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1. Cíl 
 

1.1. Co je cílem pilotního projektu  
 

Cílem projektu je ověřit a zařadit nové účinné léčebné přípravky do chovných procesů 

tak, aby vyplnily stávající „mezeru“ v plejádě neúčinných prostředků v boji proti zmíněným 

onemocněním. Odzkoušený přípravek by měl snížit ztráty ryb způsobené tasemnicemi, 

motolicemi a vrtejši, neměl by dlouhodobě zatěžovat vodní prostředí a měl by být dosažitelný 

a aplikovatelný pro všechny chovatele, kteří se potýkají s obdobnými parazitárními infekcemi.  

 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovativnost projektu spočívá v nově stanovených účinných aplikačních schématech 

testované látky (praziquantelu), které lze dále využívat ve všech provozech, kde se objevují 

zvýšené ztráty ryb způsobené parazitickými červy. Testovaná látka je v prostředí rybářství ČR 

nová a dle ÚSKVBL adekvátně naplňuje požadavky farmakovigilance. 

1.3. Proč je nutná inovace, která je p ředmětem testování 
 
Doposud nebylo předloženo odzkoušené schéma aplikace praziquantelu a ryby byly 

v některých chovech masivně likvidované parazitárními infekcemi (v případě diplostomózy 

zejména amur bílý). Zavedením adekvátní odzkoušené léčby dojde ke snížení mortality 

v důsledku infekcí způsobených plochými červy, a následně ke zvýšení zdravotní prosperity 

testovaných druhů ryb. Terapeutická aplikace praziquantelu na prokázané onemocnění může 

zároveň sloužit preventivně proti dalším přidruženým onemocněním citlivým na tuto účinnou 

látku. Předpokládáme, že v důsledku zavedení účinné léčby dojde v postižených chovech 

k razantnímu zvýšení produkce násadových ryb.   
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2. Úvod 
 

Chemikálie používané v akvakultuře jsou podrobovány přísnému posuzování, zejména 

s ohledem na jejich bezpečnost použití a účinnost. Avšak vzhledem k legislativnímu systému 

Evropské Unie (např. Směrnice 81/851 a 81/852) jsou náklady spojené s registrací nových 

léčiv příliš vysoké a pro farmaceutické firmy je registrace a výroba léčivých přípravků pro tak 

úzce zaměřenou odbytovou skupinu, jako jsou ryby, neekonomická (Treves-Brown, 1999).  

Cílem předkládaného projektu je vylepšit současnou nepříznivou situaci v léčbě nejčastějších 

endoparazitárních onemocnění ryb, a to využitím praziquantelu. Tento přípravek lze v ČR 

použít veterinárním lékařem v odůvodněných případech i u potravinových zvířat. 

Mechanismus účinku tohoto léku spočívá v narušení neuromuskulárního systému parazita a 

zabránění přichycení tasemnice prostřednictvím háčků a přísavek k střevnímu epitelu 

hostitele. Taktéž narušuje propustnost tegumentu parazita, což způsobuje nadměrné ztráty 

glukózy a umožňuje působení proteolytických enzymů. Účinné množství aplikovaného 

praziquantelu se pohybuje v širokém rozmezí 5-100 mg.kg-1, podle druhu parazita (Treves-

Brown, 2000).  

Účinnost praziquantelu v boji proti tasemnicím a motolicím byla již prokázána v řadě 

publikací (Iles a kol., 2012; Sudová a kol., 2010; Voutilainen a kol., 2009). Námi navrhovaná 

technologie si klade za cíl odzkoušet účinnost praziquantelu na druhy tasemnic a motolic, se 

kterými se daný chovný subjekt potýká a následně chovným podmínkám přizpůsobit i 

aplikační schéma.  

 
Seznam literatury:  

Iles, A.C., Archdeacon, T.P., Bonar, S.A., 2012: Novel Praziquantel Treatment Regime for 
Controlling Asian Tapeworm Infections in Pond-Reared Fish.   North American Journal of 
Aquaculture  74 (1): 113-117    

Sudová, E., Piačková, V., Velíšek, J., et al.,  2010: Efficacy Testing of Orally Administered 
Praziquantel to Common Carp Naturally Infected by Caryophyllidean Tapeworms 
(Platyhelminthes: Eucestoda).  Acta Veterinaria Brno   79 (9) : S73-S78    

Voutilainen, A., Saarinen, M., Suonpaa, A., et al., 2009: In vitro efficacy of praziquantel against the 
cercariae of Diplostomum sp., Rhipidocotyle fennica and R-campanula. Journal of Fish Diseases 
32 (10): 907-909     

Kolářová, J., Nepejchalová, L., 2005: The Process of the Application of European Union Pharmaco-
vigilance Regulation in the Conditions of Aquacultures in the Czech Republic. Folia Veterinaria, 
49 (2): 77 - 81. 

Treves-Brown K.M. (1999): Availability of medicines for fishes drugs. Fish Veterinary Journal, 4, 40-
55. 

Treves-Brown, K.M., (2000): Applied Fish Pharmacology. Kluwer Academic Publishers, London, 309 
p. 
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3. Metodika a výsledky 
 

Ve výzkumném subjektu VÚRH Vodňany byly provedeny tyto testy 
 
1) Testy toxicity  

 

Metodika: Byly provedeny testy toxicity na vodních organismech (Daphnia magna a 

Poecilia reticulata). Jako testovaná látka byl použit přípravek praziquantel (praziquantel 

powder (C19H24N2O2 – Ecological Laboratories inc.), který obsahuje kyselinu peroctovou 

(CH3CO3H),  hydrogen peroxide (H2O2) a kys.octovou (CH3CO2H). Testy byly prováděny 

dle směrnic OECD v laboratoři akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pro 

testy akutní toxicity na vodních organismech. Metodicky bylo postupováno podle 

standardního operačního postupu, který vychází z norem:  

• ČSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus 

(Cladocera, Crustacea), OECD 202 Part 1- the 24h EC 50 Acute Immobilisation Test  

• ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby /(Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)/ 

Část 2: Obnovovací metoda a OECD 203 Fish, Acute Toxicity Test. Stanovení letální 

koncentrace (LC50) bylo provedeno probitovou analýzou s využitím počítačového 

programu EKO-TOX 5.1 (Ingeo Liberec, ČR). 

 

Výsledky: Výsledky testování jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tab. 1: Výsledky provedených testů 

Test Testovaný organismus Metoda Výsledek testu 
(mg/l praziquantelu) 

Test akutní toxicity 
 

Poecilia reticulata 
SOP 01 

Základní test 

 
96hLC50 = 50-100  

 

Akutní imobilizační test 
 

Daphnia magna Straus 
SOP 02 

Základní test 48hEC50 = 43 

 

Na podkladě provedených testů a z hlediska speciálních rizik lze praziquantel dle zákona č. 

356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 389/2008 Sb. označit větou R52: škodlivý pro vodní organismy.  
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U testovaného organismu Poecilia reticulata byl testováním zjištěn vysoký terapeutický 

index praziquantelu vyjadřující měřítko bezpečnosti léčiva. Terapeutický index je poměr 

dávky léčebného činidla, která vyvolává léčebný účinek, k dávce způsobující úhyn. Je 

výhodné mít u léčiva co nejvyšší terapeutický index (aby práh toxicity byl co nejvyšší 

oproti účinné léčebné dávce, a tím se minimalizovaly negativní účinky náhodného 

předávkování), což praziquantel bezvýhradně splňuje.  

 

Příloha 1: Protokol testu toxicity, probitová analýza. 

 
2) test účinnosti praziquantelu na nalezené parazity – tasemnice u kapra 
 

Metodika 

70 kaprů obecných o průměrné hmotnosti 1268±206g bylo aklimatizováno po dobu 

jednoho týdne v akvarijní místnosti VURH FROV Vodňany, kde jim bylo 2 x denně 

předkládáno krmivo KP2. Jeden den před začátkem testu bylo krmení zastaveno a ryby 

byly rozděleny do 12ti  akvárií o objemu vody 250l po 5ti rybách, zbylých 10 ryb bylo 

použito pro parazitologické vyšetření před testem. Akvária byla označena P1 – P4 a K1 a 

K2, a to tak, že ryby ze 2 akvárií (10 ryb) tvořily vždy jednu skupinu. Voda v akváriích 

byla denně měněna, byla kontinuálně provzdušňována a byly monitorovány následující 

parametry vody. Kyslík se pohyboval v rozmezí 70-85% a pH 6,4-7,2. Průměrná teplota 

vody ve všech akváriích byla 20 ± 2°C. Předběžným parazitologickým vyšetřením 

provedeným před pokusem (10 ks ryb) byla u některých ryb diagnostikována infekce 

tasemnicemi Atractolytocestus huronensis a Khawia sinensis. Po aklimatizační době byl 

pomocí jícnové sondy rybám aplikován praziquantel (2 – cyclohexylcarbony l - 4 – oxo - 

1,2,3,6,7,11b – hexahydro - 4H - pyrazino [2,1 - a] isoquinoline) rozmíchaný ve 

škrobovém vehikulu v dávce 30 mg/kg (u skupiny P1 a P2) a 50 mg/kg (u skupin P3 a P4). 

Skupiny K1 a K2 byly ponechány jako kontrolní a bylo jim aplikováno pouze čisté 

škrobové vehikulum.  

1 den po aplikaci (skupina P1, P3 a K1) a 4 dny po aplikaci (skupina P2, P4 a K2)  byla 

rybám odebrána krev, ryby byly usmrceny a parazitologicky vyšetřeny na přítomnost 

tasemnic. Odebraná krev byla zpracována na:  

• Hematologické vyšetření, kterým byly stanoveny následující parametry: počet erytrocytů 

(RBC), počet leukocytů (WBC), množství hemoglobinu (Hb), hematokrit (PCV), střední 
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barevná koncentrace (MCHC), střední obsah hemoglobinu v erytrocytu (MCH) a střední 

objem erytrocytu (MCV). Analýzy byly prováděny podle Jednotných metod 

hematologického vyšetřování ryb (Svobodová a kol., 1991). 

• Biochemické vyšetření krevní plazmy získané odstředěním krve v odstředivce 

Microcentrifuge MPW-55 při 14 000 otáčkách po dobu 3 minut. Separovaná plazma byla 

do doby biochemické analýzy uložena v mrazícím boxu při teplotě -80°C. Biochemické 

indikátory byly stanoveny na biochemickém analyzátoru VETTEST 8008 (IDEXX 

Laboratories Inc. U.S.A., firmy Medisoft). Přístroj pracuje na principu suché chemické a 

kolorimetrické analýzy. Vyhodnocení probíhá na selektivních testovacích discích (Multi – 

laier film slides, Kodak), laserovým čtením bar kódů. Stanoveny byly následující 

biochemické parametry: glukóza (GLU), celkové bílkoviny (TP), Globuliny (Glob), 

aspartátaminotransferáza (AST) a alaninaminotransferáza (ALT).   

• Dále bylo provedeno histologické vyšetření, kdy na konci pokusu byly všem rybám 

odebrány vzorky žaber, kůže a jater. Vzorky byly ihned po odběru fixovány v 10% 

formaldehydu, poté odvodněny a zality do parafínu. Z parafínových bločků byly zhotoveny 

řezy a obarveny hematoxilínem – eozínem. 

Statistické vyhodnocení výsledků hematologického a biochemického vyšetření kontrolní a 

pokusných skupin bylo provedeno analýzou variance počítačového programu 

STATISTICA verze 12.0 pro Windows (StatSoft) a byly zde vyhodnoceny statisticky 

významné rozdíly na hranici významnosti (p<0,05 a p<0,01)  

 

 

Výsledky:  

Hematologické vyšetření 

1 den po aplikaci praziquantelu byl zaznamenán statisticky významný (p < 0,01) pokles 

hodnot celkového počtu červených krvinek a hemoglobinu a hematokritu (graf 1). Tento 

pokles byl u všech parametrů po 4 dnech vyrovnán. Jiné statisticky významné změny 

hematologických ukazatelů nebyly zaznamenány (viz tabulky 2 a 3). 
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Graf 1:Grafické znázornění významných změn hematologických ukazatelů stanovených 1 den po 
aplikaci praziquantelu 

 

 

Tab. 2: Výsledková tabulka s rozsahem naměřených hodnot hematologických ukazatelů u kaprů 
odebíraných 1den po aplikaci praziquantelu. V tabulce jsou znázorněny kontrolní skupina ryb K1 a 
pokusná skupina P1 a P3. Ukazatele jsou vyjádřeny hodnotou průměru v dané skupině ± směrodatná 
odchylka. Indexy a,b charakterizují shodu nebo rozdílnost hodnot mezi skupinami (P<0,05). 

Hematologický 
ukazatel (jednotky) 

K1 
x± SD (n = 10) 

P1 
(30 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 

P3 
(50 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 
WBC (G/l) 57,3 ± 18,8a 62,5 ± 19,65a 50,2 ± 17,2 a 

MCV (fl) 187,1 ± 28,2 a 166,4 ± 24,8 a 218,6 ± 53,1 a 
MCH (pg) 55,2 ± 3,6 a 56,8 ± 3,1 a 54,2 ± 3,6 a 
MCHC (l/l) 0,31 ± 0,04 a 0,35 ± 0,04 a 0.33 ± 0,05 a 
 
 
Tab. 3: Výsledková tabulka s rozsahem naměřených hodnot hematologických ukazatelů u kaprů 
odebíraných 4 dny po aplikaci praziquantelu. V tabulce jsou znázorněny kontrolní skupina ryb K2 a 
pokusná skupina P2 a P4. Ukazatele jsou vyjádřeny hodnotou průměru v dané skupině ± směrodatná 
odchylka. Indexy a,b charakterizují shodu nebo rozdílnost hodnot mezi skupinami (P<0,05). 

Hematologický 
ukazatel (jednotky) 

K2 
x± SD (n = 10) 

P2 
(30 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 

P4 
(50 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 
RBC (T/l) 1,7 ± 0,2a 1,8 ± 0,1a 1,6 ± 0,2a 

Hb (g/l) 86,3 ± 6,2a 89,5 ±. 7,6a 86,8 ±. 9,6a 

PCV (l/l) 0,30 ± 0,04a 0,32 ± 0,04a 0,30 ± 0,04a 

WBC (G/l) 75,2 ± 22,3a 69,3 ± 11,2a 62,3 ± 22,5a 

MCV (fl) 181,3 ± 15,4 a 180,5 ± 12,5 a 176,3 ± 11,9 a 
MCH (pg) 53,5 ± 3,2 a 55,4 ± 3,0 a 54,2 ± 3,7 a 
MCHC (1/l) 0,29 ± 0,03 a 0,29 ± 0,04 a 0,30 ± 0,03 a 
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Biochemické vyšetření 

 V biochemickém profilu došlo k statisticky významnému zvýšení aktivity (p < 0,05) ALT 

u skupin P2 a P4 odebraných 4 dny po aplikaci praziquantelu. Hodnoty AST se u žádné 

z odebíraných skupin nelišily od kontroly. U glukózy (Glu) došlo k statisticky 

významnému poklesu hodnot (p < 0,05) u skupin P1 a P3 v porovnání s kontrolou. Tyto 

změny se za 4 dny vyrovnaly. Všechny hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5. 

 

 Tab. 4: Výsledková tabulka s rozsahem naměřených hodnot biochemických ukazatelů u kaprů 
odebíraných 1 den po aplikaci praziquantelu. V tabulce jsou znázorněny kontrolní skupina ryb K1 a 
pokusná skupina P1 a P3. Ukazatele jsou vyjádřeny hodnotou průměru v dané skupině ± směrodatná 
odchylka. Indexy a,b charakterizují shodu nebo rozdílnost hodnot mezi skupinami (P<0,05). 

Biochemický 
ukazatel (jednotky) 

K1 
x± SD (n = 10) 

P1 
(30 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 

P3 
(50 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 
AST (U/l) 65,3 ± 49,4a 62,4 ± 26,5a 58,6 ± 18,3a 

ALT (U/l) 7,2 ± 7,3a 12,5 ± 9,6a 13,4 ± 8,5a 

Glu (mmol/l) 7.67 ± 1,58a 5,69 ± 1,38b 5,85 ± 1,497b 

TP (g/l) 38,2 ± 5,68a 29,8 ± 5,45a 34,5 ± 4,58a 

Glob (g/l) 28,2 ± 1,5a 27,9 ± 1,0a 28,7 ± 1,4a 

 
 
Tab. 5:Výsledková tabulka s rozsahem naměřených hodnot biochemických ukazatelů u kaprů 
odebíraných 4 dny po aplikaci praziquantelu. V tabulce jsou znázorněny kontrolní skupina ryb K2 a 
pokusná skupina P2 a P4. Ukazatele jsou vyjádřeny hodnotou průměru v dané skupině ± směrodatná 
odchylka. Indexy a,b charakterizují shodu nebo rozdílnost hodnot mezi skupinami (P<0,05). 

Biochemický 
ukazatel (jednotky) 

K2 
x± SD (n = 10) 

P2 
(30 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 

P4 
(50 mg/kg) 

x± SD (n = 10) 
AST (U/l) 52,6 ± 15,0a 44,5 ± 9,7a 42,6 ± 8,2a 

ALT (U/l) 12,8 ± 4,9b 23,5 ± 7,0a 21,4 ± 6,2a 

Glu (mmol/l) 4,74 ± 0,56a 4,52 ± 0,82a 4,35 ± 0,61a 

TP (g/l) 33,9 ± 1,7a 33,8 ± 1,5a 31,4 ± 2,9a 

Glob (g/l) 29,1 ± 0,8a 28,9 ± 1,1a 28,5 ± 1,6a 

 
 

Parazitologické vyšetření 

Počáteční prevalence tasemnic dosahovala 40%, zatímco u aplikovaných ryb ze všech 

skupin nebyla nalezená žádná tasemnice (prevalence 0%), pouze natrávené žlutavé zbytky 

tasemnic. Ryby z kontrolních skupin dosahovaly na konci testu prevalence 30% (K1) a 

10% (K2).  
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Histologické vyšetření 

Histologické změny byly zaznamenány na játrech kontrolních i pokusných skupin, kde 

byla pozorována statóza jaterních buněk různého stupně. Tento nález bývá obvyklý u ryb 

krmených granulemi a lze ho tedy přisuzovat spíše dietetickým chybám.  

 

Příloha 2: Fotodokumentace 

 
3) Testování účinnosti praziquantelu na nalezených střevních parazitech kmene 

Acantocephala 

 

Metodika: 

3 samice parem, o průměrné hmotnosti 2350g s diagnostikovanou masivní  střevní  infekcí  

vrtejšů (u 15 ks ze stejného chovu byla ve střevech 100% prevalence vrtejšů vysoké 

intenzity), byly pomocí jícnové sondy jednorázově aplikovány praziquantelem 

rozmíchaném ve škrobovém vehikulu v dávce 10, 30 a 50 mg/kg ž. hm.  Po 1 týdnu byly 

parmy usmrceny a byl vyhodnocen vliv aplikace na střevní infekci. 

 

Výsledky: 

Po týdnu od jednorázové aplikace nedošlo u ryb, kterým bylo aplikováno nižší množství 

praziquantelu (10 a 30 mg/kg ž. hm.) k žádnému viditelnému snížení intenzity infekce. 

Parazité byli stále pevně přichyceni k sliznici střeva. U ryby aplikované nejvyšší 

koncentrací (50 mg/kg.ž.hm.) došlo k snížení parazitární intenzity. Ve střevě byly 

pozorovány natrávené zbytky vrtejšů spolu s živými jedinci – viz příloha 3. 

 

Příloha 3: Fotodokumentace   

 

Závěr: 

Jednorázově aplikovaná dávka 50 mg/ kg.ž.hm. byla nedostačující pro eliminaci 

nalezených parazitů, avšak účinná pro snížení jejich intenzity.  Lze předpokládat, že 

opakovanou aplikací nejvyšší odzkoušené koncentrace (50 mg/kg.ž.hm.) by došlo 

k parazitární likvidaci. 
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V provozních podmínkách rybářství Hluboká CZ s.r.o byly provedeny tyto testy: 

 

1) Testování účinnosti praziquantelu (PQ) aplikovaného v krmivu na metacerkárie motolice 

oční (Diplostomum spathaceum) u amura bílého (Ctenopharyngodon idella).  

 
Metodika:  

Test probíhal v období května – srpna 2014. Celkem 2000 ks amura bílého (průměrná 

hmotnost 47 g) bylo rozesazeno do 10ti sádek, vždy 200 ks na sádku.  Ryby byly po dobu 

14 dní aklimatizovány a bylo jim předkládáno krmivo KP1 v množství 4% hmotnosti 

obsádky. Iniciálním parazitologickým vyšetřením 20 ks ryb byla v oční čočce u amurů 

zjištěna 100% prevalence metacerkárií Diplostomum spathaceum. Po aklimatizační době 

byly vždy 2 sádky tvořící jednu skupinu po dobu 7ti týdnů krmeny takto: 

Skupina 1: obden KP1 + 1 x týdně medikované krmivo  (MK) s obsahem PQ 0,5% (4 dávky)  

Skupina 2: obden KP1  + 1 x týdně medikované krmivo s obsahem PQ 1% (4 dávky)   

Skupina 3: obden KP1 + 4. týden testu obden medikované krmivo s obsahem PQ 0,5% (4 dávky) 

Skupina 4: obden KP1 + 4. týden testu obden medikované krmivo s obsahem PQ 1% (4 dávky) 

Skupina K: kontrolní skupina krmena obden KP1 

Krmné schéma bylo stanoveno na podkladě testů provedených ve výzkumném subjektu, 

kde bylo zjištěno, že dávka 50 mg/kg ž. hm. je již účinná na helmintózy, ale pro úplnou 

eradikaci by se měla opakovat.  

Parazitologické vyšetření bylo prováděno u skupin K, 1 a 2 vždy týden od aplikovaného 

MK (bezprostředně před následujícím zakrmením MK) – tedy v týden č. 2, 3, 4 a 5. U 

skupin 3 a 4 bylo vyšetřováno den po aplikaci poslední 4. dávky MK – tedy v týden č.5. 

Všechny skupiny byly ještě jednou vyšetřeny 14 dní po poslední aplikaci (týden č.7) 

s cílem zjistit, zda trend intenzity a prevalence přetrval.  Pro každé parazitologické 

vyšetření bylo odebráno vždy 10 ks ryb ze skupiny (5 ks z každé sádky). Byla 

vyhodnocena prevalence (%) a intenzita (průměrný počet nalezených parazitů na rybu) 

infekce Diplostomum spathaceum.  

Dále byly 2. a 14. den od poslední aplikace odebrány u skupin 1,2 a K vzorky svaloviny a 

jater určené pro stanovení reziduí praziquantelu. Určování reziduí bylo provedeno 

následovně: K přibližně 0,5 g vzorku (svalu nebo jater) v Eppendorfově zkumavce byl 

přidán vnitřní standard, extrakční činidlo (acetonitril a isopropanol, 1:1) a homogenizační 

kulička. Vzorek byl homogenizován (1800/min; 10 min) a centrifugován (9600 × g; 10 
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min; 4 °C). Supernatant byl filtrován (celulózový filtr; 0,45 µm) a uložen do mrazáku do -

20 °C na 24 hod. Poté byl supernatant vyndán, rozmražen a znovu centrifugován. Alikvótní 

podíl byl odpipetován do vialek. Koncentrace praziquantelu byla měřena kapalinovou 

chromatografií s hybridní tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/HRMS). 

 

Výsledky:  

Z výsledků je patrné mírné snížení parazitární prevalence u skupin P1 a P2, které je však 

pro účely eliminace infekce naprosto nedostačující. Perspektivněji se jeví intenzivní 

prokrmení ryb MK, kde po 4 dávkách došlo k 50% a 70% snížení prevalence u skupin P3 a 

P4 (viz tabulka 6).  

Rezidua praziquantelu byla nalezena pouze v játrech 2 dny po aplikaci 0,5 a 1% MK 

(tabulka 7), tudíž i pro konzum svaloviny se léčba jeví jako bezpečná. Stále však platí 

doporučená ochranná lhůta pro konzum ošetřených ryb 500 stupňodnů od poslední 

aplikace (počet stupňodnů se zjišťuje násobením průměrné denní teploty vody počtem 

dnů).  

 

 

Tab.6: Prevalence a intenzita infekce stanovené v průběhu jednotlivých vyšetření. 

Skupina 

                  Prevalence                         /                           Intenzita infekce 

                        (%)                                               (průměrný počet parazitů na rybu) 

Týden 0 Týden č.2 Týden č.3 Týden č.4 Týden č.5 Týden č.7 

K 

 

100/13 

 

90/10 90/8 100/12 90/10 100/17 

P1 90/14 100/7 80/7 80/10 100/15 

P2 100/12 100/7 80/9 90/9 100/14 

P3    50/4 60/6 

P4    30/6 30/4 
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Tab.7: Rezidua praziquantelu (ng/g) v játrech a svalovině odebraných amurů ze skupin K, P1 a P2. 
Odběry byly provedeny 2 a 14 dní od poslední aplikace. 
 
tkáň čas odběru skupina koncentrace praziquantelu 

[ng/g] 
četnost LOQ 

[ng/g] 
játra 2 dny Kontrola 0.15 ± 0.03a 0/7 0.26 - 0.43 

  Sk 1 1.26 ± 0.70b 7/7 0.24 - 0.32 

  Sk 2 1.28 ± 0.83b 7/7 0.26 - 0.37 

 14 dní Kontrola 0.12 ± 0.01a 0/7 0.21 - 0.26 

  Sk 1 0.12 ± 0.01a 1/7 0.21 - 0.25 

  Sk 2 0.16 ± 0.10a 0/7 0.22 - 0.27 

sval 2 dny Kontrola 0.22 ± 0.01a 0/7 0.41 - 0.47 

  Sk 1 0.21 ± 0.01a 0/7 0.36 - 0.45 

  Sk 2 0.26 ± 0.14a 0/7 0.39 - 0.46 
Koncentrace … průměr ± SD, výsledky <LOQ = ½ LOQ.   
Statistika … neparametrické testy, p<0,05, výsledky <LOQ = ½ LOQ.   
Četnost … počet pozitivních/všech vzorků.  
LOQ … limit of quantification (limit kvantifikace) 
 
Příloha 4: Fotodokumentace 
 

 

2) Technologie aplikace praziquantelu namíchaného v krmivu pro Ab0  

 

Metodika:  

Celkem 60 000 ks Ab0 bylo nasazeno do 4 parcelových rybníčků (cca 1,3 ha) v areálu 

Ostrov u obce Čejkovice. Po 30ti denní aklimatizaci ryb, během které si již přivykly na 

příjem krmiva KP1, bylo rybám předkládáno medikované krmivo s obsahem praziquantelu 

1% a 0,5%, dle schématu uvedeného v tabulce 8. Rybám bylo předkládáno krmivo 

v množství 4% hmotnosti obsádky. Před první aplikací a na závěr testu (10 dní po poslední 

aplikaci MK) byla vyhodnocena prevalence a intenzita infekce metacerkárií Diplostomum 

spathaceum v oční čočce u 20ks amurů z každého rybníčka a na podkladě výsledků bylo 

zvoleno nejefektivnější aplikační schéma na likvidaci tohoto parazita.  

Tab. 8: Schéma aplikace 0,5% a 1% MK a krmiva KP1 do rybníčků číslo 1-4.  

č 18.8 20.8 22.8 25.8 27.8 29.8 1.9 3.9 5.9 8.9 10.9 12.9 15.9 17.9 19.9 22.9 24.9 27.9 
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Výsledky:   

 Iniciální prevalence motolic dosahovala u všech rybníčků 10%. Intenzivní prokrmení MK 

0,5 a 1% v šesti za sebou následujících dávkách se projevilo jako efektivní a likvidační pro 

metacerkárie motolice oční. Naproti tomu pouze šest přerušovaných dávek pouze snížilo 

prevalenci, ale k úplné likvidaci parazita nestačilo. U kontrolní skupiny došlo během testu 

k úplnému rozvoji sledované infekce – prevalence 95%. Výsledky vyšetření jsou shrnuty 

v tabulce 9. 

 

Tab.9: Prevalence a intenzita infekce metacerkárií Diplostomum spathaceum stanovené před aplikací a 
10 dní od ukončení aplikace MK. 

Rybník 

č. 

Prevalence /   Intenzita infekce    

          (%)  /  (průměrný počet parazitů na rybu) 

Před testem Po testu 
1 10 / 1 40 / 2 

2 10 / 1 0 / 0 

3 10 / 1 0 / 0 

4 10 / 1 95 / 4 
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4. Závěr 
V testech provedených ve výzkumném subjektu bylo prokázáno, že praziquantel má 

vysoký terapeutický index příznivý pro léčbu ryb, a že praziquantel v dávce 50 mg/kg. ž. hm. 

nezpůsobuje žádné závažné ireversibilní změny zdravotního stavu ryb prokazatelné na 

podkladě změn hematologických a biochemických parametrů a histopatologického vyšetření 

tkání aplikovaných ryb. Ze zvýšených hodnot ALT, stanovených 4 dny po aplikaci PQ, lze 

usuzovat na mírnou alteraci buněk jaterního parenchymu, která je však tak mírná, že 

histologicky není prokazatelná. V testech účinnosti PQ na tasemnice a vrtejše bylo zjištěno, že 

jednorázová aplikace praziquantelu v dávce 50 mg/kg. ž. hm. je účinná na snížení intenzity 

infekce střevních červů, ale pro jejich eradikaci by bylo vhodné aplikaci ještě alespoň 2x 

opakovat – dosáhnout tedy celkové přijaté dávky 150 mg/kg PQ ve třech aplikacích. 

V provozu rybářství Hluboká byla testována  účinnost  praziquantelu (PQ) na metacerkárie 

motolic Diplostomum spathaceum. V prvním testu bylo jasně prokázané, že týdenní interval 

aplikace PQ v krmivu je náhodný a nezajistí adekvátní udržení léčebné dávky v séru, která je 

zapotřebí pro úspěšnou léčbu motolic. I čtyřnásobná aplikace MK v 2 denních intervalech 

vedla jen ke snížení intenzity a prevalence infekce, ne však k úplné parazitární eliminaci. 

Medikované krmivo (MK) 0,5% a 1% má skutečné, navzdory klamnému procentuálnímu 

označení, udané množství účinné látky 1,25 a 2,5 g PQ/kg krmiva. Z toho plyne, že při 4% 

dávce medikovaného krmiva /hmotnost obsádky, ryby přijmou 50 a 100 mg/kg PQ (pro 0,5% 

a 1% medikované krmivo) při jednom krmení. U těchto jednorázových dávek byl prokázán 

obsah PQ v játrech 2 dny po nakrmení, avšak týden po aplikaci již ryby byly čisté. Z těchto 

důvodů, a to i s ohledem na absenci mezihostitelů a možnost reinfekce v prostorách sádek, 

bylo do dalšího pokusu v rybníčkách aplikační schéma medikovaného krmiva zintenzivněno a 

rybám bylo předkládáno MK v 2-3 denních intervalech dle schématu uvedeného v tabulce 8. 

Při terénní léčbě je ještě nutné počítat s tím, že ryby v krmivu nepřijmou ideální terapeutickou 

dávku, která je pro léčbu důležitá, proto je nutné zajistit opakovanou aplikaci v rozmezí max. 

2 - 3 dnů, aby dosažená plasmatická koncentrace léčebné látky nestačila v důsledku delšího 

prodlení klesnout. Vzhledem ke spotřebě PQ byla rybám v rybníčcích 1, 2 a 3 předložena 

celková dávka PQ 600 mg/kg (1), 600 mg/kg (2) a 1200 mg/kg (3). Úplné vymizení 

metacerkárií motolic Diplostomum spathaceum bylo dosažena u ryb z rybníčku 2 a 3, z čehož 

vyplývá, že nejúčinnější a ekonomicky nejefektivnější léčbou bylo šestinásobné opakované 

podávání 0,5% MK (!obsah PQ 1,25g/kg krmiva!)  (obden) proložené 14ti denní pauzou, kdy 

bylo předkládáno jen krmivo KP1. Budeme – li vycházet z předpokladu, že všechny ryby z 
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testu přijaly ideální množství MK, pak nejvhodnější aplikační schéma pro eradikaci 

metacerkárii přepočteného na kg ž.hm. je:  

6 x 50mg/kg PQ (obden) - 14 dní pauza - 6 x 50mg/kg PQ (obden) 

Pro úspěch takto formulované léčby je zapotřebí, aby ryby přijímaly krmivo a v případě 

rybníků byly naučeny na krmné místo. Rovněž je nutno zmínit, že podávání PQ lze v ČR 

provádět u potravinových zvířat pouze v odůvodněných případech za kontroly veterinárního 

lékaře. 
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5. Přílohy 
Příloha 1: Výsledky testů akutní toxicity na Daphnia magna a Poecilia reticulata a grafické 
vyhodnocení 
 
Tab.:  Výsledky základního testu – test. organismus Daphnia magna  

Koncentrace (mg.l-1) Mortalita (%) za 48 hod. 
Kontrola 0 

0,5 0 
1,0 0 
2,0 0 
5,0 0 
10,0 15 
15,0 20 
20,0 35 
50,0 55 
100,0 70 

 
48hEC50 = 43 mg.l-1   
 
Tab.:  Výsledky základního testu – test. organismus Poecilia reticulata 

Koncentrace (mg.l-1) Mortalita (%) za 48 hod. 
Kontrola 0 

10 0 
50 0 
100 100 
200 100 
500 100 
1000 100 

 
96hLC50 = 50 - 100 mg.l-1 
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Příloha 2: Fotodokumentace testu s tasemnicemi 
 
Tasemnice A. huronensis a K. sinensis ve střevě kapra obecného 

 
 
 
Žlutavé zbytky nátrávených tasemnic 4 dny po aplikaci praziquantelu 

 
 
Příloha  3: Fotodokumentace testu s vrtejšy 
 
Vnější pohled na střevo s obsahem vrtejšů  

 
 
Masivní infekce vrtejšů ve střevě 

 



     

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský rybářský fond 

Investování do udržitelného rybolovu         
 

 22 

Porovnání intenzity infekce ve střevě po jednorázové aplikaci praziquantelu v dávce 50 mg/kg 
ž. hm.  (vlevo) a 10 mg/kg ž. hm. (vpravo) 

     
 
 
Příloha 4: Fotodokumentace  
 
Metacerkárie motolic Diplostomum spathaceum v oční čočce amura bílého (40 x) 

 

 


