technikami, jako jsou
sérologické, precipitační reakce, komplement-vážící reakce, ELISA testy, Western blot,
radiologická a zobrazovací diagnostika a specifické molekulární techniky. Dále se také
u pacientů provádí laboratorní testy, CT břicha, specifický nepřímý hemaglutinační test
(IHA). Pro vyloučení jaterní léze se používá tomografické vyšetření. Diagnóza žlučové
fáze je založena na extrakci živého jedince během endoskopické retrográdní
cholangiopankreatografie. (Centers for Disease Control and Prevention, 2016a; Dusak
et al., 2012; Kaya et al., 2011; Nyindo and Lukambagire, 2015b)
2.1.5.2 Výskyt fasciolózy a příznaky onemocnění u zvířat:

Obrázek 5: Distribuce onemocnění způsobené F. hepatica ve státě Austrálie, především v Novém
Jižním Walesu, Victorii a Tasmánii u ovcí a dobytku. Převzato z: (Boray, 2007)

Ačkoliv se s fasciolózou můžeme v poměrně významném množství setkat u lidí,
je považována primárně za chorobu zvířat, zejména ovcí a skotu. Je zastoupena po
celém světě a vyskytuje se prakticky na všech kontinentech kromě Antarktidy. Nejvíce
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se tato infekce vyskytuje v mírném pásu jako Bolívie, Peru, Íránu, Portugalsku, Egyptě
a Francii.
U ovcí a skotu vyvolává fasciolóza závažné onemocnění, které způsobuje v
živočišné výrobě ztráty v miliardách dolarů ročně. Dochází ke snížení produkce mléka a
masa. U ovcí dochází ke snížení produkce a kvality vlny, k pomalému růstu jehňat a
sníženému počtu porodů. U skotu pozorujeme snížení produkce a kvality mléka, menší
růst a menší spotřebu krmiva. Fasciolóza postihuje především žlučovody přežvýkavců a
ovcí a nejčastějším projevem této nemoci je chronická anémie. (Boray, 2007)
F. hepatica má také pozoruhodnou vlastnost přizpůsobování se novým
hostitelům. Nedávno byly objeveny nově nakažené druhy jako lamy a alpaky v Jižní
Americe, velbloudi v Africe a klokani v Austrálii. Postihuje také velikou škálu volně
žijících živočichů, kteří jsou hostiteli, přenašeči a přispívají k celosvětovému šíření
nákazy. Patří mezi ně králíci, zajíci, vydry, kanci, jeleni, vombati a bobři. (Robinson
and Dalton, 2009)

Akutní fasciolóza
Akutní fasciolóza může být masivní během krátké doby po příjmu metacercarie.
Často je to způsobeno některými sezónními a klimatickými podmínkami vhodnými pro
přežití parazita kombinovanými s nedostatkem preventivních opatření. Nevhodné je
třeba pasení v silně kontaminované mokré oblasti, proto jedním ze způsobů prevence
může být oplocení potenciálně nákazových oblastí. Zvířata nemusí projevovat žádné
příznaky, ale některá mohou mít bolesti břicha či žloutenku. Zvíře uhyne obvykle v
důsledku ztráty krve způsobené krvácením v játrech. Játra krvácí v důsledku migrace
nezralých motolic. (Boray, 2007)
Subakutní fasciolóza
Subakutní fasciolóza je charakterizována žloutenkou, podvýživou a anémií.
Motolice v játrech migrují, což vede k jejich poškození a hemoragii. Výsledkem je
těžká anémie, selhání jater a smrt. (Boray, 2007)

21

Chronická fasciolóza
Je nejběžnější formou infekce motolicí jaterní u ovcí, koz, skotu, koní a prasat.
Tato forma nastane, když se parazité dostanou do žlučovodů v játrech. Motolice se zde
živí krví, a tak nastává těžká anémie a chronický zánět se rozšíří do žlučových cest.
Klinické příznaky se vyvíjí pomalu. Zvířata jsou anemická, mají sníženou chutí k jídlu,
sliznice úst a očí jsou bledé, některá zvířata mohou mít otok pod čelistí a mají problémy
s pohybem. (Boray, 2007)
Akutní a chronická fasciolóza se může objevit v každém věku. Zvířata mají za
normálních okolností určitou přirozenou rezistenci, takže se převážně nakazí mladší
kusy. Zvířata s chronickou fasciolózou se mohou spontánně zotavit a částečně odolávat
reinfekci. Bohužel tato přirozená rezistence u chronické fasciolózy nezabrání
fibrotickým změnám v játrech. (Boray, 2007) Pomocí sérologického testu bylo
prokázáno, že již při raném poškození jater, kromě snížení jejich funkce, dochází dva
týdny po infekci k nárůstu hodnot enzymu glutamát dehydrogenázy. (Love, 2005)
Chronická fasciolóza u ovcí a skotu je většinou identifikována nálezem vajíček
ve stolici. U mrtvých zvířat lze během pitvy nalézt v játrech také nezralé motolice. Pro
detekci nezralých i zralých motolic je možné použít rovněž sérologický test (ELISA).
Nejlepší prevence a kontroly nad touto nemocí může být dosaženo léky,

jako je

triklabendazol (TCZB), který je účinný proti zralým i nezralým motolicím. Dokonce je
možné tento lék použít k léčbě mladých jalovic a i dojnic. (Boray, 2007)
Dobytek je v porovnání s ovcemi proti fasciolóze odolnější. Má intenzivnější
tkáňovou reakci, takže si déle uchovává určitou rezistenci. Bylo pozorováno, že mladé
motolice přednostně migrují do ventrálního laloku jater, a tak vytváří účinnou
mechanickou odolnost, následně dochází k hypertrofii pravého laloku, díky tomu
usnadňují přežití hostitele, díky dostatečně nepoškozenému dílu jaterní tkáně.
Dystrofické kalcifikace žlučových cest a fibróza přecházející do jaterního parenchymu u
chronických případů způsobují eliminaci motolice. U ovcí ke kalcifikaci nedochází.
(Love, 2005)
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2.1.6

Další formy onemocnění způsobované F. hepatica

Lokalizace do necílových orgánů
F. hepatica se obvykle vyskytuje v játrech a žlučových cestách. Larvální
stádium motolice však může migrovat i do jiných míst, jako jsou například plíce,
ledviny, oko, mícha, podkoží, urogenitální trakt nebo mozek. Tyto motolice nemohou
pohlavně dozrát, ale mohou dlouho přežívat v necílových orgánech, a způsobovat tak
různé zdravotní komplikace.
Příkladem může být F. hepatica, která docestovala do levého oka šestiletého
chlapce (viz obrázek 6). Pomocí FAST-ELISA a Western blottingu byla prokázana
přítomnost antigenů a potvrzena F. hepatica. V průběhu několika měsíců levá rohovka
podlehla kalcifikaci, chlapec byl na oko slepý a trpěl otoky obličeje. (Cheng et al.,
2007)

Obrázek 6: oční fasciolóza Převzato z (Cheng et al., 2007)

Infekční nekrotická hepatitida ,,Black disease“
Nemoc je zapříčiněná kombinací F. hepatica a bakterie Clostridium novyi typ B. Je to
akutní a smrtelné onemocnění jater, které má vliv na ovce i dobytek. Obvykle je
spojeno s poškozením jater způsobené migrací juvenilních F. hepatica, které takto
poskytuje vhodné prostředí pro tvoření spór z bakterií Clostridium novyi typu B
v játrech. (Boray, 2007; Mehlhorn, 2008)
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Laryngofaryngitida ,,Halzoun“
Na Středním východě jsou jako pochoutka považována syrová játra koz nebo
ovcí. V případech, kdy nakažená játra obsahují dospělce F. hepatica, tyto se mohou
přisávat na faryngeální mukózu, kde pak vyvolávají dráždění a částečně dušení. Toto
onemocnění vyžaduje rychlý chirurgický zákrok. (Bednář, 1996)
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2.2 Prevence
Důležitou obranou proti nemocím způsobeným tímto parazitem je prevence.
Spočívá převážně v přerušení životního cyklu parazita, zamezení rozptylu vajíček nebo
stolice konečných hostitelů v prostředí. Také je možné redukovat výskyt této nemoci
omezením výskytu mezihostitelů nebo zabráněním přenosu na konečného hostitele.
K přenosu dochází alimentární cestou. U lidí hraje roli důsledná hygiena a tepelná
úprava potravy. V poslední době dochází ke snaze vyvinout a uvést trh vakcínu proti
F. hepatica, bohužel však zatím (2016) není žádná k dispozici. (James et al., 2009;
Turner et al., 2016; Volf and Horák, 2007)
Dalším opatřením, které lze zvolit, je preventivní odčervení napadených zvířat
v místech, kde byla F. hepatica diagnostikována, nebo cílená léčba již napadeného
kusu. V takových případech je doporučováno, aby byla v průběhu roku střídána léčiva
z různých chemických skupin. Jako vhodné se jeví také selektivní ošetření prokazatelně
napadených zvířat a kombinace léčiv. Všechna tato opatření mají předcházet vzniku
rezistence na danou léčbu. Kombinací léčiv z různých chemických skupin a různým
mechanismem účinku dosáhneme aditivního nebo synergického účinku. Také různé
kombinace léčiv, např. TCBZ a levamnisole, klorsulon, nitroxynil a ivermektin
předchází vzniku rezistence. (Martínez-Valladares et al., 2014)
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2.3

Léčiva užívaná v terapii fasciolózy
Léky používané k odstraněním parazitických červů se nazývají anthelmintika,

zahrnují anticestodika (proti tasemnicím), antinematodika (proti hlísticím) a
antitrematodika (proti motolicím). Fasciolicidů je velké množství (Tabulka 2) a lze je
rozdělit chemicky do pěti velkých skupin:
1) Halogenované fenoly
2) Salicylanilidy
3) Benzimidazoly
4) Sulfonamidy
5) Fenoxyalkany
(Fairweather and Boray, 1999)
V současnosti jsou jednou z nejdůležitějších chemických skupin benzimidazoly. Ze
sloučenin je důležitý albendazol (ABZ), přestože se jeho účinnost vztahuje pouze na
motolice starší 12 týdnů. Na základě průzkumu z roku 2013 (Martínez-Valladares et al.,
2014) se prokázalo, že je schopen eliminovat 94-95% dospělých motolic u ovcí.
Za další významnou látku lze považovat klorsulon, který patří do skupiny
sulfonamidů. Má účinek na dospělé motolice. Při studii na ovcích byla post mortem
prokázána 98-99% účinnost.
V současnosti se za nejúčinnější lék považuje jiný benzimidazol, TCBZ, který
působí na nedospělé i dospělé motolice. Má 99% - 100% účinnost proti 4-14 týdnů
starým motolicím a 90-99% účinnost proti motolicím starým 2-3 týdny. (MartínezValladares et al., 2014)
Léky proti fasciolóze lze dále rozdělit dle mechanismu účinku: 1. narušující
energetický metabolismus: dichlorofen, niklosamid. 2. narušující membránové funkce:
praziquantel. 3. poškozující funkci mikrotubulů: TCBZ, ABZ. 4. léky s neznámým
mechanismem

účinku:

hexachloroethan,

hexylresorcinol,

tetrachloroethylen.

(Fairweather and Boray, 1999).
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Tabulka 2: Přehled léčiv užívaných v terapii nákazy F. hepatica včetně uvedení let na trh
Převzato z (Heinz Melhorn 20081; Moll et al. 20002; Alvarez-Sánchez et al. 20063)

Lék
Nitroxynil
Hexachlorofen
Bithionol
Niclofolan
Oxyklozanid
Rafoxanid
Closantel
Klorsulon
Diamfenetid
Albendazol
Triklabendazol

2.3.1

Rok uvedení léčiva na trh
19681
19571
19331
19591
19681
19691
19701
19691
19731
19791
19831

První hlášená rezistence
Údaj nenalezen
1967-19682
Údaj nenalezen
Údaj nenalezen
Údaj nenalezen
19902
19902
žádné zprávy o rezistenci1
Údaj nenalezen
19953
19953

Absorpce léčiv
Anthelmintika vstupují do těla F. hepatica především orální ingescí z krve nebo

transtegumentální difúzí. Možné jsou oba způsoby. Orální ingesce je zaznamenána u
dospělých stádií motolic. (Alvarez et al., 2007)
Kromě klorsulonu však mají většinou anthelmintika vstřebaná orální cestou
minimální účinek. Pro účinek je tak třeba transtegumentální vstup. Absorpční plocha
tegumentu F. hepatica je velká a povrch parazita plný záhybů a zřasení, což může
sehrát významnou roli v difusi anthelmintika z okolního prostředí. Množství léčiva,
které vstupuje do parazita je ovlivněno na povrchu tegumentu především koncentračním
gradientem přes membránu, vztahem pKa/pH a lipofilitou. (Alvarez et al., 2005)
Správná účinnost léku závisí nejenom na jeho vazbě na specifický receptor
(farmakodynamika), ale také na schopnosti dosáhnout vysoké a trvalé koncentrace
v místě výskytu parazita (farmakokinetika). Perorálně používaná anthelmintika, pokud
mají zasáhnout dospělce a juvenilní formy F. hepatica, se musí z gastrointestinálního
traktu vstřebávat a následně dobře pronikat do tkání a žlučovodů v dostatečných
koncentracích. Pouze tyto koncentrace jsou pak schopny pronikat tegumentem a
vyvolávat účinek. (Alvarez et al., 2007)

27

Typickým zástupcem léčiv, která pronikají do těla F. hepatica skrze tegument
pasivní difuzí, jsou BZD. Čím lipofilnější zástupce BZD, tím lepší průnik do těla
F. hepatica skrze tegument. (Alvarez et al. 2007)

2.3.2

Halogenované mono- a bis- fenoly
Halogenované fenoly jsou vysoce účinné proti dospělým motolicím, ale obvykle

neúčinné proti juvenilním stádiím. Mechanismem účinku halogenovaných fenolů je
narušení oxidativní fosforylace v energetickém metabolismu motolic a pravděpodobně
také vyvolání spastické paralýzy motolic. Kromě oxidativní fosforylace snižují syntézu
ATP a inhibují tvorbu malát dehydrogenázy a sukcinát dehydrogenázy, dvou klíčových
enzymů v dýchacím řetězci motolic.
U všech fenolických sloučenin bylo pozorováno během prvních 4 hodin narušení
reprodukčního systému. U nitroxilu a bithiolu byl prokázán výrazný účinek inhibice na
produkci spermií. Účinek na vaječníky je menší, i když je také prokázána omezená
produkce vajíček. (Fairweather and Boray, 1999; Mehlhorn, 2008)
Disophenol a nitroxynil jsou dva zástupci mono fenolů, kteří mají účinek proti
F. hepatica. (Mehlhorn, 2008)


Disophenol
Tento lék lze užít perorálně, subkutánně nebo intramuskulárně. Kromě

F. hepatica

také

vykazuje

účinnost

vůči

některým

nematodům,

např.

Ancylostoma caninum nebo Haemonchus contortus. Používá se především k léčení ovcí,
psů a koček. (Anand, 1997; Mehlhorn, 2008)


Nitroxynil
Na trh byl uveden v roce 1968. Je vysoce účinný proti dospělým motolicím,

proti motolicím od 6 – 8 týdnů je dobře účinný, ale proti mladším stádiím nepůsobí. Je
také účinný proti některým hlísticím jako H. contortus. Účinkuje v případech
triklabendazolové a salicylanilidové rezistence, při nichž vykazuje synergický účinek
v kombinaci s klorsulonem nebo klosantelem. O přesném mechanismu účinku je toho
známo relativně málo, uvádí se, že nitroxynil vyvolává rychlou spastickou paralýzu
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motolice. Pravděpodobně dochází k rozpojení oxidativní fosforylace. Má účinek na
reprodukční systém F. hepatica, zvláště na varlata, kdy již během 4 hodin in vivo
docházelo k narušení spermatogeneze. Také je ovlivněn vaječník a vitellaria
(žloutek/žloutkové trsy), jejichž změna vede k poklesu produkce vajíček a redukci
schopnosti líhnutí. (McKinstry et al., 2003)
Nitroxynil se velmi silně váže na plazmatické bílkoviny, zejména albumin, takže
plazmatická hladina zůstává vysoká. U ovcí jsou po třídenní léčbě hladiny vyšší než 60
ppm a následně klesají. Hladiny nitroxynilu mohou být detekovány ještě 60 dnů po
podání dávky. Předpokládá se, že právě díky vysoké vazbě Nitroxynilu na bílkoviny je
hlavní cestou, jakou se nitroxynil do motolic dostává, ingesce krve prostřednictvím
trávicího traktu. To podporuje i fakt, že koncentrace nitroxylu v krvi jsou výrazně vyšší
v porovnání se žlučí. Předpokládá se, že ačkoliv je nitroxyl v těle hostitele (ovce)
výrazně metabolizován, za účinnou se považuje pouze parentní molekula. (McKinstry
et al., 2003)
Niklofolan, dichlorofen, hexachlorfen a bitionol jsou zástupci halogenovaných
bisfenolů. (Mehlhorn, 2008)


Niklofolan
Byl uveden na trh v roce 1959. Je účinný proti nákaze F. hepatica u velkých i

malých přežvýkavců. Používá se k léčbě fasciolózy, clonorchiasis (Clonorchis sinensis)
a paragonimiasis (Paragonimus westermani). S tímto lékem jsou spojeny nežádoucí
účinky jako přechodná svalová a abdominální bolest, nevolnost, pocení a přechodná
mírná vyrážka. Bylo popsáno také mírné zvýšení sérových aspartát aminotransferázy a
alkalické fosfatázy, ale žloutenka nebyla zaznamenána. Jedním z nežádoucích účinků
niklofanu je také cholestáza. Vzhledem k tomu, že cholestázu může způsobit i masivní
infekce F. hepatica, může to vést k diagnostickým problémům. (Mehlhorn, 2008; Mott,
1982)


Hexachlorofen
Tento lék byl uveden na trh v roce 1957 a působí proti F. hepatica i některým

dalším motolicím, například Dicrocoelium dendriticum, Paramphostomum spp. Má
účinek také na cestoda. U F. hepatica působí jak proti dospělým, tak i larválním stádiím
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motolic. Nyní se používá hlavně jako lék pro ovce, dříve se však užíval také v terapii
dobytka. (Mehlhorn, 2008)
F. hepatica má jako jeden z hlavních detoxikačních systémů glutation
transferázu. Glutation S-transferáza (GST) se nachází u F. hepatica ve vysokých
koncentracích. Při in vitro studii s izolovanou GST z F. hepatica bylo prokázáno, že
hexachlorofen potlačuje aktivitu GST. (Farahnak and Brophy, 2004)


Bitionol
Bitionol, uvedený na trh v roce 1933, je slabší antifasciolikum než předchozí

léčiva, avšak léčba touto látkou, jak v akutní fázi onemocnění, tak v chronické fázi, je
úspěšná. Výhodou je absence závažnějších vedlejších účinků. (Bacq et al., 1991)
U metabolitu bitionol sulfoxidu byla prokázána vyšší účinnost při terapii nákazy
F. hepatica v porovnání se samotným bitionolem. Obě látky pak mají účinek i na
cestoda a plicní a intestinální motolice. V současnosti jsou však obě látky na trhu
nahrazeny účinnějšími léčivy. (Mehlhorn, 2008)

Obrázek 7: Rozpojení oxidativní fosforylace působením anthelmintik (Mehlhorn, 2008)
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2.3.3

Salicylanilidy
Salicylanilidy jsou léčiva s vysokou účinností proti dospělým motolicím a také

dobrou účinností proti juvenilním formám motolic ve stáří 6-8 týdnů. Mezi typické
zástupce patří například klosantel, oxyklosanid nebo rafoxanid. Klosantel je proti
juvenilním formám motolic o něco méně účinný než rafoxanid. Salicylanilidy jsou
léčiva, která patří mezi protonové ionofory způsobující v buňkách mitochondrií
narušení oxidativní fosforylace. Lze je nazvat rozpojovače oxidativní fosforylace.
Molekuly salicylanilidů disponují jedním disociovatelným protonem. Tyto molekuly
jsou velmi lipofilní a mohou snadno procházet přes membrány a bariéry, a to včetně
mitochondriální membrány, přes kterou jsou schopny přenášet protony. (Fairweather
and Boray, 1999)

Obrázek 8: schéma zobrazující mitochondrii a vliv látek narušujících oxidativní fosforylaci na produkci
ATP, která závisí na dostatečném gradientu protonů na vnitřní membráně mitochondrií. Převzato z:
(Martin, 1997)

Mitochondrie jsou místem, kde dochází k tvorbě ATP prostřednictvím oxidativní
fosforylace. Tvorba ATP je v tomto procesu závislá na dostatečném protonovém
gradientu na vnitřní mitochondriální membráně. Oxidativní fosforylace je redukce
kyslíku na vodu, elektrony přenesenými zásluhou NADH nebo FADH, které jsou
dopravovány prostřednictvím řady proteinových komplexů z vnitřní mitochondriální
membrány. Salicylanilidy, díky své lipofilitě a schopnosti disociovat proton, mohou
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přenášet protony přes vnitřní membránu mitochondrií, a tak odstranit na této membráně
protonový gradient a narušit proces oxidativní fosforylace. Oxidace NADH a FADH tak
již není spojená s výrobou ATP, ale pokračuje bez ní. (Martin, 1997)
Krom oxidativní fosforylace pravděpodobně zasahují salicylanilidy v buňkách
motolic také do dalších procesů. To bylo prokázáno experimentálně, kdy při použití
klosantelu na F. hepatica a Schistosoma mansoni byl již po 10 minutách pozorován
pokles pH tegumentu (neodermis), což vedlo ke snížené motilitě parazita ještě před tím,
než došlo v mitochondriích k snížení produkce ATP. Z toho lze usuzovat, že minimálně
klosantel, ale pravděpodobně i další látky mohou hrát roli v řadě dalších biochemických
a fyziologických procesů, které jsou citlivé na intrategumentální změny pH. (Martin,
1997)
In vitro bylo pozorováno, že salicylanilidy navozují v maximálních in vivo
plazmatických koncentracích rychlou spastickou paralýzu F. hepatica. Dále je
popisován účinek salicylanilidů na reprodukční systém motolice. Bylo popsáno narušení
spermatogeneze po podání rafoxanidu patrné již po 4 hodinách od expozice tímto
léčivem. (Fairweather and Boray, 1999)
Klosantel má také účinek na reprodukční systém F. hepatica. Bylo zjištěno, že
při expozici motolic touto látkou jsou produkovaná vajíčka užší a delší, s vývojovými
změnami vaječného embrya a s nižší schopností líhnutí. Tento jev lze vysvětlit
energetickou náročností produkce vajíček. Klosantel způsobuje omezení tvorby ATP,
což vede pravděpodobně právě k pozorovaným změnám v kvalitě vajíček. (Solana et al.,
2016)
Salicylanilidy mají z anthelmintik jedny z nejdelších biologických poločasů. Je
to dáno jejich silnou vazbou na plazmatické bílkoviny, která je více než 99%.
Selektivní účinek těchto anthelmintik spočívá v silné vazbě na bílkoviny. Díky této silné
vazbě na bílkoviny lze částečně vysvětlit selektivní účinek proti parazitům sajícím krev
a akumulaci anthelmintika v tělech těchto parazitů. (Martin, 1997)
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Obrázek 9: Struktura klosantelu



Klosantel
Je lék, který se rozsáhle váže na plazmatický albumin, proto je jeho aktivita

zaměřena zejména na krevsající parazity. Jeho účinnost je omezena na dospělé
motolice. (Solana et al., 2016)

Tabulka 3: Přehled dalších Salicylanilidů, Převzato z: (Vodrážka et al., 1980)
Léčivo
Účinek proti
F. hepatica

oxyklozanid
Odstraňuje
všechny
vývojové
formy
nacházející se
ve
žlučovodech
malých
přežvýkavců a
dobytka.
Zejména je
vhodnou
volbou při
akutní formě.

rafoxanid
Vhodný k léčbě
přežvýkavců a
hovězího dobytka,
ovcí a zvěřiny.

brotianid
Působí na
ovce u
dospělých i
juvenilních
motolic od
6. týdne
vývoje.

klioxanid
Působí na
dospělé
motolice u
dobytku i
ovcí.

brómsalán
Působí na
ovce, u
hovězího
dobytka jen
při opak.
dávce po 8h.
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2.3.4

Benzimidazoly
Benzimidazoly jsou heterocyklické aromatické sloučeniny, které vznikly

spojením benzenu a imidazolu. Jedná se o bezpečná širokospektrá anthelmintika s
antinematodním, částečně antitrematodním i anticestodním účinkem. (Oxberry et al.,
2001)
Účinek benzimidazolů spočívá ve vazbě na β-tubulinové podjednotky tubulinu,
které jsou nutné pro správnou tvorbu mikrotubulů v buňkách parazitů. Porušená tvorba
mikrotubulů se projeví porušením funkčnosti celé parazitární buňky. K parazitárnímu
typu β-tubulinu mají benzimidazoly mnohonásobně větší afinitu než k β-tubulinu
hostitele. (Ducháček and Lamka, 2014; Volf and Horák, 2007)
Mikrotubuly jsou intracelulární organely, které mají mnoho životně důležitých
funkcí ve všech eukaryotických buňkách. Je to například transport chromozomů během
buněčného dělení, dále tvoří strukturální skelet buňky. Zodpovídají také za buněčnou
absorpci, sekreci, kotvení receptorů na specifická místa, jako například synapse
v nervových buňkách a prodlužování axonů.
Mikrotubuly (Obrázek 10), jejichž základní stavební látkou je bílkovina-tubulin,
jsou složeny z dimerů podjednotek α a β tvořených 450 aminokyselinami. (Martin,
1997) Mikrotubuly jsou dynamické struktury s plus koncem, na kterém se mohou
připojovat α-β-tubulinové dimery a minus koncem, kde se dimery disociují. Proces, při
kterém se dimery připojují a odpojují, se označuje jako treadmilling. (Margolis and
Wilson, 1998)
Benzimidazoly se váží β-tubulinovou podjednotkou na plus konec mikrotubulu
helminta, a tak znemožňují přidání dalšího dimeru. Při zablokování plus konce
mikrotubulu, tedy místa, kde mikrotubul vzniká, dochází následně k postupnému
zkracování řetězce a zanikání mikrotubulů, což způsobí poškození důležitých
buněčných funkcí. (Prichard et al., 2007; Von Samson-Himmelstjerna et al., 2007)
Na molekulách tubulinu lze nalézt tři hlavní vazebná místa: vazebné místo pro
kolchicin, taxol a vinblastin. Předpokládá se, že benzimidazolová anthelmintika se váží
na kolchicinové vazebné místo. (Oxberry et al., 2001)
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Obrázek 10: struktura mikrotubulu. Převzato z: (Mertová, 2011)

Běžné benzimidazoly (např. cambendazol, fenbendazol, mebendazol a
oxfendazol) mají proti F. hepatica malou nebo žádnou účinnost. Z benzimidazolů je
účinný k eliminaci dospělých červů ABZ, ale za zvýšených dávek (standardní dávka pro
ovce 7,5 mg/kg) (Mark G. Papich, 2011). Luxabendazol je proti motolicím také účinný,
včetně juvenilních stáří 6 týdnů, avšak moc se nepoužívá.
Nejvýznamnějším benzimidazolem v terapii nákazy F. hepaticou je TCBZ. Má
vysokou účinnost proti dospělým i juvenilnim formám motolic a má velkou specifickou
aktivitu proti F. hepatica, F. gigantica a Fascioloides magna. Naproti tomu nemá
prakticky žádný účinek proti tasemnicím, oblým červům a dalším motolicím.
(Fairweather and Boray, 1999)
Medendazol způsobuje narušení respirační dráhy F. hepatica a spolu s TCBZ a
ABZ způsobuje těžké poškození reprodukčního systému motolice. Má za následek
hrubé degenerativní změny varlat, vaječníků a inhibici embryí. (Fairweather and Boray,
1999).


Albendazol
Tento lék ze skupiny benzimidazolů je považován za širokospektré

anthelmintikum, které má široké uplatnění ve veterinární i humánní medicíně. (Velík et
al., 2003) ABZ je jediný benzimidazolový karbamát, má významnou aktivitu vůči F.
hepatica, přestože jeho aktivita je omezena na motolice starší 12 týdnů. (Mottier et al.,
2006)
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ABZ je špatně rozpustný ve vodě. Může být zvířatům podán perorálně,
parenterálně nebo intraruminálně. Po absorpci je ABZ v těle hostitele metabolizován
v mikrozomech jater, pomocí flavin monooxygenázy a cytochromu P450 na ABZ
sulfoxid (ABZ.SO). Tomuto metabolitu je připisován vlastní anthelmintický účinek.
ABZ.SO dále podstupuje, pravděpodobně prostřednictvím skupiny cytochromů P450,
biokonverzi na ABZ sulfon (ABZ.SO2, neaktivní derivát). Schéma biotransformace je
zobrazeno na Obrázek 11. (Alvarez et al., 1999; Velík et al., 2003)

Obrázek 11: Navrhovaná metabolická cesta albendazolu u savců. Převzato z: (Velík et al., 2003)

Je používán po celém světě. Ve Švédsku například je používán již desetiletí u
ovcí jak proti nematodům, tak proti F. hepatica. Účinek tohoto léku se pohybuje kolem
66 % (v Turecku), 75 % (v Egyptě). (Novobilský et al., 2012; Shokier et al., 2013)


Triklabendazol

TCBZ je celosvětově nejpoužívanějším lékem proti fasciolóze, doporučený
Světovou zdravotnickou organizací. Specificky působí proti F. hepatica, F. gigantica a
F. magna, ale postrádá aktivitu proti oblým červům, tasemnicím i ostatním motolicím.
Pro použití u lidí není TCBZ registrován celosvětově (USA, ČR a mnoho dalších).
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V některých státech je registrován pro humánní užití pod obchodním názvem Egaten©,
pro veterinární užití pak např. jako Fasinex©, Triclaben©, Tribex© a další. Tento lék je
účinný proti juvenilním i dospělým motolicím. (Centers for Disease Control and
Prevention, 2016a; EMEA-European Medicines Evaluation Agency, 2013; Villegas et
al., 2012)
U zvířat je užíván nejčastěji perorálně nebo intravenózně. A dávka se
přizpůsobuje podle velikosti zvířat, např.: ovce a kozy 10 mg/kg, u dobytka, koně, osla
nebo poníka pak 12 mg/kg. (Junquera, 2017)
U lidí je užíván perorálně s jídlem, pro zlepšení absorpce. Zpožděná absorpce
léčiva těchto přípravků může přispět k rozvoji lékové rezistenci. Terapie je obvykle
účinná a bezpečná. TCBZ je podáván v rýhované tabletě jako jedna perorální dávka 10
mg/kg tělesné hmotnosti. Užívání u těhotných žen by mělo být omezené, bylo
prokázáno nízké riziko vrozených vad. Těhotné mohou tento lék užívat pod odborným
dohleden, kdy přínos léčby převažuje nad riziky. (Centers for Disease Control and
Prevention, 2016a)
TCBZ se metabolizuje rapidně v játrech na dvě aktivní formy: TCBZ.SO a
TCBZ.SO2 (Obrázek 12), z nichž první metabolit je účinnější. Tyto metabolity jsou do
žluče vylučovány jako volné a konjugované. Tegument F. hepatica je velice citlivý na
TCBZ.SO a tato sloučenina způsobuje jeho vážné poškození již po velmi krátké
expozici. (Alvarez et al., 2005)
Dalšími známými metabolity jsou hydroxy-TCBZ, hydroxy-TCBZ.SO a
hydroxy-TCBZ.SO2, které se také vyskytují v játrech, a to zejména ve žluči
v konjugované i volné formě. TCBZ bývá podáván perorálně, je absorbován
z gastrointestinálního traktu, odkud je rychle transportován portální vénou do jater, kde
dosahuje vysokých koncentrací a kde je metabolizován. Samotný TCBZ po perorálním
podání v plazmě díky tomu nelze detekovat, pouze jeho metabolity. Existují perorální i
parenterální formy (i.m., s.c., pour-on). Parenterální formy bývají v kombinaci s dalšími
anthelmintiky. (Agrovetmarket Animalhealth, 2017; Alvarez et al., 2005; Virbac, 2017)
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Obrázek 12: Srovnání TCBZ, TCBZSO a TCBZSO2 Převzato z: (Alvarez et al., 2005)

Tegument F. hepatica je značně citlivý k TCBZ.SO a předpokládá se, že TCBZ.SO do
motolice vstupuje transtegumentální cestou. Při studiích in vitro se zjistilo, že při
správné a úspěšné léčbě by mělo docházet u F. hepatica k následujícím projevům. Již
po 24 hodinách od počátku inkubace s TCBZ.SO se motolice staly nehybnými a došlo
k vyprázdnění obsahu střeva. Postupně také dochází k otoku tegumentů na různých
částech těla motolice a dochází k postupnému rozvoji nekrózy. (Walker et al., 2004)
Bohužel v posledních letech narůstá rezistence F. hepatica na TCBZ oproti
jiným třídám motolic (triklabendazolová rezistence; TCBZ-R). (Alvarez et al. 2005)
Před rokem 2011 byla TCBZ-R popsána u hospodářských zvířat pouze v šesti státech, a
to v Austrálii, Skotsku, Walesu, Nizozemsku, Španělsku a Irské republice. Od té doby
přibylo hlášení o TCBZ-R u ovcí/skotu v dalších státech, např. v Severním Irsku, Peru,
Argentině a na Novém Zélandu. Také je popsáno pár lidských případů selhání léčby
TCBZ, a to především v oblastech jako Peru a Bolívie, kde je velký výskyt této infekce
u lidí. (Kelley et al., 2016; Moll et al., 2000)
ABZ a TCBZ pronikají přes tegument F. hepatica pomocí difúze. Stejně tak
pronikají přes tegument i jejich sulfoxidované metabolity ABZ.SO a TCBZ.SO, které
jsou považovány za farmakologicky aktivní metabolity a které jsou nacházeny v krvi
léčených hostitelů. Z in vitro studií vyplývá, že F. hepatica je schopna se aktivně bránit
přísunu jak TCBZ, tak TCBZ.SO pravděpodobně aktivním transportem za využití tzv.
efluxních transportérů. Vůči ABZ však tuto schopnost nemá. Pravděpodobně jsou tedy
jak TCBZ, tak TCBZ.SO substráty P-glykoproteinu (P-gp). Rezistentní jedinci F.
hepatica jsou schopni se výrazně snáze zbavovat jak TCBZ, tak TCBZ.SO, avšak
nikoliv ABZ. Proto u rezistentních motolic může ABZ stále fungovat a rezistence není
zkřížená. (Mottier et al., 2006)
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Sulfonamidy

2.3.5

Sulfonamidy byly objeveny v roce 1935 a jsou používány jak v humánní, tak i
veterinární medicíně hlavně proti bakteriím, ale z části i proti patogenním prvokům.
Všechny známé sulfonamidy používané v terapii jsou deriváty sulfanilamidu. Účinek
klasických

sulfonamidů

funguje

na

principu

kompetice

s kyselinou

para-

aminobenzoovou, která je esenciální růstovým faktorem bakterií a některých prvoků.
Většina sulfonamidů je dobře absorbována z GITu a dobře distribuována v organismu,
přestupují i přes placentu a mléčné žlázy. Biotrasnformace probíhá v játrech, exkrece
převážně ledvinami. (Ducháček and Lamka, 2014)


Klorsulon
Jedná se o benzensulfoamid (Obrázek 13), který se využívá pouze v kombinaci

s dalším přípravkem, např. ivermektinem. Působí proti nedospělým i dospělým
motolicím. (Ducháček and Lamka, 2014)
Při nižších subkutánních dávkách (2 mg/kg) je dobře účinný proti dospělcům
F. hepatica, se zvyšováním dávky (4-8 mg/kg) pak působí i na nedospělé formy stáří 8
týdnů. Proti dospělcům F. hepatica je také účinný po perorálním podání 7 mg/kg. V ČR
je registrován, např. v kombinovaném přípravku Ivomec Super©. (Fairweather and
Boray, 1999; ÚSKVBL, 2017)
U Klorsulonu se setkáváme s jiným mechanismem účinku, než je tomu u
typických sulfonamidů. Svým účinkem je mezi antitrematodiky výjimečný. Klorsulon
narušuje metabolismus glykolýzy, prostřednictvím inhibice enzymu 3-fosfoglycerát
kinázy a fosfoglycerátmutázy. Toto energetické narušení pak způsobí vážné respirační
problémy a inhibici tvorby ATP a metabolických produktů, acetátu a propionátu.
Morfologické studie prokázaly, že klorsulon indukuje těžkou nekrózu gastrodermálních
buněk F. hepatica a těžké poškození střev. (Fairweather and Boray, 1999)
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Obrázek 13: Struktura klorsulonu

2.3.6

Fenoxyalkany
Diamfenetid (DAMD; Obrázek 14), zástupce fenoxyalkanů, je vysoce účinný

proti nezralým formám motolicím od 1. Dne stáří do 6 týdnů, avšak ztrácí svou účinnost
proti motolicím starším, tak jak se postupně vyvíjejí do dospělosti. Je proto vhodný
spíše pro profylaxi. Tento lék je určený k perorálnímu podání. (Fairweather and Boray,
1999)
DAMD je proléčivo, které se rychle deacetyluje v játrech hostitele na aktivní
monoamin a diamin, které jsou zodpovědné za vlastní účinek. V játrech jak monoamin,
tak diamin dosahují vysokých koncentrací, čímž se vysvětluje dobrý účinek na juvenilní
formy motolic. Tyto metabolity zasahují pravděpodobně do metabolismu glukózy a
malátu, nicméně přesný mechanismus účinku není znám. Metabolity DAMD způsobují
u F. hepatica vážné narušení tegumentálního osmoregulačního systému a změny na
bazální plazmatické membráně. Pravděpodobně dochází k inhibici sodno-draselné
pumpy umístěné podél apikální plazmatické membrány nebo působení metabolitů jako
sodné ionofory. (Fairweather and Boray, 1999; Martin, 1997)
DAMD dále způsobuje rychlou paralýzu, která může souviset s ovlivněním
nervového systému (ovlivnění na úrovni neurotransmiterů nebo jejich receptorů),
pravděpodobně zejména dopaminergního systému. Účinek DAMD vede k zásadním
morfologickým změnám motolice. Jedná se zejména o poškození tegumentu, poškození
gastrointestinálního traktu, otoky mitochondrií, akumulace lipidů a odumírání buněk.
DAMD dále negativně ovlivňuje reprodukční systém jak na úrovni spermatogeneze, tak
na úrovni produkce vajíček. Byl také popsán inhibiční vliv na syntézu proteinů, který je
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pravděpodobně důsledkem inhibice syntézy RNA, což naruší všechny hlavní
metabolické procesy motolice. (Fairweather and Boray, 1999)
O
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Obrázek 14: Struktura diamfenetidu

2.3.7

Ostatní látky s účinkem proti F. hepatica

2.3.7.1 Brómfenofos
Látka patřící mezi organofosfáty. Působí proti F. hepatica a proti F. gigantica a larvám
od druhé poloviny života. Užívá se u ovcí a skotu perorálně. (Vodrážka et al., 1980)
2.3.7.2 Nitazoxanid
Nitazoxanid je thiazolidový derivát se strukturální podobností benzimidazolům.
Působí jako inhibitor pyruvát ferredoxin oxidoreduktázy (esenciální enzym pro
anaerobní metabolismus) a díky tomu má široké spektrum účinku. Působí proti
bakteriím, střevním prvokům, hlístům a také proti fasciolóze. Po perorálním podání je
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velmi dobře tolerován, jen s mírnými gastrointestinálními vedlejšími účinky, jako je
bolest břicha, průjem, nevolnost, bez prokázaných lékových interakcí. Je vhodnou
alternativou při nedostupnosti TCBZ a ABZ při léčbě lidské chronické fasciolózy. Je
zajímavé, že pacienti, u kterých se vyskytla rezistence na TCBZ, nereagují ani na léčbu
nitazoxanidem. Z tohoto důvodu jej nelze využít tam, kde je již prokázána rezistence na
TCBZ. (Zumaquero-Ríos et al., 2013)
Studie

farmakokinetiky

prokázaly,

že

nitazoxanide

je

absorbován

z gastrointestestinálního traktu a vylučován z jedné třetiny močí a dvou třetin stolicí.
Nitazoxanide se v krvi rychle hydrolyzuje plazmatickými esterázami na derivát deacetyl
tizoxanide. Tizoxanide je aktivním metabolitem s vysokou vazbou na plazmatické
bílkoviny. V druhé fázi biotransformace je tvořen tizoxanide glukoronid. Tizoxanide se
vyskytuje v plazmě, moči, žluči a stolici, zatímco tizoxanide glukuronid se vyskytuje
jen plazmě, moči a žluči. (Zumaquero-Ríos et al. 2013; Fox & Saravolatz 2005)
Účinnost tohoto léku je značně závislá na vnímavosti jedinců F. hepatica
v rámci geografie. Tento lék byl při klinické studii v Mexiku v léčbě lidské fasciolózy
vysoce účinný. Při nákaze dětí ve školním věku byla účinnost kolem 94% až 100 % po
prvním a druhém léčebném cyklu. (Fox and Saravolatz, 2005; Zumaquero-Ríos et al.,
2013)
2.3.7.3 Emetin/Dehydroemetine
Je to alkaloid z rostliny hlavěnka dávivá (Cephaelis ipecacuanha), který se
izoluje z kořenů v jižní a střední Americe. Emetin se akumuluje v játrech a jeho
účinnost spočívá v inhibici syntézy proteinů F. Hepatica. Oba léky jsou účinné v léčbě
F. hepatica. Emetin působí proti juvenilním intrahepatálním motolicím, ale nepůsobí
proti dospělým jedincům. Z dalších motolic pak působí obě látky na Schistosoma
japonicum a Schistosoma haematobium.

Ve veterinární medicíně se používají při

vyšších dávkách u ovcí, hlodavců a dalších. Lék je více aktivní při intravenózním
podáním než intramuskulární aplikaci. Z důvodu různých nežádoucích účinků, byl tento
lék nahrazen bezpečnějšími. (Mehlhorn, 2008)
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2.3.7.4 Prazikvantel
Antihelmikum patřící mezi pyrazinoisochinolinové deriváty. Praziquantel
(Obrázek 15) působí na většinu motolic (Schistosoma spp., D. dendriticum, Eurytrema
pancreaticum, Fasciolopsis buski a další), avšak F. hepatica k němu vykazuje určitou
přirozenou rezistenci. Přesný mechanismus účinku u prazikvantelu je nejasný.
Nejčastěji je vysvětlován zvýšením influxu vápenatých iontů do buněk a následnou
kontrakcí svalů. Porušuje povrchový tegument a odkrývá antigeny, které stimulují
reakci imunitního systému. (Chai, 2013; Mehlhorn, 2008; Volf and Horák, 2007)

O
N
N
O
Obrázek 15: Struktura prazikvantelu

43

2.4 Obranné mechanismy helmintů proti účinku léčiv
Parazité,

stejně

jako

ostatní

organismy,

se

mohou

pomocí

svých

biotransformačních enzymů bránit proti účinkům léčiv (xenobiotik). Dělají to pomocí
modifikace struktury anthelmintika nebo pomocí transportních proteinů, které jsou
schopné ovlivnit koncentrace anthelmintika v místě účinku. Metabolismus léčiv je
zprostředkován enzymy první a druhé fáze biotransformace. Na tyto fáze často navazuje
aktivní transport metabolitů ven z buňky. Transport bývá někdy označován za třetí fázi
eliminace léčiv. Všechny tři tyto fáze reprezentují možný obranný mechanismus
helmintů. (James et al., 2009)

Obrázek 16: Schématické znázornění jednotlivých fází biotransformace a vlivu transportérů na
koncentraci léčiva v buňce.

2.4.1

Biotrasformace xenobiotik
Xenobiotika jsou látky tělu cizí. V organismu většina xenobiotik podléhá

reakcím, katalyzovaným enzymy. Xenobiotika jsou strukturně podobná eobiotickým
sloučeninám, mohou být metabolizována enzymy, které se účastní metabolismu těchto
eobiotik. Xenobiotika ostatních struktur podléhají metabolismu biotransformačními
enzymy. Jejich prvořadým úkolem je usnadnit eliminaci z těla a detoxikovat
xenobiotikum. (Skálová and Boušková, 2011)
Biotransformační reakce probíhají ve dvou fázích. I. fáze biotransformace
představuje: enzymy oxidační, redukční, hydrolytické (Obrázek 16), což vede k vložení
nebo odkrytí hydrofilních skupin ve strukturách xenobiotika. II. fáze biotransformace

44

má na starost enzymy konjugační. Další důležitou součástí metabolismu xenobiotik je
aktivní transport substrátu, metabolitu nebo konjugátu prostřednictvím membránově
vázaných transportérů. (Matoušková et al., 2016)
Tato xenobiotika metabolizující enzymy u anthelmintik snižují účinnost terapie a
přispívají k vývoji parazitární rezistence.(Matoušková et al., 2016)
2.4.1.1 Enzymy I. fáze biotransformace


Cytochrom P450
Cytochromy P450 jsou velkou skupinou nadrodiny hemoproteinů. Jsou to

nejdůležitější enzymy v I. fázi metabolismu xenobiotik u zvířat a rostlin. CYPs mají
schopnost metabolizovat velkou skupinu endogenních a exogenních substrátů, zpravidla
mono-oxygenací

(včetně

hydroxylace,

epoxidace,

dealkylace,

dekarboxylace,

izomerace). Také mají schopnost působit jako peroxidázy nebo reduktázy. F. hepatica
obsahuje dva CYP geny, mono-oxygenázu a reduktázu. (Cwiklinski et al., 2015;
Matoušková et al., 2016; Skálová and Boušková, 2011)
F. hepatica může oxidovat TCBZ na TCBZ.SO a TCBZ.SO2. Tyto metabolické
cesty byly indukovány u rezistentních kmenů. Kromě toho inkubace s ketokonazolem
(inhibitor CYP) zvýšila vnímavost rezistentní F. hepatica na léčbu TCBZ. (Matoušková
et al., 2016)


Flavinové monooxygenasy (FMO)
Jsou to membránové proteiny, které jsou situovány na hladkém

endoplazmatickém retikulu. Jsou exprimovány ve více tkáních,

nejvíce však

v játrech. Jejich struktura je monomerní a mají vázanou jednu molekulu flavinového
koenzymu. (FAD).
FMO mají jako zdroj redukčních ekvivalentů NADPH, díky kterým
katalyzují oxidaci různých organických sloučenin s nukleofilním heteroatomem a
některé anorganické ionty (HS-).
Mechanismus katalýzy FMO spočívá v navázání substrátu v jediném
reakčním kroku. Koenzym NADP+

reaguje přímo s enzymem a téměř celou

katalýzu je na něj navázán. (Skálová and Boušková, 2011)
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Reduktázy xenobiotik
Redukce je méně častou biotransformační reakcí xenobiotik. Může zahrnovat

ztrátu atomu kyslíku nebo adici dvou atomů vodíku. Redukce představuje hlavní
metabolickou cestu u ketonů, aldehydů, chinolonů, nitrosloučenin. Aldehydy a ketony
jsou často metabolizovány působením reduktáz/dehydrogenáz, které jsou klasifikovány
do několika tříd dle struktury proteinu: dehydrogenázy/reduktázy s krátkým řetězcem
(SDR) a aldo/keto reduktázy. V genomu F. hepatica je relativně vysoký počet SDR a
aldo/keto reduktáz. Také karbonyl-reduktázy a hydrolázy byly nalezeny v genomu F.
hepatica. Flubendazol a mebendazol, jakožto zástupci léčiv s karbonylovou skupinou,
podléhají metabolismu u některých helmintů. U F. hepatica zatím tato reakce nebyla
popsána, ale vzhledem k přítomnosti reduktáz v genomu ji lze očekávat. U ovcí
infikovaných F. hepatica, které byly vystaveny in vivo TCBZ, bylo zjištěno zvýšení
aktivity karbonylové reduktázy. (BROPHY et al., 2012; Matoušková et al., 2016)


Hydrolázy
Enzymy umožňující hydrolýzu léčiv jsou dalšími, které lze zařadit do první fáze

biotransformace. U F. hepatica byly hydrolázy také identifikovány, o jejich aktivitě a
roli v metabolismu látek a léčiv u parazitů však doposud není nic známo. (BROPHY et
al., 2012; Matoušková et al., 2016)

2.4.1.2 Enzymy II. fáze biotransformace-Konjugační enzymy
Xenobiotikum nebo metabolit, který vznikl v I. fázi biotransformace
reaguje

v této fázi s konjugačním činidlem (endogenní sloučenina) za vzniku

konjugátu. Konjugáty jsou hydrofilnější, postrádají aktivitu a snadněji se dají eliminovat
z organismu. Pro jejich eliminaci jsou důležité transportní membránové proteiny.
Rychlost eliminace konjugátů je závislá na afinitě a aktivitě těchto transportérů.
Výsledkem konjugace je téměř vždy snížení biologické aktivity a toxicity. Také řada
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endogenních látek s velkou biologickou aktivitou (hormony, cholesterol…) podléhá
konjugacím. (Skálová and Boušková, 2011)
Enzymem, který patří mezi enzymy II. fáze biotransformace a který je potvrzen
u řady helmintů, včetně F. hepatica, je Glutation-S-transferasa (GST). (Matoušková et
al., 2016)


Glutation-S-transferáza
GST je součástí nadrodiny multifunkčních xenobiotika-metabolizujícíh enzymů,

které jsou důležité v II. fázi biotransformace. Jednou z hlavních činností GTS je
konjugace sloučenin s elektrofilními centry s glutathionem. U helmintů se Glutation-Stranferázy podílejí na detoxikaci lipidových peroxidů a karbonyových sloučenin
produkovaných oxidačním stresem. Kromě toho, GSTs helmintů jsou schopny
konjugovat glutathion s xenobiotickými sloučenimami, nebo se přímo vážou na
anthelmintika. Několik genů GST je zastoupeno v také genomu F. hepatica.
(Matoušková et al., 2016)
Cytosolické GST u F. hepatica jsou zastoupeny alespoň sedmi samostatnými
geny, které lze zařadit do tříd: mu, omega a sigma. Existuje určitý vztah mezi GST
expresí, aktivitou a vznikem rezistence u parazitů. GSTs lze u helmintů považovat za
velmi důležité enzymy s potenciálem stát se v budoucnu cílem pro nová léčiva.
(Matoušková et al., 2016)
2.4.1.3 Membránové efluxní transportéry
Tyto transportéry chrání organismus před vnějšími toxickými látkami, včetně
léčiv. Lze je rozdělit do 5 rodin: ATP-vázající kazetové transportéry (ABC), MATE
transporter, MFS transporter (major facilitator superfamily), RND transporter
(Resistance-Nodulation-Division) a SRM transporter (small multidrug resistence).
Z hlediska přispění k lékové rezistenci jsou nejvíce prostudovány ABC
transportéry. Nejvýznamnějším zástupcem je ABCB1 známý též jako P-gp. Z dalších
významných jsou to pak ABCC1 protein (MRP1-multi drug resistance associated
protein) a ABCG2 (BCRP - breast cancer resistance protein). U F. hepatica jsou
exprimovány analoga P-gp, která se podílí na aktivním efluxu TCBZ a TCBZSO, což je
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jeden z možných mechanismů, který přispívá k lékové rezistenci. (Matoušková et al.,
2016)
Tabulka 4: Přehled biotransformačních enzymů zaznamenaných v genomu
F. hepatica Převzato z: (Matoušková et al., 2016)

I.

fáze

II.
III.

fáze
fáze

2.4.1.4

Enzym
CYP450
SDR
Aldo-ketoreduktázy
GST
ABC (P-gp)
MATE

Počet v genomu
1
24
6
9
18
5

Antioxidační enzymy
Antioxidační enzymy jsou pro parazity velmi důležité v ochraně před

reaktivními kyslíkovými radikály (ROS) produkovanými organismem hostitele
(makrofágy, neutrofily a eozinofily). Antioxidační enzymy parazita jsou lokalizovany
na povrchu pokožky nebo mohou být sekretovány externě. (Chiumiento and Bruschi,
2009)
U F. hepatica byly zaznamenány zejména Superoxid dismutáza (SOD), a to ve
dvou formách, extracelulární a cytosolické. Velmi důležitými antioxidačními enzymy
jsou Peroxiredoxiny (PRX). Dále byly u F. hepatica nalezeny thioredoxin peroxidáza,
několik forem GST, Cytochrom C peroxidáza a některé další. Produkce SOD a GST se
u juvenilních forem výrazně odlišují a nacházíme je jen v nízkých hladinách.
(Chiumiento and Bruschi, 2009; Lu and Holmgren, 2014)



Superoxid dismutáza
SOD je přirozený antioxidant, který chrání organismus před toxicitou kyslíku. Je

to enzym, který patří do třídy oxidoreduktáz, a je jedním z obranného systému proti
oxidačnímu stresu. (Kvasničková, 1995)
SOD se vyskytuje ve třech formách, které se liší atomem kovu, jenž je
v aktivním místě enzymů. (Belcrediová et al. 2006)
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U helmintů se nachází SOD s obsahem měďnatých nebo zinkových atomů.
(Ballóková, 2010; Cvilink et al., 2009)


Peroxiredoxiny
Rodina těchto enzymů hraje důležitou roli v zachycování hydroperoxidů, které

jsou redukovány –SH skupinou z PRX proteinů. (Chiumiento and Bruschi, 2009)
Dle sekvence aminokyselin se dělí na: 1-Cys and 2-Cys PRX skupinu založenou
na základě počtu zachovaných cysteinových reziduí, které se podílí na jejich
katalytickém cyklu. Na rozdíl od ostatních antioxidačních enzymů PRX ve svém
aktivním místě neobsahuje kovy. (Chiumiento and Bruschi, 2009)


Thioredoxin antioxidační systém
Tento systém je složen z NADPH, thioredoxin reduktázy a thioredoxinu. Je

důležitým antioxidačním systémem v obraně proti oxidačnímu stresu. Thioredoxin
antioxidační systém poskytuje elektrony thiol-dependentní peroxidáze k následnému
odstraněné reaktivní formy kyslíku. Tento systém se také účastní oprav DNA a
proteinů. (Lu and Holmgren, 2014)


Thioredoxin-glutathionreduktasa
Thioredoxin-glutathionreduktasa (TGR) je selenoenzym, který je jedinečný pro

motolice a tasemnice. U řady organismů existují dva nezávislé systémy založené na
glutathionu a thioredoxinu. U motolic a tasemnic nahrazuje tyto dva systémy TGR.
(Bártíková 2012)


Cytochrom c peroxidáza
Tento enzym oxiduje peroxid vodíku za použití cytochromu c jako donoru

elektronů. I když aktivita u tohoto enzymu je přítomná u F. hepatica, jeho význam a
funkci je ještě třeba určit. U F. hepatica je peroxid vodíku tvořen jako koncový produkt
dýchání, a parazité využívají aktivity této peroxidázy na odstranění vytvořeného H 2O2.
(Campos et al., 1999)
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2.4.2

Biotransformace léčiv u F. hepatica
Z metabolických reakcí zmíněných výše byla u F. hepatica popsána oxidace

ABZ a TCBZ. ABZ je u F. hepatica in vitro oxidován v první fázi oxidace sulfoxid
(ABZ.SO). Druhou fází oxidace, která byla pro F. hepatica popsána, byla oxidace
ABZ.SO na sulfon (ABZ.SO2), který je obecně považován za neúčinný metabolit. Toto
potvrzuje schopnost přeměny účinných léčiv na neúčinné metabolity. Bohužel
v experimentech ex vivo sulfonace ABZSO nebyla potvrzena. (Cvilink et al., 2009)
Pro TCBZ byla u F. hepatica popsána schopnost oxidovat jej za vzniku
TCBZ.SO a následně také TCBZ.SO2. Tento metabolický krok je jedním z obranných
mechanismů, který přispívá k vzniku rezistence F. hepatica na TCBZ. U rezistentních
kmenů je rychlejší metabolická přeměna TCBZ na TCBZ.SO a TCBZ.SO2. Bylo
zjištěno, že metabolické enzymy Flavin-containing monooxygenase (FMO) jsou
v konverzi TCBZ důležitější než CYP. Specifický inhibitor FMO (metimazol) snížil
sulfoxidaci TCBZ mnohem více u rezistentních kmenů, než inhibitor CYP, který měl
nižší vliv na tuto reakci. Inhibice metimazolem byla účinnější u rezistentních kmenů.
(Brennan et al., 2007; Cvilink et al., 2009)
U F. hepatica léčené TCZB také došlo ke zvýšení exprese MRP-1 a v korelaci
s tím snížení se účinnost tohoto léčiva, což ukazuje na souvislost s vývojem rezistence.
(James et al., 2009)
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2.5

Rezistence
Rezistencí rozumíme stav, kdy je u většího počtu jedinců v populaci

zaznamenána neúčinnost léku při stávajícím doporučeném dávkování. Tato rezistence je
často dědičná, další generace parazita jsou proti danému léku také rezistentní. Stále
častěji se vyskytují rovněž vícenásobné rezistence na několik nezávislých tříd
anthelmintik. Jakmile se již rezistence v populaci helmintů vyskytla, nebylo
pozorováno, že by došlo k jejímu samovolnému vymizení. K rezistenci přispívají
zejména tyto faktory spojené s akumulací rezistentních alel: 1) velikost populace a její
rozmanitost 2) vliv selekce při užívání anthelmintik. Velké populace, ve kterých se
parazité vyskytují, přinášejí větší riziko, že se v dané populaci vyskytne rezistentní
alela. Při selekčním tlaku přeživší rezistentní jedinci zůstávají v prostředí a dále šíří
rezistentní geny. S dalším selekčním tlakem se četnost těchto rezistentních alel
v populaci zvyšuje. (Prichard et al., 2007; Wolstenholme et al., 2004)
Na rezistenci se nemusí podílet jen jeden gen, při rozvoji rezistence se může
účastnit genů více. Charakteristickým rysem parazitů je také krátká generační doba a
vysoká plodnost, proto se u nich může během několika generací rezistence snadno
vyvinout. (Wolstenholme et al., 2004)
Rezistence na anthelmintika je celosvětovým problémem se stále rostoucím
významem.
Anthelmintická rezistence se vyvíjí zejména při opakovanému podání stejného
anthelmintika nebo při podávání subterapeutických koncentrací léku. V důsledku toho
jsou k dosažení účinku zapotřebí vyšší koncentrace účinné látky. Rezistence je dědičná
a k jejímu vzniku přispívá velká genetická variabilita a rozsáhlá populace motolic.
Rezistence se postupně rozvíjí vlivem selekce rezistentních jedinců. Změny mohou být
genetické i epigenetické. Genetické změny zahrnují mutace, delece a amplifikace
specifických genů. Epigenetické mění reakci na léčivo pomocí metylace genů či pomocí
metylace promotorové oblasti, což vede ke změně exprese genu.
Jakmile vznikne rezistence na léčivo z určité chemické skupiny, většinou jsou
resistentní i ostatní léčiva z téže třídy. Stává se, že parazit si postupem času vytvoří
rezistenci na několik skupin léčiv. (James et al., 2009; Mehlhorn, 2008; Wolstenholme
et al., 2004)
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2.5.1

Mechanismus vzniku rezistence parazitů

Léková rezistence může u parazitů vznikat některou těchto cest:


Změnou struktury molekulárního cíle tak, že léčivo není schopno se vázat na
tento cíl, a tedy bude neúčinné.



Změnou na úrovni metabolismu a exkrece. Může se jednat o zvýšenou
deaktivaci, nebo snížení aktivace léčiva, případně zvýšený export léčiva mimo
tkáň parazita.



Změnou v distribuci léčiva v cílovém organismu, což zabraňuje, aby se lék
dostal do místa určení.



Zesílení exprese cílových genů, čímž je jistým způsobem obcházen účinek
léčiva. (James et al., 2009; Wolstenholme et al., 2004)

2.5.2

Rezistence na benzimidazoly
Benzimidazoly (BZ) jsou léčiva, jejichž mechanismus účinku spočívá ve vazbě

na β-tubulin, čímž zasahují do polymerace mikrotubulů. U hlístic je rezistence spojená
se ztrátou afinity tubulinu k BZ a změnou izoformy β-tubulinu (fenylalanin --> tyrosin).
V případě, že se tyrosin nahradí fenylalanin v poloze 200, nebo 167, aktivita BZ se
ztratí. (Mottier et al., 2006)
Také P-glykoprotein hraje roli při vzniku rezistence na BZ. Zjistilo se, že stejný
gen kódující P-glykoprotein, je zodpovědný také za rezistenci na ivermektin a
moxidektin. Vliv P-glykoproteinu na rezistenci byl doposud popsán hlavně u nematod,
avšak nedávno byla potvrzena jeho zvýšená aktivita také u F. hepatica. (Brennan et al.,
2007; Geerts and Gryseels, 2000)
Rezistence

benzimidazolu

je

spojena

s několika

jednonukleotidovými

polymorfismy (SNP) v cílové molekule léčiva β-tubulinu. Nejběžnějším typem SNP je
záměna tyrosinu za fenylalanin v genu pro β-tubulin na pozici 167 nebo 200. Přestože je
nejběžnějším typem, její výskyt se populacích parazitů značně liší. V rezistentní
populaci může být výskyt i nízký. To dokazuje, že ačkoliv je s SNP rezistence
spojována, nemusí jít o jediný mechanismus jejího vzniku. (James et al., 2009)
SNP na úrovni β-tubulinu byly identifikovány u řady parazitů, avšak doposud
nebyly identifikovány u ploštěnců. (James et al., 2009)
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2.5.3 Triklabendazolová rezistence
TCBZ je atypický BZ s velmi úzkým spektrem účinku a je lékem volby při
léčbě infekcí F. hepatica u hospodářských zvířat více než 20 let. Poslední dobou je
používán i k léčbě lidské fasciolózy. První zmínky o rezistenci proti TCBZ se objevily
v Austrálii v polovině 1990, od té doby přibyla řada evropských zemí jako Irsko, Velká
Británie, Nizozemsko a Španělsko. (Brennan et al., 2007)

Obrázek 17: Globální distribuce rezistence na TCBZ u hospodářských zvířat a lidí v letech 19952015 šedá-1 případ TCBZ-R, fialová- 2-4 případů TCBZ-R, žlutá-více nebo rovno než 5 případů
TCBZ-R, šrafované-případy lidské TCBZ-R Převzato z: (Kelley et al., 2016)

Existují izoláty F. hepatica, u kterých byla potvrzena rezistence nejen u
dospělců, ale i u juvenilních forem. (Brennan et al., 2007)
2.5.3.1 Metabolismus TCBZ u F. hepatica
Krom hostitele je také samotná F. hepatica schopná metabolizovat TCBZ na
TCBZSO a TCBZSO2, což může naznačovat vztah k vznikající rezistenci. (Halferty et
al., 2009)
Z enzymatických systémů se tohoto kroku pravděpodobně účastní dva: 1)
Flavin-monooxigenazový enzymový systém (FMO); 2) Cytochrom P450.

FMO je

pravděpodobně hlavní enzymový systém, který se podílí na tvorbě TCBZSO
v rezistentních i senzitivních motolicích. Také Cytochrom P450 se podílí na vytvoření
aktivního metabolitu TCBZ sulfoxidu u rezistentních i senzitivních motolic (Obrázek
19). (Alvarez et al., 2005)
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Obrázek 18: Metabolismus Triklabendazolu (TCBZ) u F. hepatica, FMO - enzym flavin
monooxygenáza, P450 – enzym cytochrom P450, TCBZSO - Triklabendazol sulfoxid. Převzato z:
(Alvarez et al., 2005)

Obrázek 19: akumulace TCBZ v těle F. hepatica a vliv metabolismu na snížení jeho koncentrace
a) TCBZ a TCBZ.SO do těla motolice vstupují difúzí přes tegument.
b) TCBZ může být „inaktivován“ nespecifickou vazbou na necílové proteiny a tím být omezena
dostupnost pro vazbu na -tubulin.
c) Oxidační reakce tvoří v těle motolice TCBZ.SO a TCBZ.SO2.
d) Aktivní transport TCBZ.SO a TCBZ.SO2 mimo tělo motolice. Převzato z: (Alvarez et al., 2007)

2.5.3.2 Možné mechanismy vzniku rezistence na TCBZ
Mechanismů, které se podílejí na vzniku rezistence na TCBZ, je několik. Jsou
uváděny zejména strukturální změny v cílové molekule (-tubulin), vliv efluxních
transportérů a enzymatická degradace léčiva. (Brennan et al. 2007)
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Zvýšený eflux byl zaznamenán u TCBZ-rezistentních kmenů F. hepatica. V této
souvislosti hrají roli membránové transportéry léčiv, které se účastní efluxu xenobiotik.
Díky tomu je motolice schopna snižovat účinnou koncentraci léčiva ve svém těle, což
vede ke ztrátě nebo omezení účinku.. Nadměrná exprese těchto transportérů se tedy
patrně podílí na rezistenci. To potvrzují i in vitro experiementy, kde u rezistentních
kmenů byly zaznamenány až o 50% nižší hladiny TCBZ a TCBZSO uvnitř těla
motolice (Obrázek 20, Obrázek 21). (Alvarez et al., 2005)

Obrázek 20: Srovnání absorpce TCBZ a ABZ u dospělých TCBZ-rezistentních a senzitivních
kmenů F. hepatica. Z obrázku lze vidět nižší koncentraci TCBZ u TCBZ-rezistentních motolic.
Převzato z: (Mottier et al., 2006)

V souvislosti s efluxními transportéry u F. hepatica bylo také zjištěno, že tyto
transportéry interagují s ivermektinem. Ivermektin je známým substrátem P-gp, a tak
může kompetitivně soutěžit o vazebné místo s TCBZ a TCBZSO. Při in vitro
inkubacích motolic s TCBZ a TCBZSO v přítomnosti ivermektinu byly hladiny těchto
léčiv v motolici vyšší. Z toho lze usuzovat, že zde jde o kompetitivní inhibici
ivermektinem. Zajímavostí může být, že ABZ stejnému efektu nepodléhá a u F.
hepatica není patrně substrátem P-gp. (Mottier et al., 2006)
Také nedávná studie (2012) uvádí jako možný mechanismus vliv efluxních
transportérů, jelikož se prokázalo, že rezistentní kmen F. hepatica obsahuje v genu pro
P-gp jednonukleotidové polymorfismy (SNP). Rezistentní motolice se tak od citlivých
liší i v tomto. (Hodgkinson et al., 2013)
Roli v rezistenci může hrát také oxidativní metabolismus. Dospělé motolice mají
schopnost oxidovat TCBZ na TCBZSO a TCBZSO2 a stejně tak tomu je i u molekul
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ABZ. S použitím specifických inhibitorů bylo prokázáno, že tohoto metabolismu se
účastní zejména enzym FMO. CYP je v metabolismu TCBZ méně významný. Byly
zaznamenány značné rozdíly v sulfoxidaci u TCBZ-rezistentních a senzitivních motolic.
Bylo pozorováno, že rezistentní motolice jsou schopny intenzivnější sulfonace TCBZ (o
39 % více v porovnání s citlivým kmenem), stejně tak jako ABZ. Z toho lze vyvodit roli
oxidativního metabolismu ve vzniku rezistence. (Alvarez et al., 2005; Mottier et al.,
2006)
Vliv na rezistenci mohou mít také proteiny motolice jiné než -tubulin. Je
známo, že na rozdíl od řady benzimidazolů se TCBZ silně váže na plazmatické
bílkoviny u hostitele. Z některých doposud provedených experimentů je dále známo, že
i u F. hepatica se může TCBZ a pravděpodobně i TCBZSO vázat krom -tubulin také
na jiné proteiny. Pokud

jsou tyto proteiny ve zvýšené míře exprimované TCBZ,

TCBZSO se primárně váže na ně a již nezbývá dostatečné množství pro vazbu na tubulin a pro vyvolání účinku. (Alvarez et al., 2005)
Přesto, že u některých dalších parazitů, zejména nematod, byla prokázána
souvislost mezi mutacemi v genu pro -tubulin a rezistencí, u F. hepatica toto doposud
prokázáno nebylo. Zejména mutace zodpovědné za benzimidazolovou rezistenci u
nematod se u rezistentních kmenů F. hepatica nevyskytují. Byly však zaznamenány
mutace na jiných místech genu pro -tubulin. Zda jsou však příčinou rezistence,
doposud prokázáno nebylo. Jsou nezbytné další studie, které by tuto teorii potvrdily,
nebo vyvrátily. (Mottier et al., 2006)

Obrázek 21: Uptake TCBZ a TCBZSO v závislosti u TCBZ rezistentních (R) a TCBZ citlivých (S)
motolic. Převzato z: (Brennan et al., 2007)
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Porozumění mechanismu rezistence na TCBZ není jednoduché, nicméně
současné informace ukazují, že změny na úrovni absorpce a metabolismu léčiva jsou
v tomto ohledu důležitější než změny vazebného místa. (Brennan et al., 2007)

2.5.4

Rezistence na salicylanilidy
Bylo prokázáno, že při dlouhodobém a pravidelném podávání salicylanilidů

hlavně rafoxanidu a klosantelu u F. hepatica vzniká rezistence. Při výzkumu ovcí a
skotu se zjistilo, že při doporučených dávkách bylo asi 60 % motolic rezistentních na
klosantel.
Rezistence se objevuje především u juvenilních forem motolic, málokdy u dospělců.
Určitý stupeň rezistence na salicylanilidy byl zaznamenán v západní Anglii a
pak Walesu. Známa je tato rezistence také z Austrálie. Kmeny rezistentní vůči
rafoxanidu a klosantelu nejeví známky rezistence vůči jiným salicylanidům, např.
oxyklozanidu. (Mehlhorn, 2008)
Předpokládá se, že tato rozdílná účinnost ve vztahu k rezistenci má souvislost
s různým mechanismem účinku léčiv a také s farmakokinetickými vlastnostmi.
Oxyklozanid má rychlý nástup maximální koncentrace v krvi, ale také se rychle
eliminuje z těla. Naproti tomu rafoxanid a klosantel se silně váží na plazmatické
bílkoviny, a setrvávají tak v krvi v terapeutických koncentracích více než 90 dní.
(Fairweather and Boray, 1999; Martin, 1997)
S rezistencí F. hepatica na rafoxanid a klosantel je spojena také aktivita GST. U
řady parazitů, kteří jsou vystavení anthelmintikům nebo jsou již rezistentní, bývá
aktivita tohoto enzymu zvýšena. U F. hepatica rezistentní na rafoxanid a klosantel je
však paradoxně tato aktivita snížena. Přesný důvod není znám. Aktivita GST může
markerem rezistence na rafoxanid a klosantel. (Miller et al., 1994)
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2.6

Detekce lékové rezistence
Rostoucí význam anthelmintické rezistence vede ke zvýšené potřebě

spolehlivých a standardizovaných metod k její detekci. Existují detekční metody in vivo
a in vitro. Nejčastěji používanou in vivo metodou pro detekci a sledování přítomnosti
anthelmintické rezistence parazitů je v současnosti faecal egg count reduction test
(FECRT). Existuje také spousta in vitro testů, např. založené na PCR, které byly
vyvinuty jako alternativní metody detekce rezistence. (Coles, 2005; Geerts and
Gryseels, 2000; Jabbar et al., 2006; Taylor et al., 2002)

2.6.1

In vivo testy

2.6.1.1 Fecal egg count reduction test (FECRT)
Tento test je nejpoužívanějším testem ke zjištění rezistence. Spočívá
v porovnávání počtu vajíček před a po léčbě anthelmintiky. (Geerts and Gryseels, 2000)
Nevýhodou tohoto testu je, že výsledky zcela nemusí korelovat s aktuálním počtem
parazitů v těle. Test pouze měří vliv na produkci vajíček dospělými parazity. Může tak
poskytnout falešně negativní, nebo falešně pozitivní výsledek. (Taylor et al., 2002)

2.6.1.2 Kritická anthelmintická zkouška - Critical anthelmintic test
Tento test je založen na sběru výkalů ze zvířat alespoň 4 dny po ošetření
anthelmintiky. Vyloučení parazité jsou z trusu sesbíráni a odhadnut přibližný počet.
Zvířata jsou následně poražena a je stanoven počet reziduálních parazitů. Hlavní
výhodou tohoto testu je, že každé zvíře je zároveň samo sobě kontrolou. (Jabbar et al.,
2006)
2.6.1.3 Kontrolovaný test účinnosti anthelmintika –The controlled anthelmintic
efficacy test
Tento test je považován za nejspolehlivější způsob hodnocení účinnosti
anthelmintika, ale dá se použít i k hodnocení anthelmintické rezistence. Může být využit
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pro studium všech vývojových stádií parazita v různých časových obdobích infekce. Je
však nejnáročnější na laboratorní podmínky a počty zvířat. V současnosti se používá jen
zřídka. (Taylor et al., 2002)
Test je založen na dvou skupinách zvířat, ve které jedna je infikována citlivým
kmenem, druhá pak kmenem nebo izolátem studovaným (rezistentním). Následně je
podáno anthelmintikum a obě skupiny jsou porovnány. (Jabbar et al., 2006)
V případě, že je tento test používán pouze k hodnocení účinnosti athelmintika,
jedna skupina zvířat je léčena, druhá pak ponechána bez léčení. (Wood et al., 1995)

2.6.2

In vitro testy
Tyto testy jsou určitou alternativou detekčních metod. Jsou založeny na

sledování vlivu studovaného athelmintika na: vývoj, růst, pohyb v různých stádiích
helmintů. (Taylor et al., 2002)

2.6.2.1 Test líhnutí vajíček - Egg hatch assay (EHAs)
Tento test se používá pro rozlišení rezistentních a citlivých kmenů střevních
hlístic na detekci BZ, ale nově také při detekci rezistence u F. hepatica. Ve srovnání
s metodou redukce počtu vajíček je tato metoda ekonomičtější a rychlejší. (Fairweather
et al., 2012; Jabbar et al., 2006)
Pro tuto metodu se používají čerstvě odebrané vzorky výkalů (cca 3 h), které
jsou potřebné pro získání spolehlivých údajů. Pokud to není možné, musí být vzorky
uskladněny anaerobně. (Geerts and Gryseels, 2000; Taylor et al., 2002)
Metoda je založena na sledování líhnutí vajíček v různých koncentračních
řadách léčiva. V každé koncentraci se určí procento vajíček, která se vylíhnou, nebo
zahynou a srovná se s kontrolou. (Taylor et al., 2002)
Když se rezistence vyvíjí, ovicidní aktivita klesá, což má za následek vyšší
procento vajíček, která se líhnou. Tento in vitro test má výhodu v tom, že vyžaduje
pouze jeden vzorek stolice. Jelikož interpretace výsledků této metody je problematická,
nevyužívá se tento test pro běžné terénní účely. (Geerts and Gryseels, 2000)
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2.6.2.2 Test vývoje larev - Larval development tests (LDTs)
Tento test je praktičtější a časově náročnější oproti předešlé metodě EHA
Umožnuje detekci rezistence na hlavní širokospektrá anthelmintika, bez ohledu na jejich
mechanismus účinku. Vzhledem k složitému vývojovému cyklu však tento test nelze
využít k detekci rezistence u F. hepatica. Vajíčka parazitů nebo L1 larvy jsou vystavena
různým

koncentracím

anthelmintik,

které

jsou

v agarových

jamkách

uvnitř

mikrotitračních destiček nebo v malé testovací zkumavce s živým médiem. (Geerts and
Gryseels, 2000)
Účinek léčiv a následný vývoj larev je možný měřit do stádia L3. Výsledky
korelují s testy in vivo. Dokonce se tvrdí, že tento test je citlivější než FECRT a egg
hatch test. (Geerts and Gryseels, 2000)
Test vývoje larev byl označen jako spolehlivý k detekci rezistence na BZ a
levamisol. (Taylor et al., 2002)
2.6.2.3 Test paralýzy larev - Larval paralysis tests
Tento test byl vyvinut pro detekci rezistence levamisol a moratel u nematod.
V tomto testu se třetí larvální stádium inkubuje po dobu 24 h ve stoupajících
koncentracích anthelmintika. Po uplynutí této doby se určí procento paralyzovaných
larev pro každou koncentraci a porovná se známými referenčními kmeny. (Jabbar et al.,
2006)
2.6.2.4 Test motility larev - Larval motility test
S využitím sledování pohyblivosti larev parazitů lze detekovat rezistenci vůči
BZ, makrocyklickým laktonům, levamisolu a moratelu. Opět se jedná pouze o test
vhodný pro nematoda. Test je komplikovaný a jeho ruční hodnocení značně variabilní.
Aby byl výsledek objektivnější, využívá se tzv. micromotility metr. Nicméně přes
použití micromotility metru je variabilita metody značná a výsledky málo
reprodukovatelné. Metoda se proto příliš nevyužívá. (Jabbar et al., 2006)
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2.6.2.5 Molekulární techniky
Díky znalosti mechanismu vzniku některých typů anthelmintické rezistence,
došlo k rozvoji molekulárně biologických metod. Metoda se užívá u detekce BZrezistence u nematod. (Taylor et al., 2002)
V principu se tato metoda zabývá detekcí jednonukleotidových polymorfismů ve
v genu -tubulinu, které jsou spojeny s rezistencí na benzimidazoly. Rezistence může
být spojená s více než jednou mutací, a proto používá více DNA sond. Molekulární
techniky vyžadují drahé vybavení, proto nemá význam je využívat pro běžnou detekci
rezistence-BZ u ovcí a koz. (Coles, 2005)
Další zajímavý vývoj přinesla i sonda pro mutace genu P-gp, jelikož tento
transportér má také souvislost se vznikem rezistence. (Geerts and Gryseels, 2000)

2.6.3

Detekce rezistence F. hepatica
Metoda FECRT je pravděpodobně nejvíce úspěšně používanou in vivo metodou

pro detekci rezistence u F. hepatica. Často se používá pro terénní případy. (Fairweather
et al., 2012)
Další volbou pro řadu studií detekce rezistence u F. hepatica je in vitro EHA.
Tato metoda byla s úspěchem použita při studiu anthelmintické rezistence na ABZ a na
TCBZ. Jedná se však z důvodu vývojového cyklu vajíček o test trvající minimálně 14
dní. (Fairweather et al., 2012; Robles-Pérez et al., 2014)
Coproantigen reduction test (CRT) je metoda také používána v řadě studií, a to
nejen k detekci přítomnosti F. hepatica, ale také k detekci rezistence. Metoda je
založena na detekci antigenů F. hepatica v trusu napadených zvířat. Je citlivější než
FECRT a detekuje aktuální infekci. Antigeny jsou přítomny ve stolici pouze, jsou-li
v játrech přítomné žijící motolice. Je schopna detekce motolic o několik týdnů dříve
před započetím produkce vajíček. (Fairweather et al., 2012; Flanagan et al., 2011)

2.7 Strategie předcházení vzniku rezistence
Abychom se mohli plně vypořádat s rezistencí na anthelmintika, je nejprve
potřeba pochopit mechanismy jejího vzniku. Vše je o to víc důležité, že v blízké
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budoucnosti

nelze

reálně

očekávat

alternativy

k

anthelmintikům užívaným

v současnosti. (Wolstenholme et al., 2004)
Kontrola a správa pastvin může snížit počet ošetření anthelmintiky, ale nemůže
je nahradit zcela. V tomto ohledu je třeba vyžadovat dobrou komunikaci s uživateli
anthelmintik, kteří by neměli provádět činnosti podporující vznik a šíření rezistence.
(Wolstenholme et al., 2004)
Vzhledem k relativně omezenému množství léčiv je vhodné rezistenci aktivně
předcházet. Zde jsou některé možné přístupy:


Volba vhodného anthelmintika s vhodnou farmakokinetikou a mechanismem
účinku.



Zamezení nedostatečného dávkování léčiva.



Správné plánování a načasování léčby.



Monitoring účinnosti léčby.



Léky by měli být použity způsobem, který udržuje refugiální populace parazita
v místě léčby. Ideální je léčit pouze jedince se silnou infekcí.



Eliminace parazitů a jejich zárodků a mezistádií z životního prostředí, případně
eliminace mezihostitelů.



2.7.1

Vhodný systém chovu zahrnující střídání pastvin. (Wolstenholme et al., 2004)

Karanténní opatření a řízená kontrola pastvy
Karanténní opatření je další možností, jak předcházet, nebo zajistit snížení

vzniku rezistence. Jedná se o komplikované opatření, kde se prostory nebo pastviny
uklízejí tak, aby nebyly znečištěny infekčními výkaly. Účinnost této strategie musí být
ještě prověřena, ale mělo by se tímto zajistit snížení používání anthelmintik a tím i
zpozdit vývoj rezistence. (Jabbar et al., 2006)
Vymezení a plánování pastvy pro zvířata mohou významně snížit výskyt
infekce. Tato strategie využívá střídání místa pastvy, tzv. ,,low worm“ pastviny, a také
pastviny, kde se pasou jiné druhy zvěře. Podmínkou je, aby tyto druhy nesdílely
citlivost k danému parazitovi. Tato strategie však závisí značně na znalostech ekologie
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parazitů. Zejména je důležité znát dobu, po kterou se na pastvině ještě budou vyskytovat
infekční stádia a kdy je již bezpečné pastvinu opět používat (Jabbar et al., 2006)

2.7.2

Kombinace léčiv
Kombinace léčiv z různých skupin se jeví jako dobrá volba tam, kde propukla

rezistence F. hepatica. I když se vyvine rezistence na určitá anthelmintika, tak
kombinace anthelmintik různých chemických skupin si účinnost proti F. hepatica
zachovají.
Experimentálně to bylo potvrzeno ve studii (Martínez-Valladares et al., 2014).
V populaci ovcí s potvrzenou rezistencí na ABZ a klorsulon Z testovaných léčiv a
kombinací byly použity ABZ, TCBZ, klorsulon a kombinace ABZ a klorsulon.
Tabulka 5: Sledování účinnosti léčiv ABZ-abendazolu, TCBZ - triclabendazolu, Clor - klorsulonu,
a kombinací ABZ a Clor pomocí FECRT testu. Převzato z: (Martínez-Valladares et al. 2014)

Studie potvrdila (viz tabulka č. 5), že jediný účinný lék v monoterapii proti zralým i
nezralým motolicím byl TCBZ s hodnotami účinnosti nad 95 %. ABZ ani klorsulon
v monoterapii nebyly účinné. Naopak kombinace léčiv ABZ a klorsulonu se ukázala
jako účinná. (Martínez-Valladares et al., 2014)
Také ve studii (Hutchinson et al., 2009), kde byla skotu injekčně podávaná
trojkombinace (nitroxynil + clorsulon + ivermectin), se léčba proti nedospělým F.
hepatica ukázala jako účinná.
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Očkování proti ploštěncům

2.7.3

Vývoj očkovací látky proti mnohobuněčným organismům je obtížný. Proti F.
hepatica bylo již vyvinuto několik vakcín, ale stále není žádná, která by se komerčně
dostala na trh. V současnosti vyvíjené vakcíny jsou zatím zamýšleny pouze pro zvířata.
Situaci u ploštěnců ztěžuje několik faktorů. Patří k nim zejména složitá genetická stavba
a také několik vývojových stádií, která prochází specifickými místy v těle svého
hostitele. Navíc v koevoluci se svými hostiteli tito parazité získali mechanismy, jak
odolat imunitnímu systému svého hostitele. Díky tomu se vyvíjí jen malá nebo žádná
ochranná imunita hostitele. Současné vakcíny se proto zaměřují proti směsi různých
antigenů. (Mehlhorn, 2008)
Přestože léčiva jsou v boji proti F. hepatica zatím většinou úspěšná, infekce je
pro hostitele zátěží a farmakoterapie nedokáže zabránit opětovné nákaze. Na rozdíl od
léčiv vakcína preventivně zabraňuje onemocnění a zabrání, nebo omezí zátěž
způsobenou hromaděním jedinců F. hepatica v hostiteli. Naproti tomu očkování je
schopno chránit hostitele preventivně po několik let. (Mehlhorn, 2008)

2.7.3.1 Antigeny F. hepatica uživané při vývoji vakcín
Parazitární specifické antigeny a všudypřítomné proteiny antigenů Ploštěnců, které jsou
v dnešní době zkoumány, lze rozdělit na: 1) specifické pro parazita, 2) ty které jsou
podobné s endogenními strukturami hostitele. Parazitární proteiny, které jsou v sekvenci
podobné proteinům hostitele, nesou riziko stimulace autoimunitní odpovědi. Určitá
genetická variabilita hostitelů může mít vliv na účinnost vakcíny u různých jedinců
hostitelů.
Níže jsou zmíněny některé antigeny užívané při vývoji vakcíny proti F. hepatica.


FABP-Fatty acid-binding protein je protein o 12-14 kDa. Podobně jako u
savců je zapojen do intracelulárního transportu mastných kyselin. U skotu
vakcinace dosahuje pomocí čištěného FABP 55% ochranu proti F. hepatica.



Glutation-S-transferáza (GST) je všudypřítomný enzym, který iniciuje
detoxikaci xenobiotik nebo endogenních toxických látek. Několik izoenzymů
mezi 23 a 28 kDa se nachází u schistosom a motolic. GST je lokalizována

64

v parenchymu a tegumentu juvenilních a dospělých F. hepatica. Ochrana po
očkování u skotu a ovcí vystavených F. hepatica byla kolem 70%.


Cathepsin L zahrnuje dva proteolytické enzymy 27 kDa (CatL1) a 29 kDa
(CatL2), které jsou vylučovány gastrodermis F. hepatica na podporu trávení
jater a krevní tkáně. F. hepatica uvolňuje do krevního oběhu hostitele právě tyto
enzymy. Oba tyto katepsiny mohou mít také mimotělní funkce. CatL1 je
schopen štěpit imunoglobuliny a může díky tomu bránit navázání protilátek.
CatL2 je schopen štěpit fibrinogen, díky čemuž zabraňuje tvorbě krevní
sraženiny na povrchu parazita.
Při očkování skotu vakcínou založenou na CatL1 byla snížena infekce asi
o 50 %. V kombinaci CatL2 s hemoproteinem (viz níže) u skotu dosahovala
vakcína více než 70 % ochranu proti infekci F. hepatica. Také se množství
vajíček F. hepatica u ovcí a skotu, které byly očkované, se snížilo o 70 %.
Zbylá produkovaná vajíčka měla sníženou životaschopnost o 98% v porovnání
s neočkovanými hostiteli. (Dalton et al., 1996)



Hemoprotein, je protein podobný hemoglobinu, který se nalézá u F. hepatica.
Funkce hemoproteinu je neznámá, ale předpokládá se, že může sloužit
k transportu kyslíku nebo jeho skladování. U dobytka, který byl očkován
vakcínou založenou na hemoproteinu, byl výskyt infekce F. hepatica snížen asi
o 40 %. (Mehlhorn, 2008)

2.7.4

Rostliny jako antihelmintika
Zajímavou alternativou k v současnosti užívaným léčivům jsou rostliny a

rostlinné látky. Existuje několik rostlin, které mají známé účinky i proti F. hepatica.
Tyto rostliny (tabulka 6) mohou při rezistenci na syntetická léčiva mít budoucnost, a
mohli by být vhodnou alternativou. (Jabbar et al., 2006)
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Tabulka 6: Přehled rostlin, které mají anthelmintický účinek proti F. hepatica Převzato z: (Harrison
and Turfa, 2010)
Název rostliny
Latinský název
Obsah látek
Heřmánek pravý
Marticaria chamomilla
silice, flavonoidy a kyselina tříslová
Drchnička rolní
Anagallis arvensis
saponiny, třísloviny, flavonoidy,
kukurbitaciny
Pelyněk pravý
Artemisia absinthium
fenolické
kyseliny,
silice
a
seskviterpeny.
Řimbaba obecná
Pyrethrum parthenium
seskviterpenové laktony, silice,
parthenolid
Zeměžluč okolíkatá
Centaurium erythraea
flavonoidy, kyseliny, pyridinové
alkaloidky a triterpenoidy a
xanthony
Hořec žlutý
Gentiana lutea
genciopikrin,
amarogencin,
gencianine.
Blín černý
Hyoscyamus niger
hyoscyamin, skopolamin, atropin,
třísloviny
Smil písečný
Helichrysum arenarium
hořčiny,
třísloviny,
silice,
flavonoidy
Árón italský
Arum italicum
saponiny, alkaloidy zastoupené
především conisinem
Marhaník granátový
Punica granatum
hydrolyzovatelné
třísloviny
(punikalagin) a alkaloidy
Tymián obecný
Thymus vulgaris
silice zejména thymol, třísloviny,
hořčiny,
flavony,
kyselina
rozmarýnová.
Přestup drsný
Smilax aspera
saponiny, glykosidy (sarsaponin,
smilacin, pollinatanin) třísloviny,
flavonoidy, silice, smilagenin
Pcháč oset
Cirsium tuberosum
těkavé alkaloidy, cnicin
Kozlík lékařský
Valeriana officinalis
valepotriáty,
kys.
valerová,
alkaloidy,
silice,
kyselina
γ-aminomáselná
Myrhovník pravý
Commiphora molmol
myrrhol (silice)
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3 DISKUZE
Cílem této diplomové práce bylo provést rešerši na téma léčby onemocnění
způsobeného F. hepatica a zabývat se problematikou rezistence na tato léčiva.
Onemocnění způsobené tímto parazitem je v současné době převážně veterinární
problémem, i když v rozvojových zemích jej lze považovat také za problém
medicínský. Rezistence na léčbu je spojena převážně s terapií u zvířat. (Boray, 2007)
Přesto, že existuje několik používaných skupin léčiv (Fairweather and Boray,
1999), skupina benzimidazolů, respektive TCBZ v léčbě fasciolózy převažuje. Značnou
výhodou tohoto léku je účinek jak proti dospělým, tak juvenilním formám F. hepatica.
Díky tomu je celosvětově intenzivně využíván. Na druhou stranu rozsáhlé užívání
tohoto léku vedlo k vývoji rezistence. (Alvarez et al., 2005) První zpráva o rezistenci
F. hepatica byla zaznamenána roku 1967, a to konkrétně na hexachlorofen. (AlvarezSánchez et al., 2006)
TCBZ byl uveden na trh roku 1983 (Mehlhorn, 2008) a první rezistence byla
zaznamenána 1995 (Alvarez-Sánchez et al., 2006). K rozvoji rezistence tak došlo
relativně v krátkém časovém úseku.
Obecně lze říci, že rezistence se vyvíjí zejména kvůli opakovanému podání
stejného anthelmintika nebo podávání nedostatečných koncentrací léku. (James et al.,
2009) Teorií, jakým mechanismem vzniká rezistence, je spousta a domnívám se, že
všechny mechanismy tohoto fenoménu ještě nebyly odhaleny.
Základní mechanismy vzniku rezistence lze rozdělit do dvou oblastí: 1)
související s farmakokinetikou (snížený příjem léčiva, zrychlené efluxní systémy,
zvýšená inaktivace léčiv); 2) související s farmakodynamikou (změna v receptorové
molekule). (Alvarez et al., 2005)
Podle (Alvarez et al., 2005) se ukazuje, že BZ anthelmintika se dostávají do těla
F. hepatica především přes tegument. Hlavním mechanismem pro vstup BZ skrze
tegument helmintů je patrně pasivní difúze, jelikož vstup těchto látek závisí na
koncentraci gradientu a rozpustnosti v lipidech. Motolice tak přijímají tyto látky pasivně
a nelze předpokládat, že by nějaké mechanismy přispívali k rezistenci již v tomto kroku.
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Rezistence na TCBZ u F. hepatica patrně vzniká za přispění několika
mechanismů. Jedním z nich je zvýšená exprese efluxních systémů. Membránové
transportní systémy, které se účastní efluxu xenobiotik, jsou součástí obranného
mechanismu většiny buněk. Jeden z hlavních zástupců je P-gp (z rodiny ABC
transportérů), existují však i další zástupci. Na funkční úrovni byl vliv efluxu na
rezistenci pozorován u některých TCBZ-rezistentních izolátů F. hepatica, kde použití
látek inhibujících P-gp zvýšilo jak obsah TCBZ, tak obsah TCBZSO v těle parazita.
Naopak v porovnání s citlivým kmenem bez inhibitoru bylo TCBZ a TCBZSO
v motolicích výrazně méně. Z toho lze usuzovat, že jak TCBZ, tak TCBZSO jsou
substráty efluxních transportérů motolice. (Brennan et al., 2007)
Dalším možným mechanismem, který přispívá k vzniku rezistence, je nárůst
oxidativního metabolismu TCBZ v TCBZ rezistentních motolicích. F. hepatica má
známou schopnost oxidovat ABZ a TCBZ na metabolity sulfoxid (ABZ.SO, TCBZ.SO)
a sulfon (ABZ.SO2, TCBZ.SO2). Enzymy účastnící se tohoto procesu zahrnují zejména
FMO a Cytochrom P450. To podporuje myšlenku, že dospělé rezistentní motolice mají
zvýšenou expresi biotransformačních enzymů, které pak urychlují inaktivaci těchto
látek. Na druhou stranu při experimentech (Alvarez et al., 2005) s rezistentními kmeny
byl zvýšeně produkován jen TCBZ.SO, který je považován za aktivní metabolit.
Produkce TCBZ.SO2, který je považovaný za již neaktivní, nebyla u rezistentního
kmene F. hepatica výrazně zvýšená. (Alvarez et al., 2005; Brennan et al., 2007)
To může souviset s již zmiňovanými efluxními transportéry, kdy je pro motolici
výhodnější jako substrát pumpovat ven právě TCBZ.SO. Motolice tak aktivně snižuje
množství TCBZ prostřednictvím metabolismu a výrobou TCBZ.SO. Tuto teorii je však
potřeba ještě ověřit. (Alvarez et al., 2005; Brennan et al., 2007)
Jeden z méně probádaných mechanismů, který se může podílet na vzniku
rezistence, může být způsoben rozdílným obsahem bílkovin v rezistentních kmenech.
O TCBZ je známo, že se silně váže na plazmatické bílkoviny. Vazba TCBZ na
nespecifický protein v těle motolice tak může výrazně snížit jeho množství dostupné pro
vazbu na cílovou strukturu β-tubulin. Má-li rezistentní kmen motolic zvýšenou expresi
těchto proteinů, pak může ovlivňovat farmakokinetiku léčiva redistribucí mimo místo
účinku. (Alvarez et al., 2005)
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V poslední době, kdy je již dobře dostupná možnost sekvenování genomu, se
objevují informace také o možných SNPs, které jsou vázány k P-gp. Tyto SNPs se
objevují u rezistentních kmenů F. hepatica. Novější studie (Elliott and Spithill, 2014)
provedená na izolovaných rezistentních kmenech v oblasti Austrálie však SNPs v P-gp
genu do souvislosti s rezistencí nedává. Je ale možné, že v budoucnu budou objeveny
další SNPs, které souvislost s rezistencí mají. (Elliott and Spithill, 2014; Hodgkinson et
al., 2013)
Svou roli při vzniku rezistence u F. hepatica patrně tvoří i skupina
antioxidačních enzymů. Tato antioxidační aktivita je považována za důležitou
v souvislosti s obranou F. hepatica proti volným radikálům, které jsou vytvářeny hlavně
hostitelským imunitním systémem, ale také metabolismem parazita. (Cvilink et al.,
2009)
V souvislosti s rezistencí na salicylanilidy se často objevují

informace o

Glutation-S-transferáze a její snížené aktivitě. (Miller et al., 1994)
Informací vztahujících se k mechanismu vzniku rezistence je relativně málo a
není vždy 100% jistota, že dané informace jsou správné. Některé informace jsou navíc
od různých autorů rozporuplné.
Třeba v práci od

(Brennan et al., 2007) se píše, že u nematod byla

benzimidazolová rezistence spojena se substitucí tyrosin za fenylalanin v poloze 167
nebo 200 a je možné, že TCBZ rezistence u F. hepatica se také objevuje díky
podobnému mechanismu. Naproti tomu práce (Alvarez et al., 2005) danou myšlenku
vyvrací.
Celkově je problematika rezistence u F. hepatica komplikovaná a informací
stále málo. Řada informací by měla být ověřena dalšími studiemi. Vzhledem
k omezenému množství léčiv je pravděpodobné, že rezistence se bude dále rozvíjet, a
patrně budou objeveny i nové mechanismy, jak rezistence u F. hepatica vzniká.
V boji proti rezistenci mohou pomoci i detekční metody rezistence. I tady ale
existují kvůli složitějšímu vývojovému cyklu motolice určité limity. Detekční metody
zatím nedokáží vždy přesně monitorovat aktuální stav parazita v hostiteli a ani stav
rezistence.
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U F. hepatica se nově využívá egg hach assay (Fairweather et al., 2012; RoblesPérez et al., 2014). Také metoda FECRT - test redukce počtu vajíček ve fekáliích, je
oblíbená. Metoda CRT - coproantigen reduction test již byla také v některých studiích
využita a uvádí se, že je citlivější než FECRT. (Fairweather et al., 2012)
Pro léčbu fasciolózy máme dnes několik účinných léků, které jsou schopny
zajistit úspěšnou léčbu. Jejich ne vždy vhodné a uvážené podávání však zvyšuje šanci
na rozvoj rezistence. Ohledně mechanismu vzniku rezistence existuje několik výše
zmíněných teorií, ale plně objasněna doposud není.
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4 ZÁVĚR
Prvním z cílů této práce bylo prozkoumat možnosti léčby, porovnat mechanismy
účinku léčiv a jejich účinnost v boji proti F. hepatica. Druhým cílem bylo zabývat se
problematikou, která je spojena s rezistencí F. hepatica vůči anthelmintikům především
se zaměřením na veterinární medicínu. Důraz byl kladen na mechanismy vzniku této
rezistence, a různé dalšími faktory, které ji ovlivňují a způsobují.
V současnosti je v terapii fasciolózy nejdůležitější skupina benzimidazolových
anthelmintik, z nichž je zásadním léčivem TCBZ, jelikož s vysokou účinnosti působí na
juvenilní i dospělé F. hepatica. Bohužel v důsledku častého používání tohoto léčiva se
začala u F. hepatica vyvíjet rezistence. V takovém případě nabývají na důležitosti
ostatní skupiny léčiv. Vhodnou alternativou, která se také ukázala jako efektivní, je
kombinování dvou nebo tří léčiv z různých skupin.
Z výzkumu vyplývá, že s rezistencí souvisí zejména tyto faktory: SNPs, efluxní
transportéry, oxidační metabolismus, antioxidační enzymy a některé další.
Faktem je, že s rezistencí je spojeno mnoho faktorů, dá se předpokládat, že
mnohé další ještě nejsou známé. O mechanismech je k dispozici dostatek informací, ale
nejsou dostatečně podrobné nebo ověřené z více laboratoří.
Jelikož je F. hepatica živý organismus a je schopná, tak jako jiné organismy,
adaptace na okolní prostředí, lze předpokládat, že rezistence se bude nadále vyvíjet, a to
případně i na nová léčiva, která by v budoucnu mohla být uvedena na trh.
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