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Entekavir (ETV), analog guanosinu, je antivirové léčivo s vysokou účinností proti 

hepatitidě B. Patří mezi léčiva první volby pro léčbu dospělých i dětí. Jeho využití 

v těhotenství limituje řada faktorů včetně nedostatku údajů o placentární farmakokinetice. 

Na placentárním transferu léčiv se podílí řada lékových transportérů. Mezi nejvýznamější 

patří efluxní ATP-vázající (ABC) transportéry, P-glykoprotein (P-gp), breast cancer 

resistance protein (BCRP) či multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2), 

lokalizované v apikální membráně syncytiotrofoblastu a pumpující své substráty vefeto-

maternálním směru. U léčiv odvozených od nukleosidů může být placentární transport 

ovlivněn i aktivitou nukleosidových transportérů (NTs). Ekvilibrační nukleosidové 

transportéry (ENTs) regulují intracelulární koncentraci substrátů facilitovanou difuzí, 

zatímco koncentrační (CNTs) zprostředkovávají pouze aktivní influx. 

Cílem této práce bylo popsat roli lidských P-gp, BCRP, MRP2 a NTs (ENTs a CNTs) 

v placentárním přestupu ETV. K tomu účelu byla použita in vitro transportní metoda 

na MDCKII buňkách exprimujících lidský ortolog P-gp, BCRP či MRP2 a akumulační 

metoda provedená na buněčné linii BeWo odvozené od placentárního choriokarcinomu. 

Vyhodnocením experimentů jsme zjistili, že ETV není substrátem P-gp, BCRP ani 

MRP2, ale potvrdili jsme, že je substrátem ENT1. Lze tedy předpokládat, že ENT1 

usnadňuje placentární transfer entecaviru. Pro úplné zhodnocení placentární 

farmakokinetiky ETV a praktickou využitelnost těchto poznatků je nicméně nutné provést 

další experimenty na komplexnějších modelech. 
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Entecavir (ETV), an analogue of guanosine, is a highly efficient anti-hepatitis B antiviral 

drug. It is the first-line therapy for both adults and children. Its use in pregnancy is limited 

due to a number of factors, including lack of data on placental pharmacokinetics. The 

placental transition of drugs is frequently controlled by drug transporters. ATP-binding 

(ABC) transporters, P-glycoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) or 

multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) localized in the apical membrane 

of syncytiotrophoblast and pumping their substrates in the feto-maternal direction belong 

to most significant determinants of placental pharmacokinetics. Moreover placental 

transport of nucleoside-derived drugs can be affected by the activity of nucleoside 

transporters (NTs); equilibrative nucleoside transporters (ENTs) mediate facilitated 

diffussion, while the concentrative nucleoside transporters (CNTs) control active influx 

of their substrates. 

The aim of the diploma thesis was to describe the role of P-gp, BCRP, MRP2 and NTs 

(ENTs and CNTs) in placental transfer of ETV. For this purpose, an in vitro transport 

method was performed on MDCKII cells expressing the human P-gp, BCRP or MRP2 

and the accumulation method performed using BeWo cell line derived from placental 

choriocarcinoma. We found that ETV is not a substrate of P-gp, BCRP or MRP2, but we 

have confirmed that it is a substrate of ENT1. it can be conluded that ENT1 might 

contribute to ETV placental transfer. Further experiments on more complex models are, 

however, needed to fully describe the ETV placental pharmacokinetics and the practical 

application of these findings. 
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1 SEZNAM ZKRATEK 

ABC z angl. ATP-binding casette (ATP-vázající komplex) 

ALT alaninaminotransferáza 

BCRP  breast cancer resistance protein 

BeWo buněčná linie odvozená od placentárního choriokarconimu 

CNT koncentrační nukleosidový transportér 

cccDNA kovalentně uzavřená kruhová DNA 

EMA Evropská léková agentura 

ENT ekvilibrační nukleosidový transportér 

ETV entekavir 

FDA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA 

GF120918 elacridar; duální inhibitor P-gp/BCRP 

HBcAg z angl. hepatitis B core antigen (antigen viru hepatitidy B) 

HBeAg z angl. hepatitis B secretory antigen (antigen viru hepatitidy B) 

HBsAg  z angl. hepatitis B surface antigen (povrchový antigen HBV) 

HBV virus hepatitidy B 

HCV virus hepatitidy C 

HIV virus lidské imunodeficience 

IFN-α interferon alfa 

IU/ml mezinárodní jednotka/ml 

Ko143 specifický inhibitor BCRP 

Ly335979 zosuquidar; specifický inhibitor P-gp 

MDCKII buněčná linie Madin-Darby canine kidney 
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MK571 verlukast; specifický inhibitor MRPs 

MRP2 multidrug resistance-associated protein 2 

MTCT přenos z matky na dítě 

NBMPR S-(4-nitrobenzyl)-6-thioinosin  

NA nukleosidový/nukleotidový analog 

NT nukleosidový transportér 

PEG-IFN-α  pegylovaný interferon alfa 

P-gp P-glykoprotein 

RC-DNA kruhová částečně dvojitá DNA 

SLC solute carrier transporters 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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2 ÚVOD  

Virová hepatitida, původně označovaná jako epidemická žloutenka, byla popsána už za 

doby Hippokrata (cca 400 př. n. l.). Dlouhou dobu se nedařilo objasnit etiologii 

onemocnění a určit zdroj nákazy. Vzhledem k dlouhé inkubační době bylo obtížné najít 

spojitost s expozicí infekčnímu agens. Tyto snahy navíc zkomplikoval Rudolf Virchow, 

když v r. 1865 popsal pacienta s příznaky epidemické žloutenky, u kterého byla následně 

diagnostikována obstrukce žlučových cest. Nový pohled na přenos onemocnění přinesl 

až A. Lurman v r. 1885. Ve své práci poukazoval na tisíce lodních dělníků, kteří byli 

očkováni proti neštovicím vakcínou z lymfy. Přestože jedinici naočkovaní lymfou 

z jednoho zdroje zůstali zdraví, stovky dalších dělníků očkovaných lymfou z jiného 

zdroje onemocněly a byly diagnostikovány se žloutenkou (Thomas et al. 2015). 

Rozpoznat HBV od dalších typů virových hepatitid se podařilo až po objevení tzv. 

Australského antigenu, který byl detekován v séru australského domorodce a podle něj 

pojmenován. Později byl identifikován jako povrchový antigen viru hepatitidy B 

(HBsAg). Souvislost tohoto antigenu s hepatitidou B objevil americký lékař Baruch S. 

Blumberg a umožnil tak spolehlivě diagnostikovat nositele HBV a zvýšit bezpečnost 

krevních transfúzí (Block et al. 2016). 

Infekce se přenáší krví nebo sexuálním kontaktem. V oblastech s vysokým endemickým 

výskytem HBV je nejčastější formou nákazy perinatální přenos, při kterém je 

infekce přenesena z matky na dítě (MTCT). Virus může napadnout pohlavní buňky 

a přímo tak infikovat embryo nebo se přenese na plod přes tělní tekutiny v průběhu 

intrauterinního vývoje. Rizikový je také samotný porod, při kterém dítě přijde snadno 

do kontaktu s krví a dalšími tělními tekutinami matky. U některých novorozenců může 

dojít k nákaze i později, např. v důsledku příjmu mateřského mléka nebo jiného 

blízkého kontaktu s matkou (Yi et al. 2016). 

Infekce často postupuje do chronické fáze, a to zejména u novorozenců a mladších dětí 

infikovaných perinatálně. S rostoucím věkem riziko chronicity HBV klesá (Lavanchy 

a Kane 2016). Podle odhadů WHO je HBV nakaženo více než 2 miliardy lidí 

a chronická hepatitida postihuje ročně více než 240 mil. lidí s nejvyšší prevalencí 

ve východní Asii, subsaharské Africe a oblasti Pacifiku. Asi 650 tisíc z nich ročně zemře 
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na závažné komplikace jako je jaterní cirhóza, jaterní selhání či hepatocelulární karcinom 

(WHO.int 2012, Bogler et al. 2018, Lavanchy a Kane 2016). HBV představuje světovou 

zdravotní hrozbu, proto zařadila WHO boj proti HBV mezi své cíle (WHO.int 2018).  

Novorozenci, kteří jsou vystaveni HBV během perinatálního období, jsou bez intervencí 

postiženi chronickou hepatitidou B v 80-90 % případů. Vakcinace novorozenců 

umožňuje předejít postpartálnímu přenosu infekce z matky na dítě a snižuje riziko nákazy 

až na 10 %. Přesto zůstává velký počet novorozenců, u kterých je vakcína neúčinná. Jedná 

se především o novorozence narozené vysoce viremickým, HBeAg pozitivním matkám, 

u kterých je vhodné upravit virovou aktivitu prostřednictvím antivirové terapie (Yi et al. 

2014, Lampertico et al. 2017). 

Současná doporučení se sice věnují terapii hepatitidy B v těhotenství primárně z důvodu 

léčby matky, ale s dalšími zkušenosti a novými poznatky o farmakokinetice a toxicitě 

jednotlivých léčiv se indikace rozšířily i o prevenci MTCT (Lampertico et al. 2017). Deng 

et al. (2012) prezentovali meta-analýzu, která hodnotí užívání telbivudinu u gravidních 

pacientek. Zahrnuté studie demonstrují signifikantní účinnost telbivudinu proti 

intrauterinnímu přenosu HBV bez výraznějších nežádoucích účinků či komplikací. 

Výsledky z pěti studií zachytily 8,7 % HBsAg pozitivních novorozenců ze skupiny, 

ve které byl podáván telbivudin, a 27,1 % z kontrolní skupiny, ve které nebylo těhotným 

podáváno žádné antivirotikum. 

Pacientce může být během těhotenství indikována antivirová terapie, ale její volbě by 

mělo předcházet zhodnocení všech benefitů a rizik (Lampertico et al. 2017). Antivirotika 

proti HBV preferenčně inhibují virovou RNA-dependentní DNA polymerázu, ale zároveň 

částečně interferují i s replikací mitochondriální DNA. Jejich mitochondriální toxicita 

může u dospělých jedinců vzácně vést k syndromu laktátové acidózy. Potenciální 

následky u vyvíjejícího se plodu jsou méně známé, ale existuje riziko, že toxicita může 

negativně ovlivnit průběh organogeneze (Bzowej 2010). Proto se z důvodu bezpečnosti 

léčby doporučuje podávání těchto antivirotik až v pokročilém stádiu těhotenství 

(Han et al. 2011).  

V průběhu gravidity se doporučuje podávat léčiva tenofovir, telbivudin či lamivudin, 

jejichž účinky na plod a na průběh těhotenství byly podrobněji zkoumány. Po podávání 

lamivudinu králíkům byly v prvním trimestru zaznamenány teratogenní účinky, proto 
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se upřednostňuje spíše tenofovir a telbivudin, které u zvířat žádnou teratogenezi 

neprojevily (Hou a Terrault 2017, Drugs@FDA 2019). Dalším nadějným léčivem v tomto 

směru by mohl být entekavir (ETV), ale data ohledně užívání ETV v těhotenství jsou 

zatím omezená. Dostupné jsou zatím jen reprodukční studie provedené na zvířecích 

modelech, které prokázaly určitou teratogenicitu až při mimořádně vysokých dávkách. 

Embryo-fetální toxicita či snížená osifikace u králíků a krys se projevila až při dávkách 

883x, resp. 3100x vyšších, než jsou nejvyšší doporučené denní dávky u lidí (Drugs@FDA 

2018). Adekvátní studie u těhotných žen nebyly provedeny. Doposud nebyly dostatečně 

popsány ani mechanismy placentárního přestupu ETV, které jsou zásadní pro bezpečnost 

terapie v těhotenství (Ayoub a Cohen 2016). 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Virus HBV  

3.1.1 Charakteristika 

Virus hepatitidy B (HBV) je obalený DNA virus z čeledi Hepadnaviridae a rodu 

orthohepadnavirů. Čeleď se rozděluje na dva rody podle rozdílných genomických 

sekvencí a druhové specifity. Zatímco viry z rodu avihepdnavirů napadají ptactvo, viry 

z rodu orthohepadnavirů napadají savce. Hostitelem HBV je kromě člověka také šimpanz 

a tana. Přestože mezi druhy čeledi Hepadnaviridae existuje významná genomická 

variabilita, spojuje je několik shodných rysů. Mají extrémně malou a kompaktní DNA, 

která se u všech druhů replikuje obdobným způsobem pomocí reverzní transkriptázy. 

Další shodná vlastnost umožňuje replikaci viru, aniž by došlo k začlenění virové DNA 

do hostitelského genomu. HBV napadá jaterní buňky a způsobuje akutní či chronickou 

hepatitidu (Lamontagne et al. 2016).  

3.1.2 Struktura HBV 

Virion, známý také jako Daneova částice, se vyznačuje složitou strukturou a vysokou 

genetickou variabilitou. Na povrchu sférické částice o průměru 48-52 nm je 

lipoproteinový obal. Uvnitř virionu se nachází nukleokapsida, která obklopuje malou, 

částečně dvouvláknovou DNA (Valaydon a Locarnini 2017). Je známo deset různých 

genotypů HBV (A-J), jejichž sekvence se odlišují v 8 % nukleotidů a některé z nich jsou 

ještě rozlišeny na sub-genotypy. Mnoho studií poukázalo na rozdílné genotypy  

a sub-genotypy v odlišných geografických lokalitách a jejich vliv na progresi a prognózu 

onemocnění a citlivost k léčbě. K predikci klinického vývoje a indikaci vhodné léčby 

je tedy zapotřebí identifikace přítomného genotypu. V organismu je možné virus 

zachytit pomocí několika sérologických markerů (Sunbul 2014). 

Důležitou součástí obalu je povrchový antigen HBsAg (hepatitis B surface antigen) 

neboli Australský antigen. Virový genom kóduje tři typy takových glykoproteinů, které 

se označují jako velký, střední a malý. HBsAg se kromě obalu vyskytuje také samostatně 

ve formě subvirových částic. Jedná se o glykoproteinové částice sférického či vláknitého 
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tvaru, které neobsahují žádnou DNA a postrádají tak schopnost infikovat další buňky. 

Zachovávají si však imunogenní potenciál. Jejich nadměrná produkce v organismu má 

za úkol neutralizovat anti-HBs protilátky a podpořit tak perzistenci viru 

(Valaydon a Locarnini 2017). HBsAg prokázaný v séru poukazuje na přítomnost viru 

v organismu nehledě na stádium infekce (Spicak 2008).  

Uvnitř virové částice obaluje nukleovou kyselinu HBcAg (hepatitis B core antigen). 

Vyskytuje se ve formě dimerů s danou sekvencí a α-helickým uspořádáním, přesto jeho 

struktura umožňuje určitou variabilitu, která indikuje HBcAg různé funkce v rámci 

životního cyklu. Zásadní schopností je sdružování vlastních molekul. Jejich 

samouspořádáním vytváří ikosahedrální kapsidy a podporuje zrání a sekreci virionů 

(Venkatakrishnan a Zlotnick 2016).  

HBcAg vylučuje během replikace také proteinovou podjednotku označovanou jako 

HBeAg (hepatitis B secretory antigen), která má zcela odlišnou stavbu a funkci. Není 

nezbytná pro virovou replikaci a udržení životního cyklu, ale naznačuje aktivitu 

replikace, stav imunitního systému, infekčnost a závažnost onemocnění. V organismu 

se chová jako modulátor imunity a T-lymfocytům brání v rozpoznání HBcAg 

exprimujících buněk. Imunitní odpověď je tak po dlouhou dobu nedostatečná a umožní 

enormní produkci a sekreci viru bez jakýchkoli klinických symptomů 

(Gerlich 2016, Kramvis 2016).  

3.1.3 Replikace HBV 

HBV infekce se v organismu šíři krevním řečištěm a vyznačuje se vysokou tkáňovou 

specifitou. Heparan sulfát proteoglykan, který se nachází na povrchu buněk, umožní 

přilnutí virové částice k hepatocytu. Následně se virion ireverzibilně váže 

ke specifickému receptoru a transmembránovému transportéru NTCP (kotransportér Na+ 

a taurocholátu) a endocytózou vstupuje do buňky. Nukleokapsida je transportována 

mikrotubuly k jadernému obalu, kde se rozpadá a uvolňuje DNA a vlastní proteiny. 

S využitím buněčných enzymů se virus začíná množit (Dandri a Petersen 2016). 

Infekční virion obsahuje genom nejprve ve formě kruhové částečně dvojité DNA 

(RC-DNA), která je transportována do jádra a konvertována do kovalentně uzavřené 

kruhové DNA (cccDNA). Hepadnaviry nemají – na rozdíl od retrovirů - schopnost 
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integrovat svůj genom do hostitelské DNA a zajistit tak replikaci viru do dceřinné buňky. 

Jejich genom zůstává ve formě epizomální cccDNA. V cytoplasmě probíhá následně 

transkripce cccDNA pomocí RNA polymerázy II a produkuje se kromě jiných transkriptů 

pregenomická RNA, která plní funkci virové mRNA. Je enkapsulována spolu s proteinem 

P a uvnitř nukleokapsidu začíná činností reverzní transkriptázy syntéza nové RC-DNA. 

Od retrovirů se dále odlišují tím, že reverzní transkripce probíhá zejména, ne-li výlučně, 

v neporušených nukleokapsidách. Další replikační cykly vedou k amplifikaci cccDNA 

v buňce, případně jsou nové nukleokapsidy obaleny a uvolněny jako nové viriony  

(Beck a Nassal 2007). 

 

Obr. 1 Replikační cyklus HBV DNA. Převzato a upraveno z: Beck a Nassal (2007). 

 

3.1.4  Přenos infekce 

Infekce HBV se přenáší parenterálně. Aby však došlo k nákaze, je zapotřebí větší 

množství virových částic. Přestože všichni HBsAg pozitivní jedinci musí být 

považováni za infekční, šířit onemocnění parenterální cestou jsou schopni pouze 

nositelé HBeAg s hladinou HBV DNA vyšší než 20 000 IU/ml. Infekčnost krve je vyšší, 

než je tomu u jiných sekretů. Úroveň viremie v ostatních tělesných sekretech, jako je 

např. moč, mateřské mléko, pot, slzy nebo stolice, je velmi nízká a většinou nestačí 

k přenosu infekce. Parenterální přenos HBV byl před zavedením rutinního screeningu 

i hlavní příčinou nozokomiální hepatitidy B, která se objevovala u pacientů po transfuzi 

nebo transplantaci. Vaginální sekrety jsou považovány za rizikovější v přenosu 

infekce, neboť při přenosu se vedle sekretu samotného můžou uplatnit i drobné krvácející 
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oděrky na genitálu. Bylo prokázáno, že infekce HBV se sexuálním kontaktem šíří 

snadněji než HIV nebo HCV (Stransky 2001). 

Za nejčastější formu nákazy je považován perinatální přenos. K MTCT může 

docházet ve třech fázích - intrauterinní, intrapartální či postpartální. Mechanismus 

intrauterinního přenosu nebyl zatím zcela vysvětlen, ale existuje několik teorií. 

Předpokládá se, že během těhotenství může v důsledku silných děložních kontrakcí dojít 

k poškození placenty a přenosu infekce sérem či tělními tekutinami. Další možností je 

přenos infikovaných periferních mononukleárních buněk přes placentu do fetální 

cirkulace nebo nákaza zárodečných buněk a následný genetický přenos infekce 

do vznikajícího embrya. K intrapartálnímu přenosu dochází při porodu, kdy je vysoká 

pravděpodobnost, že bude novorozenec vystaven krvi či tělním tekutinám nemocné 

matky. V  období poporodním je dítě nejvíce ohroženo kontaktem s mateřským mlékem 

a jiným blízkým kontaktem s matkou. Riziko MTCT roste s vysokou úrovní HBV DNA 

a HBeAg pozitivitou (Yi et al. 2016). 

3.1.5 Průběh onemocnění  

HBV není cytopatogenní, ale poškození hepatocytů je způsobeno vlastní reakcí 

imunitního systému. T-lymfocyty rozeznávají HBcAg vázaný na membránách 

hepatocytů a buňku zničí. Dojde k uvolnění jaterních nitrobuněčných enzymů do krve 

a ke snížené schopnosti vylučovat bilirubin. Tyto faktory se mohou klinicky projevit jako 

zvýšené „jaterní testy“ a ikterus. Rozpadem buňky se uvolní i nově vzniklé viriony, které 

mohou napadat ostatní, dosud neinfikované hepatocyty (Spicak 2008).  

Asi u 2/3 pacientů s akutní hepatitidou B probíhá infekce mírnou asymptomatickou 

a subklinickou formou, která zůstává často skrytá. U menší části pacientů se vyvinou 

různé klinické symptomy. Vedle mírnějších nespecifických příznaků, jako nauzea nebo 

únava, se mohou objevit i příznaky výraznější, jako žloutenka či tmavé zbarvení moči 

(Liang 2009). Vzácně, asi u 1% pacientů, se rozvine závažná fulminantní hepatitida, 

při které dochází k rapidní destrukci jaterního parenchymu s následnou koagulopatií, 

encefalopatií až multiorgánovým selháním. Jako forma fulminantní hepatitidy může být 

klasifikována také akutní exacerbace chronické HBV, vyvolaná např. chemoterapií 

či imunosupresivními prostředky (Mina et al. 2015). Tendence akutní infekce 

přecházet do chronicity závisí pravděpodobně na více faktorech. Významný vliv má 
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genotyp HBV, způsob přenosu, množství virového inokula a rozdílné interakce mezi 

virem a hostitelem (Sunbul 2014). 

Průběh chronické HBV se rozděluje podle interakce mezi virem a hostitelem na čtyři 

chronologicky probíhající fáze. Fáze imunotolerance se vyskytuje běžně po perinatálním 

přenosu infekce, zejména od těhotných HBeAg pozitivních matek. Je charakterizována 

HBeAg pozitivitou a aktivní replikací HBV, což se klinicky projevuje vysokou hladinou 

HBV DNA v séru, obvykle nad 20 000 IU/ml, ale i nad 2 miliony IU/ml. Sérové hladiny 

ALT a AST zůstávají v normě a na jaterním parenchymu nevznikají žádné zánětlivé 

či fibrotické změny nebo jsou pouze minimální. Ve druhé, imunoreaktivní fázi zůstávají 

někteří jedinci HBeAg pozitivní a někteří si vytvářejí proti tomuto antigenu protilátky 

(anti-HBeAg). Hladina HBV DNA zůstává vyšší než 2 000 IU/ml, roste hladina ALT 

a vzniká aktivní zánět jater. Závažnost zánětu může být různá, ale nelze ji určit 

v závislosti na množství HBV DNA ani na aktivitě ALT. Třetí, inaktivní fáze je typická 

HBeAg negativitou a nárůstem ALT aktivity. Hladina HBV DNA klesá pod 2 000 IU/ml 

a zánět, příp. zánět s fibrózou, z jaterní biopsie mizí nebo se zmírňuje. Ve čtvrté, HBsAg 

negativní fázi se povrchový antigen HBsAg stává neprůkazným, aktivita ALT je normální 

a zánětlivé změny na hepatocytech minimální (McMahon et al. 2011).  

U 20-30 % případů může inaktivní stádium znovu vyústit v relaps a postoupit do fáze 

reaktivace (Tseng a Huang 2017). Akutní exacerbace se projevují zvýšenou ALT 

aktivitou. Objevují se spontánně, ale mohou se vyskytnout častěji např. v průběhu či po 

ukončení antivirové terapie (Chang a Liaw 2014). Jestliže se pacient nakazí v dospělosti, 

vytváří se obvykle přechodná forma infekce, která umožní vznik ochranných protilátek 

a následně je ukončena virovou clearance. Na druhou stranu u novorozenců 

nakažených perinatálně se vyvíjí perzistentní infekce (Tseng a Huang 2017). 

3.2 Terapie hepatitidy B 

Hepatitda B je často příčinou jaterní cirhózy či hepatocelulárního karcinomu. Předním 

důvodem neúspěšné léčby bývá pozdní detekce HBV, proto včasná diagnóza a okamžité 

zahájení léčby jsou klíčovými faktory pro redukci morbidity a mortality (Manzoor 2015). 

Cílem terapie akutní hepatitidy B je předejít riziku akutního či subakutního jaterního 

selhání, snížit riziko chronicity a zvyšovat kvalitu života mírněním symptomů. U pacientů 
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s chronickou HBV infekcí je hlavním cílem zpomalit progresi onemocnění a následný 

vývoj jaterního karcinomu, příp. jeho progresi (Lampertico et al. 2017).  

Indikací pro zahájení farmakoterapie je viremie nad 2 000 IU/ml, zvýšená hodnota ALT 

a/nebo alespoň mírné histologické léze. Léčeni by měli být také všichni pacienti 

s detekovatelnou HBV DNA, kteří jsou zároveň cirhotičtí. Další indikací léčby je 

prevence MTCT u těhotných žen a prevence reaktivace HBV u pacientů vyžadujících 

imunosupresi či chemoterapii. Lékem volby jsou nukleosidová či nukleotidová 

analoga (NAs) s vysokou odolností vůči vzniku rezistence, tj. tenofovir a entekavir. 

Těhotné ženy s diagnózou chronické hepatitidy B a pokročilým stádiem fibrózy nebo 

cirhózy by měly být léčeny tenofovirem. V případě, že pacientka doposud užívala jiné 

léčivo ze skupiny NAs, se doporučuje stávající léčbu změnit a přejít na tenofovir 

disoproxil fumarát. Těhotným ženám s vysokou viremií, tj. nad 200 000 IU/ml nebo 

hladinou HBsAg vyšší než 4 log10 IU/ml, by měla být podávána antivirová profylaxe 

od 24. - 28. týdne gestace do 12. týdne po porodu (Lampertico et al. 2017).  

V současné době existují dva hlavní způsoby léčby - NAs nebo IFN-α (interferonem-α) 

(Lampertico et al. 2017). IFN-α svým imunomodulačním působením stimuluje 

cytotoxickou aktivitu CD8+ T-lymfocytů a destruuje infikované hepatocyty. Pro lepší 

farmakokinetický profil se molekula často upravuje pegylací za vzniku PEG-IFN-α. 

(Spicak 2008). Léčba IFN-α je sice poměrně efektivní, nicméně je limitována častým 

výskytem nežádoucích účinků. V počáteční fázi se objevují chřipkové příznaky, později 

zejména únava, deprese, nechutenství a změny krevního obrazu(Spicak 2008, Lampertico 

et al. 2016). Navíc je s ohledem na svou antiproliferativní aktivitu kontraindikován 

v těhotenství (Hiratsuka et al. 2000). Oproti tomu má terapie NAs příznivější 

bezpečnostní profil, dosahuje vyšší účinnosti v supresi HBV DNA a využívá se i při léčbě 

v těhotenství (Spicak 2008, Lampertico et al. 2016, Lampertico et al. 2017).  

3.2.1 Nukleosidová a nukleotidová analoga 

Nukleosidová/nukleotidová analoga (NAs) jsou proléčiva, která po aktivaci uvnitř buňky 

kompetují s přírodními nukleotidy o vazbu na prodlužující se řetězec DNA. Z důvodu 

chybějící 3′-OH skupiny další elongaci řetězce DNA ukončí. Dalším cílem těchto 

inhibitorů je primer při reverzní transkriptáze (Menendez-Arias et al. 2014). Některá 

léčiva jsou čisté L-enantiomery, protože HBV-DNA polymeráza má vyšší afinitu 
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k L-enantiomerům než k přirozeným D-enantiomerům (Spicak 2008). Mezi NAs patří 

adefovir dipivoxil, entekavir, tenofovir disoproxil fumarát, tenofovir alafenamid, 

lamivudin, či telbivudin. Výhodou těchto léčiv je jednoduché perorální podávání, volbu 

léčby nekomplikují téměř žádné kontraindikace a nasazením léčby NAs lze dosáhnout 

vysoké úrovně virové suprese. Zároveň je léčba velmi dobře tolerována a riziko vzniku 

rezistence je poměrně nízké. Naopak nevýhodou je dlouhodobé až celoživotní užívání, 

které riziko rezistence zvyšuje. Hladiny HBsAg a HBeAg ovlivňují NAs jen v malé míře 

(Lampertico et al. 2017). NAs byla původně vyvíjena pro léčbu HIV a teprve později byla 

zjištěna i jejich aktivita proti HBV infekci (Husa 2005). 

Skupinovým nežádoucím účinkem pro všechna NAs je mitochondriální toxicita. 

Z mechanismu účinku vyplývá, že mohou do určité míry ovlivňovat také lidskou 

mitochondriální DNA. Částečným inhibováním mitochondriální DNA pak blokují funkce 

dýchacího řetězce, který ovlivňuje mnoho metabolických drah včetně syntézy ATP nebo 

DNA, a oxidativní fosforylaci. Dalším důsledkem nedostatku proteinů kódovaných 

mitochondriální DNA je poškození buněk v závislosti na zvýšené koncentraci 

kyslíkových radikálů (Kayaaslan a Guner 2017). Mitochondriální toxicita se může 

klinicky manifestovat jako myopatie, neuropatie, hepatická steatóza, pankreatitida, 

makrocytóza, hyperlaktémie, laktátová acidóza nebo nefrotoxicita (Khungar 

a Han 2010). 

3.2.2 Entekavir  

Entekavir (ETV) je karbocyklický 2´-deoxyguanosinový analog s vysoce selektivní 

aktivitou proti HBV. Původně byl studován pro svou antivirovou aktivitu proti herpes 

virům, ale zatím žádné studie takovou indikaci nepodpořily (Matthews 2006). ETV 

schválila FDA v roce 2005 k léčbě chronické hepatitidy B u dospělých pacientů s aktivní 

virovou replikací, kteří mají zároveň trvale zvýšenou hladinu aminotransferáz v séru nebo 

histologicky aktivní infekci. V roce 2014 byly indikace ETV rozšířeny i na děti starší 

dvou let (Drugs@FDA 2019). 
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Obr. 2 Vzorec ETV. Převzato a upraveno z: Drugs@FDA (2018). 

Aktivní trifosforylovaná forma ETV kompetuje s přirozeným nukleotidem dGTP při 

syntéze virové DNA. Na rozdíl od guanosinu nemá entekavir 3´-OH skupinu a ukončuje 

tak vznikající řetězec (Menendez-Arias et al. 2014). Tím inhibuje tři kroky při syntéze 

virové DNA – kompetuje na pozici primeru, inhibuje reverzní transkripci negativního 

řetězce mRNA a následně i syntézu pozitivního řetězce DNA (Matthews 2006). 

Jedná se o velmi účinné antivirotikum proti HBV, které výrazně snižuje viremii 

u HBeAg-negativních i pozitivních pacientů. Stejně jako ostatní NAs projevuje ETV nižší 

míru sérokonverze HBeAg, ale vyznačuje se nízkým rizikem vzniku rezistence. Vyšší 

riziko rezistentních mutací ETV hrozí u pacientů, kteří už jsou rezistentní vůči 

lamivudinu (Zoulim a Perrillo 2008). Další výhodou ETV je nižší riziko nefrotoxicity 

a lékových interakcí, než je tomu u adefoviru a tenofoviru (Mandikova et al. 2016). 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky ETV patří bolest hlavy, infekce horních cest 

dýchacích, kašel, nazofaryngitida nebo únava. Ze závažných nežádoucích účinků se může 

objevit laktátová acidóza či hepatomegalie se steatózou, přičemž následky těchto stavů 

jsou často fatální. Přestože se laktátová acidóza řadí do vzácných nežádoucích účinků 

(Kayaaslan a Guner 2017), ve studii Lange et al. (2009) se objevila u 5 ze 16 pacientů 

s cirhózou a chronickou HBV, a to během prvního roku terapie ETV.  

ETV se dobře absorbuje po perorálním podání ve formě tablet či roztoku. Tmax je 

dosaženo během 0,6 - 1,5 h. Cmax a AUC rostou lineárně s podanou dávkou. Cmax 

v rovnovážné koncentraci při podávání dávky 0,5 mg je 4,2 - 6,7 ng/ml, respektive 
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8,2 - 10,8 ng/ml pro 1mg dávku. Tomu odpovídá AUC 15,0 - 17,4 ng×h/ml, respektive 

27,0 - 30,5 ng×h/ml. Potrava zvyšuje Tmax a snižuje Cmax a AUC, doporučuje se proto 

podávat léčivo nalačno. Distribuuje se ve značném množství do tkání, jeho Vd je větší 

než objem celkové tělesné vody. Na plazmatické proteiny se váže jen omezeně 

(Matthews 2006). Intracelulárně je ETV velmi rychle metabolizován na aktivní 

trifosfát (ETV-TP), ale následná defosforylace zpět na ETV probíhá relativně pomalu. 

Tento mechanismus pravděpodobně přispívá k dlouhému eliminačnímu poločasu (140h), 

kterým se ETV odlišuje od ostatních NAs. Eliminace probíhá především renální cestou 

přes glomerulární filtraci a tubulární sekreci. 62-73 % podaného léčiva se vyloučí 

v nezměněné formě (Yan et al. 2006). Zbývající část je metabolizována na glukuronid 

a sulfát (Matthews 2006). 

ETV není substrátem, induktorem ani inhibitorem cytochromu P450. Interakční potenciál 

s ostatními léčivy je z toho důvodu velmi nízký. Protože se ale část léčiva vylučuje 

tubulární sekrecí, mohou plazmatický poločas prodloužit látky, které tubulární sekreci 

inhibují. Také byly provedeny studie zabývající se interakčním potenciálem mezi 

entekavirem, lamivudinem, adefovirem a tenofovirem. Po podání těchto léčiv 

v kombinaci nebyla jejich farmakokinetika navzájem výrazněji ovlivněna  

(Matthews 2006). Míra placentárního přestupu ETV nebyla dosud studována 

a mechanismy podílející se na placentární kinetice ETV nebyly dosud plně popsány.  

3.3 Farmakoterapie v těhotenství, placentární bariéra 

Často je nezbytné, aby ženě byla podávána medikace i během těhotenství. Vedle akutních 

stavů, jako jsou infekce či gastrointestinální potíže, mohou průběh těhotenství 

komplikovat i některá chronická onemocnění, zejm. astma, schizofrenie, deprese, 

epilepsie, tromboembolie či chronické infekce (HIV, HBV, HCV) (Hansen a Yankowitz 

2002). Řada klinických komplikací během těhotenství významně zvyšuje morbiditu 

a mortalitu, jedná se především o hypertenzi, pre-eklampsii, předčasný porod či gestační 

diabetes mellitus (Shiverick et al. 2003). Podávání léčiv v těhotenství se rozšiřuje také 

z důvodu rostoucích požadavků na léčbu plodu, příp. prevenci přenosu chronické infekce 

z matky na plod. Existuje více možností, jak zdravotní stav plodu pozitivně ovlivnit. 

Jednou z nich je právě transplacentární léčba, při které je léčivo určené pro plod podáno 
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matce (Ito 2001). V těhotenství se využívá široké spektrum léčiv, která podléhají 

neustálému sledování z hlediska potenciálních nežádoucích účinků na plod 

a novorozence. Nicméně z etických důvodů chybí u většiny léčiv dostatek informací 

ohledně účinnosti a bezpečnosti podávání u těhotných (Shiverick et al. 2003). 

Placenta je specializovaný orgán, který zajišťuje normální růst a vývoj plodu. Hlavní 

funkcí placenty je zásobovat plod kyslíkem a nutrienty a zároveň odstraňovat odpadní 

látky z cirkulace plodu do cirkulace matky. Významně se podílí také na syntéze hormonů 

(ß-choriového gonadotropinu, estrogenů), peptidů a látek steroidní povahy, které jsou 

pro průběh těhotenství nezbytné. Reguluje transport léčiv a jejich metabolismus 

(Allegaert a Van den Anker 2017). Cévy plodu se v pupeční šňůře v místech zvaných 

placentární laloky či kotyledony rozvětvují a vytvářejí tzv. vilový strom, který je omýván 

mateřskou krví (Poulsen et al. 2009). Vily jsou kryty mnohojaderným polarizovaným 

syncytiotrofoblastem. Apikální strana vytváří mikroklky, které svým rozsáhlým 

povrchem umožňují výměnu plynů, nutrientů a odpadních látek. U báze 

syncytiotrofoblastu se nachází proliferativní vrstva tvořená cytotrofoblasty, které fúzují 

a doplňují syncytiotrofoblast (McConkey et al. 2016). Pod těmito vrstvami se nachází 

tenká vrstva pojivové tkáně a endotel fetálních kapilár (Poulsen et al. 2009). Výměna 

látek probíhá zejména prostřednictvím difuze, transportérů či endocytózou/exocytózou 

(Burton a Fowden 2015).  

Propustnost placenty je srovnatelná s ostatními lipidovými membránami. Látky 

hydrofobní povahy procházejí přes placentu snadněji než látky hydrofilní a rozsah difuze 

je závislý na ploše a tloušťce membrány. Bylo prokázáno, že téměř všechny látky 

aplikované během těhotenství pronikají do určité míry do fetální cirkulace pasivní difuzí 

(Syme et al. 2004). Neionizované hydrofobní molekuly s molekulovou hmotností 

do 600 Da difundují placentární bariérou neomezeně (Van der Aa et al. 1998). Průnik 

xenobiotik placentou do cirkulace plodu může být ovlivňován různými transportními 

proteiny, které se exprimují na apikální i bazální membráně syncytiotrofoblastu 

(Myllynen a Vahakangas 2013). Mezi významné skupiny transportérů podílejících 

se na placentární kinetice léčiv patří nukleosidové transportéry (NTs) a ATP-vázající 

(ABC) transportéry.  
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3.3.1 Nukleosidové transportéry 

Transport nukleosidů do buňky je zásadní pro tvorbu nukleových kyselin ve většině 

lidských buněk a u všech organismů, které nejsou schopny syntetizovat nukleotidy 

de novo. Z jejich spíše hydrofilní povahy vyplývá, že se tak děje prostřednictvím 

specifických transportních SLC proteinů v plazmatické membráně zvaných 

nukleosidové transportéry (NTs). NTs jsou vedle fyziologických procesů zodpovědné 

také za příjem mnoha cytotoxických nukleosidových analogů, které se využívají k léčbě 

virových nebo nádorových onemocnění. Podle mechanismu transportu se rozlišují 

na koncentrační nukleosidové transportéry (CNTs) a ekvilibrační nukleosidové 

transportéry (ENTs) (Young et al. 2013). 

Lidský genom obsahuje celkem tři genové rodiny SLC28A (SLC28A1, SLC28A2 

a SLC28A3), které kódují tři CNT proteiny (CNT1-3) a čtyři genové rodiny SLC29A 

(SLC29A1, SLC29A2, SLC29A3 a SLC29A4), které kódují čtyři ENT proteiny (ENT1-4) 

(Young et al. 2013). 

CNTs jsou membránové proteiny, které umožňují aktivní influx nukleosidů proti 

koncentračnímu gradientu, který je Na+ dependentní (Baldwin et al. 1999). Prvotně byly 

popsány ve specializovaných buňkách, jako jsou intestinální a renální epitelové buňky 

či hepatocyty. Jen omezeně jsou lokalizovány v ostatních tkáních. CNT1-3 se liší svou 

substrátovou specifitou, přičemž uridin je jejich jediný společný substrát 

(Young et al. 2013). Lidské CNT proteiny jsou tvořeny 13 transmembránovými 

doménami, jejichž N-konec směřuje do cytosolu buňky a glykosylovaný C-konec je 

vystaven extracelulárnímu prostředí. Na transportér se nejprve naváže Na+, který 

následně zvyšuje jeho afinitu k nukleosidům. Všechny doposud identifikované CNT 

proteiny jsou necitlivé k inhibitoru NBMPR (Choi a Berdis 2012). 

ENTs naopak zprostředkovávají transport nukleosidů facilitovanou difuzí po směru 

koncentračního gradientu (Baldwin et al. 1999). Na rozdíl od CNT tedy transportují 

v obou směrech. Skládají se z 11 hydrofobních α-helixů a obdobně jako u CNTs směřuje 

N-konec do cytosolu a C-konec do vnějšího prostředí. Jednotlivé proteiny se mohou lišit 

posttranslační modifikací, zejm. glykosylací, na různých doménách (Choi a Berdis 2012). 

Nejlépe popsané lidské NTs jsou ENT1 a ENT2, které se primárně nacházejí 

v plazmatické membráně, zatímco ENT3 je podle N-koncové sekvence nejspíš umístěn 
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na intracelulárních membránách endozomů, lysozomů a mitochondrií. Typy ENTs 

se rozlišují na základě citlivosti k inhibitoru NBMPR. ENT1 je inhibován již při 100nM 

koncentraci NBMPR, ENT2 a ENT3 jsou inhibované při koncentracích o tři řády vyšších 

(Boswell-Casteel a Hays 2016). 

Govindarajan et al. (2007) se zabývali expresí nukleosidových transportérů v placentě na 

úrovni mRNA a proteinů. Při svém výzkumu popsali mRNA kódující ENT1, ENT2 

a CNT2, ale na proteinové úrovní prokázali pouze ENT1 a v menší míře ENT2. 

Cerveny et al. (2018) popsali mRNA expresi placentárních ENTs v různých fázích 

gestace a potvrdili funkční expresi ENT1 v apikální mebráně syncytiotrofoblastu. 

V navazující studii Jiraskova et al. (2018) přinesli informaci o intra-individuálních 

rozdílech v placentární expresi CNTs mezi prvním a třetím trimestrem a prokázali 

funkční expresi CNT2 v buněčné linii BeWo. Zároveň navrhli, že v placentě, kde dochází 

k ativaci signální dráhy cAMP/proteinkináza A, může být detekovatelná proteinová 

exprese CNT2. 

ENT1 a CNT2 byly navrženy jako potenciální mechanismy membránového transportu 

ETV. Další interakce jsou předmětem zkoumání (Ma et al. 2017, Mandikova et al. 2016). 

3.3.2 ABC transportéry 

Skupina ABC transportérů zahrnuje asi 50 různých typů proteinů, které se dělí 

do podskupin A (ABCA) až F (ABCF). Původně byly detekovány v membráně 

nádorových buněk, ale ukázalo se, že jsou široce distribuovány i ve zdravých tkáních. 

Byly identifikovány u všech žijících organismů, jsou přítomné u rostlin, bakterií i savců 

(Grube a Kroemer 2008). 

ABC transportéry pracují jako aktivní pumpy, které spotřebovávají volnou chemickou 

energii z ATP a využívají ji k transferu látek přes biologickou membránu. Daný 

transportér se chová výhradně jako importér či exportér a umožňuje tak buď akumulaci 

substrátů uvnitř buňky nebo naopak jejich odstranění (Ter Beek et al. 2014, Rees et al. 

2009). Spektrum substrátů je velmi široké. Vedle malých anorganických a organických 

molekul, jako jsou aminokyseliny, sacharidy, nukleosidy nebo vitaminy, transportují 

i větší organické sloučeniny jako peptidy, lipidy, oligonukleotidy či polysacharidy 

(Wilkens 2015, Ter Beek et al. 2014).  
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ABC transportéry se skládají ze dvou transmembránových domén ukotvených v lipidové 

dvojvrstvě a dvou domén vázajících nukleotidy lokalizovaných v cytoplasmě. Kromě 

těchto čtyř domén můžou transmembránové domény vázat další struktury s regulatorní 

funkcí. Účastní se mnoha procesů včetně udržování homeostázy, prezentace antigenů, 

lipidového transportu a regulace iontových kanálů spojených s ATP (Rees et al. 2009). 

Jejich funkce je pro mnoho buněčných procesů nezbytná, což naznačuje také fakt, že 

mutace těchto proteinů přispívají ke vzniku genetických onemocnění, jako je cystická 

fibróza, adrenoleukodystrofie, poruchy transportu cholesterolu atd. Transportéry byly 

také objeveny v plazmatické membráně nádorových buněk, kde poskytují buňce ochranu 

před cytotoxickými léčivy a jsou zodpovědné za selhání chemoterapie (Wilkens 2015). 

Obdobným mechanismem se podílí i na vzniku antibiotické rezistence (Rees et al. 2009).  

Důležitou podskupinou jsou efluxní ABC transportéry lokalizované v biologických 

bariérách, kde se podílejí na ochraně organismu (Wilkens 2015). Zajišťují přenos mnoha 

lipofilních, příp. amfifilních látek, které obvykle vstupují do buňky pasivní difuzí 

a aktivním efluxním mechanismem jsou prostřednictvím transportérů vyloučeny zpět 

do extracelulárního prostředí (Roninson 2017). Na apikální straně placentárního 

syncytiotrofoblastu je umístěno několik efluxních ABC transportérů, které pumpují 

substráty zpět do mateřské cirkulace a snižují tak expozici plodu xenobiotikům. 

Jedná se o P-glykoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) 

a multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) (Schinkel a Jonker 2012). 

 

Obr. 3  Schématické zobrazení lokalizace a distribuce transportérů P-gp, MRP2 a BCRP 

v placentě. Převzato a upraveno z: Leslie et al. (2005). 
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• P-glykoprotein 

Nejlépe popsaný ABC transportér je P-gp, u lidí kódovaný genem ABCB1 neboli MDR1 

(Roninson et al. 2017, Hodges et al. 2011). Většina tkání prokázala jen omezený počet 

P-gp transportérů, koncentrovaný výskyt byl prokázán u specifických častí jater, střeva, 

slinivky a ledvin, kde zodpovídá za normální sekreci metabolitů a léčiv do žluči, moči 

a střevního lumen (Thiebaut et al. 1987).  

Výrazná exprese P-gp byla zaznamenána také v syncytiotrofoblastu lidské placenty. 

Úroveň exprese mRNA pro mdr1 stanovovaná na zvířecích modelech byla v placentě 

dokonce několikrát vyšší než v játrech či ledvinách. Transportér je exprimován 

na apikální membráně trofoblastu po celou dobu těhotenství, ale s postupující gestací 

se jeho množství snižuje (Ceckova-Novotna et al. 2006, Staud a Ceckova 2015). Studie 

potvrdily, že P-gp svou funkcí omezuje průnik některých látek přes placentu a přispívá 

k ochraně plodu před jejich škodlivým působením (Staud et al. 2012).  

Většina substrátů jsou hydrofobní molekuly často kladně nabité s možností vytvářet 

vodíkové vazby. Vzhledem ke své hydrofobní povaze se začleňují do lipidové dvojvrstvy 

nebo se vážou k proteinům a chromozomům. P-gp přijímá substráty z plazmatické 

membrány a transportuje je do extracelulárního vodného prostředí. Koncentrace volné 

frakce v cytosolu je tak velmi nízká (Al-Shawi a Omote 2005). Substráty P-gp 

se vyznačují širokou chemickou i strukturální variabilitou. Příkladem jsou inhibitory HIV 

proteáz, antibiotika, opioidy, antiemetika nebo již zmíněná cytotoxická léčiva 

(Ceckova-Novotna et al. 2006). Pro experimentální účely se využívá jako substrát 

digoxin, sakvinavir nebo paklitaxel (Aye a Keelan 2013). Z antivirotik byla prokázána 

interakce s tenofovir disoproxil fumarátem, abakavirem, zidovudinem či lamivudinem 

(Neumanova et al. 2014, Neumanova et al. 2015, De Souza et al. 2009). 

 

• BCRP 

BCRP je transportér izolovaný z nádorové prsní tkáně, kódovaný genem ABCG2. 

Na rozdíl od ostatních ABC transportérů je tvořen jen jednou transmembránovou 

doménou a jednou nukleotid-vázající doménou. Takové transportéry se obecně nazývají  

„half-transporters“ a jsou lokalizovány v různých buněčných membránách, jak potvrdily 

studie pracující s monoklonálními a polyklonálními protilátkami (Rocchi et al. 2000).  
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U lidí je BCRP transportér exprimován v mnoha různých tkáních. Nejdříve byl objeven 

v tenkém a tlustém střevě, žlučových kanálcích, mléčných žlázách a endotelových 

kapilárách. Ačkoli byla jeho přítomnost postupně potvrzena i v dalších tkáních 

a biologických bariérách, výzkum odhalil největší množství BCRP v placentě, kde 

zamezuje přestupu škodlivých látek a odstraňuje toxické metabolity vytvořené plodem 

(Maliepaard et al. 2001). Tkáňovou distribucí i substrátovou specifitou doplňuje funkci 

P-gp a společně synergickým působením vytvářejí vyšší ochranu pro citlivé tkáně 

(Staud et al. 2012, Jani et al. 2014).  

V placentě je BCRP exprimován dokonce ve větším množství než P-gp a v průběhu 

gestace jeho exprese ještě roste (Ceckova-Novotna et al. 2006, Jonker et al. 2005,  

Zu Schwabedissen et al. 2006). Stejně jako P-gp je lokalizován především na apikální 

membráně syncytiotrofoblastu, kde pumpuje substráty do mateřské cirkulace  

(Ceckova-Novotna et al. 2006). Kromě ochrany má i další fyziologické funkce. 

Předpokládá se, že prostřednictvím efluxu reguluje homeostázu fyziologicky 

významných endogenních sloučenin, jako jsou hem, porfyriny, riboflavin či estrogeny. 

Při dalším zkoumání byla pozorována vyšší exprese BCRP transportérů během in vitro 

buněčné diferenciace, která svědčí o možné ochraně trofoblastu (Evseenko et al. 2006).  

Zatímco P-gp obecně transportuje hydrofobní sloučeniny, substrátová specifita BCRP je 

mnohem širší. Bylo prokázáno, že BCRP transportuje hydrofilní sloučeniny, kationty, 

anionty i konjugáty a obzvlášť s vysokou afinitou váže sulfáty a glukuronidy  

(Mo a Zhang 2011, Sarkadi et al. 2006). Substráty BCRP transportéru zahrnují široké 

spektrum protinádorových léčiv, např. mitoxantron, methotrexát, topotekan, irinotekan, 

ale také léčiva jiných indikací, např. glyburid, prazosin, nitrofurantoin či pantoprazol 

(Ni et al. 2010, Mao 2005). Z řady antivirotik je substrátem tenofovir disoproxil fumarát, 

abakavir, zidovudin či lamivudin (Neumanova et al. 2014, Neumanova et al. 2015,  

Mao 2005). 

 

• MRP2 

Exprese MRP2 je regulována genem ABCC2 (Gerk a Vore 2002). V organismu je 

transportér lokalizován na místech s rozsáhlým příjmem a eliminací látek. Vyskytuje 

se primárně na polarizovaných buňkách střev, jater, ledvin a placenty (Kruh et al. 2007). 
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Hraje důležitou roli v detoxikaci a chemoprotekci organismu prostřednictvím transportu 

široké škály sloučenin. Substráty MRP2 jsou z velké části lipofilní molekuly ve formě 

konjugátů glukuronidu, glutathionu nebo sulfátu, které jsou znamé jako produkty II. fáze 

biotransformace. Kotransport s glutathionem navíc umožňuje přenášet i sloučeniny 

bez elektrického náboje, a tím modulovat farmakokinetiku mnoha léčiv (Gerk a Vore 

2002, Jedlitschky et al. 2006). Z antivirotik byl jako substrát prokázán např. sakvinavir 

(Eilers et al. 2008). 

Svým efluxním mechanismem v placentě doplňuje činnost P-gp a BCRP a podílí 

se na vyšší ochraně plodu (Gerk a Vore 2002). Jeho exprese na apikální membráně 

syncytiotrofoblastu se v průběhu gestace až dvojnásobně zvyšuje a koreluje s hladinou 

steroidních hormonů, progesteronu a estrogenů, a jejich glukuronidových konjugátů. 

Z toho se usuzuje, že MRP2 transportér může vylučovat tyto hormony do mateřské 

cirkulace (Zu Schwabedissen et al. 2005, St-Pierre et al. 2000). Podílí se pravděpodobně 

také na exkreci konjugovaných žlučových solí, které jsou produkovány vyvíjejícími 

se játry plodu (Azzaroli et al. 2007). K hlubšímu upřesnění role MRP2 v transplacentární 

farmakokinetice je zapotřebí provést další studie (Staud et al. 2012). 

3.4 Modely studia placentárního přechodu 

Účast těhotných žen v klinických studiích je z etických důvodů vyloučena a během 

těhotenství nelze určit, do jaké míry je plod vystaven působení xenobiotik (Zhang et al. 

2017). Informace o fetální expozici in vivo jsou u lidí omezeny jen na poporodní krevní 

odběry, kterými se stanovuje poměr koncentrací léčiva v mateřské a umbilikální krvi. 

Měření umožňuje zjistit kvantitativní koncentraci léčiva v rovnovážném stavu ve fetální 

cirkulaci, ale neposkytuje žádné informace o farmakokinetice a placentárním přestupu 

v časnějších fázích gestace a zapojení placentárních transportérů. Proto se pro výzkum 

stavů spojených s těhotenstvím využívají různé náhradní modely (Staud a Ceckova 2015, 

Sastry 1999). 

Z in vivo zvířecích modelů se nejvíce rozšířilo používání myší. Jejich předností je známá 

genetická výbava a fyziologie, krátká gestační perioda a početné vrhy, což umožňuje 

rychlejší sběr dat (Dilworth a Sibley 2013). Při výběru náhradního in vivo modelu je 

nezbytné, aby byly fyziologické a patofyziologické charakteristiky těhotenství 
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srovnatelné s těmi lidskými. Savčí placenty se od sebe navzájem velmi odlišují a podle 

anatomických, morfologických a funkčních odlišností klasifikují do čtyř skupin. Lidská 

placenta je hemochoriálního typu, u kterého je tkáň plodu v přímém kontaktu s mateřskou 

krví. Podobný typ placenty se vyskytuje např. u krys nebo králíků (Sastry 1999). 

I přes některé podobnosti mezi jednotlivými typy placent je lidská placenta svými 

biochemickými a anatomickými vlastnostmi jedinečná (Sastry 1999). Relativně 

spolehlivou simulaci reálných podmínek přináší metoda ex vivo. Perfuze na izolované 

lidské placentě je neinvazivní metoda, která nepředstavuje riziko pro matku ani pro plod. 

Poskytuje informace o placentární kinetice, metabolismu, akutní toxicitě, potenciální roli 

transportérů a fetální expozici. Jedná se o metodu eticky přijatelnou, ale v praxi velmi 

komplikovanou a náročnou (Myren et al. 2007, Myllynen et al. 2005).  

Jako další metody se ke studiu transplacentárního transportu využívají in vitro modely. 

Oproti výše zmíněným metodám jsou jednodušší, dostupnější a snadno reprodukovatelné. 

Primární buňky nediferenciovaného lidského cytotrofoblastu je možné izolovat 

z placenty v jakémkoli vývojovém stádiu. Poskytují dobré podmínky pro výzkum vlivu 

regulačních mechanismů na expresi transportérů. Jejich další využití je však limitováno 

neschopností vytvářet monovrstvy s těsnými spoji. Naopak mají tendence shlukovat 

se do agregátů s velkými mezibuněčnými prostory, což znemožňuje jejich uplatnění 

v transportních studiích na semipermeabilních membránách (Staud a Ceckova 2015, 

Bode et al. 2006). V praxi se více využívají buněčné linie generované z lidského 

trofoblastu, které se rozlišují do tří hlavních skupin - (a) buňky generované z normální 

tkáně (TCL-1, NPC, NHT, ED77, aj.), (b) buňky generované z maligní tkáně 

(BeWo, JAR, JEG, ACI, aj.), (c) buňky generované z embryonálního karcinomu, který 

prokazuje diferenciaci trofoblastu (H9, NCR-G3, HT-H, NCCIT, aj.). Jednotlivé linie 

se mezi sebou liší zejména zdrojem a stářím placenty a metodou imortalizace buněk 

(King et al. 2000). 

Buněčná linie BeWo je odvozená od lidského choriokarcinomu rezistentního 

k metotrexátu (Friedman a Skehan 1979). Ke studiím placentárního trasnportu 

a metabolismu je vhodný zejména subklon BeWo buněk b30, který na rozdíl 

od originálního klonu vytváří na semipermeabilní membráně polarizovanou konfluentní 

monovrstvu s těsnými spoji (Poulsen et al. 2009, Heaton et al. 2008). Ve srovnání 
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s perfuzí na lidské placentě jsou transporty prováděné na BeWo buňkách sice pomalejší, 

ale kvantitativně spolu oba modely úzce korelují (Mathiesen et al. 2014). Jejich kultivace 

není náročná, buňky narůstají poměrně rychle (Poulsen et al. 2009, Bode et al. 2006, 

Staud a Ceckova 2015). Na rozdíl od původní kultury cytotrofoblastů se BeWo buňky 

spontánně nediferencují a ke splynutí buněk dochází jen omezeně (Wice et al. 1990). 

Ke studiím epitelového transportu se využívá permanentní buněčná linie MDCK 

(Madin-Darby canine kidney) generovaná ze psí ledvinové tkáně (Lang et al. 1995). 

Buňky narůstají poměrně rychle a na semipermeabilní polykarbonátové 

či nitrocelulózové membráně vytvářejí polarizovanou vrstvu s těsnými mezibuněčnými 

spoji (Quan et al. 2012, Dukes et al. 2011). Exprimují minimální množství endogenních 

psích transportních proteinů a vyznačují se nízkou metabolickou aktivitou (Quan et al. 

2012, Braun et al. 2000). Z těchto podmínek jsou vhodným modelem zejména 

ke sledování pasivní difuze. Za účelem zkoumání role efluxních ABC transportérů 

v buněčné permeaci byly připraveny MDCK buňky tvale exprimující lidský ortholog 

efluxních ABC proteinů. Jejich výhodou je nenáročná kultivace buněk, známá genetická 

výbava, stejně tak složení lipidů a proteinů (Braun et al. 2000). Existuje několik kmenů 

MDCK buněk, nejčastěji se využívá subklon MDCKII izolovaný z vyšších pasáží 

parentní linie (Dukes et al. 2011). 
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4 HYPOTÉZA 

Hlavním cílem antivirové terapie v těhotenství je léčba matky, nicméně s novými 

poznatky se indikace antivirové terapie začíná orientovat také na prevenci přenosu 

infekce na plod (Lampertico et al. 2017). Byla proveden řada studií, které prokazují, že 

podávání antivirotik během těhotenství výrazně snižuje riziko MTCT (Han et al. 2011, 

Deng et al. 2012). Antivirotika tenofovir disoproxil fumarát a telbivudin byla sledována 

v reprodukčních studiích prováděných na zvířatech i na lidech. Jejich podávání 

neprokázalo žádné škodlivé účinky na plod. Podobné studie s dalšími anti-HBV léčivy 

včetně ETV nebyly provedeny nebo nejsou dostupné (Han et al. 2011, Ayoub a Cohen 

2016, Flisiak et al. 2017).  

Zatím se neobjevily žádné důkazy, které by užívání ETV během těhotenství spojovaly 

se vznikem vrozených defektů či abnormalit dítěte. Reprodukční studie provedené 

na zvířatech prokázaly teratogenicitu až při mimořádně vysokých dávkách, které 

mnohonásobně převyšovaly nejvyšší doporučené denní dávky u lidí (Drugs@FDA 2018). 

V souladu s tímto faktem dostupné důkazy zatím nepotvrdily vyšší riziko vrozených 

defektů či abnormalit u dětí narozených matkám užívajících ETV. ETV je tak 

potenciálním kandidátem pro prevenci vertikálního přenosu infekce HBV. Doposud 

nebyly zcela popsány ani mechanismy placentárního přestupu ETV, které jsou 

zásadní pro bezpečnost terapie v těhotenství (Ayoub a Cohen 2016). V přechodu ETV 

přes placentu se můžou uplatňovat různé transportéry v různé míře. Výsledná interakce 

pak bude určovat stupeň expozice plodu a bezpečnost užívání v těhotenství (Ma et al. 

2017, Staud et al. 2012).  
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5 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je studovat úlohu významných membránových ABC transportérů 

(P-gp, BCRP, MRP2) a NTs (ENTs, CNTs) v placentárním přestupu entekaviru pomocí 

transportních studií přes polarizovanou monovrstvu tvořenou buněčnou linií MDCK II 

a akumulačních studií provedených na buněčné linii BeWo.  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Principy aplikovaných metod 

Metoda obousměrného transportu je založena na sledování pohybu léčiva v čase přes 

monovrstvu buněk spojených pevnými spoji, v našem případě buněk MDCKII parentních 

či geneticky modifikovaných pro expresi lidského P-gp, BCRP, či MRP2 (obr. 4, 5, 6). 

Monovrstva rozděluje testované prostředí na apikální a bazolaterální kompartment. 

Léčivo o určité koncentraci se aplikuje do apikálního (testovaný směr AB) 

či bazolaterálního kompartmentu (testovaný směr BA), který se stane donorovým. 

Po inkubaci se sleduje koncentrace v protilehlém, tj. akceptorovém kompartmentu. 

Jestliže je léčivo substrátem efluxního transportéru P-gp, BCRP či MRP2, bude rychlost 

transportu ve směru BA dosahovat vyšších hodnot než ve směru AB.  

 

Obr. 4 Obousměrný transportní experimet přes buněčnou monovrstvu tvořenou parentní 

MDCKII buněčnou lilnií. Parentní MDCKII buňky neexprimují žádný lidský ABC 

transportér a rychlost transportu je v tomto případě často srovnatelná v obou směrech;  

r ≈ 1 (efluxní poměr ve směru BA/AB). 

 

Obr. 5 Obousměrný transportní experimet přes buněčnou monovrstvu tvořenou MDCKII 

buňkami, které exprimují ABC transportér na apikální straně membrány. Zde dochází 

k akceleraci transportu substrátů do apikálního kompartmentu a zpomalení ve směru 

opačném; r > 1 (efluxní poměr ve směru BA/AB). 
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Obr. 6 Obousměrný transportní experimet přes buněčnou monovrstvu tvořenou MDCKII 

buňkami, které exprimují ABC transportér na apikální straně membrány. V přítomnosti 

inhibitoru ABC transportéru nedochází k aktivnímu transportu testované látky a rychlost 

transportu je srovnatelná v obou směrech; r ≈ 1 (efluxní poměr ve směru BA/AB). 

 

Ke studiu interakcí léčiva s NTs lze využít akumulační metodu provedenou na buněčné 

linii BeWo. Na apikální stranu polarizované monovrstvy buněk je aplikováno léčivo, 

které proniká do BeWo buněk, a následně se měří jeho intracelulární koncentrace. Jestliže 

je léčivo substrátem NTs, bude v přítomnosti specifických inhibitorů docházet 

ke sníženému buněčnému vychytávání. 

 

Obr. 7 Pravděpodobná lokalizace ENTs a CNTs v buněčné linii BeWo a směr 

membránovéh transportu. Látka, která je substrátem nukleosidových transportérů, 

se bude v BeWo buňkách vychytávat. 

 

 

Obr. 8 Vliv inhibitorů NTs na vychytávání testované látky v buněčné linii BeWo. 

Při použití inhibitorů NTs bude koncentrace substrátu v buňkách nižší. 
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6.2 Chemikálie a reagencie 

• [3H]ETV - [3H]-Entekavir (Moravek Biochemicals; California, USA) 

• DMEM - Dulbecco's Modified Eagle's Medium (Sigma Aldrich; St. Luis, 

Missouri, USA) 

• DMSO - dimethylsulfoxid (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA) 

• FBS - fetální hovězí sérum (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA) 

• HAM´s F-12 Nutrient Mixture (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA) 

• Inhibitory ABC transportérů 

º Ko143 (Sigma Aldrich; St.  Luis, Missouri, USA)  

º Ly335979 (Sigma Aldrich; St.  Luis, Missouri, USA) 

º GF120918 (Sigma Aldrich; St.  Luis, Missouri, USA) 

º MK571 (Sigma Aldrich; St.  Luis, Missouri, USA) 

• Na+ free (K+) pufr - složení dle Yamamoto et al. (2007): 140 mM NMDG, 5,4 mM 

KCl, 1,8 mM CaCl2, 0,8 mM MgSO4, 5 mM glukózy a 25 mM Tris, pH upraveno 

na 7,4 pomocí HEPES 

• Na+ pufr - složení dle Yamamoto et al. (2007): 140 mM NaCl, 5,4 mM KCl, 1,8 

mM CaCl2, 0,8 mM MgSO4, 5 mM glukózy a 25 mM Tris, pH upraveno na 7,4 

pomocí HEPES 

• NBMPR - S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosin (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, 

USA) 

• Opti-MEM® - (Thermo Fisher Scientific; Rockford, USA) 

• PBS – fosfátový tlumivý roztok (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA) 

• P/S – Penicilin/Streptomycin (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA)  

• SDS – sodium dodecyl sulfate (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA) 

• Substráty ABC-transportérů 

º [3H]DIG – digoxin (Moravek biochemicals, brea, CA, USA )  

º [3H]ABC – abakavir (Moravek biochemicals, brea, CA, USA)  

º [3H]SQV – sakvinavir (Moravek biochemicals, brea, CA, USA)  

• Trypsin - (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA) 

• Uridin - (Sigma Aldrich; St. Luis, Missouri, USA) 
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6.3 Buňky 

MDCKII buněčné linie byly získány z ústavu „Netherland Cancer Institut“ v Amsterdamu 

(Holandsko). V experimentech byly využity MDCKII-parentní, MDCKII-P-gp, 

MDCKII-BCRP a MDCKII-MRP2. Všechny byly kultivované za stejných podmínek. 

Kultivace probíhala v médiu DMEM s vysokým obsahem glukózy a L-glutaminu 

doplněném o FBS (10%), a to v 5 % atmosféře při 37°C.  

BeWo buněčná linie byla získána z ECACC (European Cell Culture Collection) se sídlem 

v Salisbury (Wilthshire, UK). Kultivace probíhala v médiu HAM's F-12 s obsahem  

D-glukózy v koncentraci 10mM, doplněném o FBS (10%) a antibiotika P/S (1%). 

Médium bylo pravidelně vyměňováno ve dvoudenním intervalu. Buňky byly kultivovány 

v 5 % atmosféře CO2 při teplotě 37°C.  

6.4 Postup experimentu 

MDCKII buňky byly nasazené na 12-jamkové inzerty (Transwell 3402; velikost pórů 

3,0µm; průměr inzertu 12mm; Corning® Transwell®; NY, USA) v koncentraci 

5×105/jamka a kultivovány 4-5 dní do vytvoření plně konfluentní monovrstvy. Integrita 

buněk se zjišťovala kontinuálně při pravidelné výměně média. Před zahájením 

experimentu byly buňky omyté předehřátým roztokem PBS a preinkubované v médiu 

Opti-MEM či Opti-MEM se specifickými inhibitory. Po preinkubaci bylo vyměněno 

médium v donorových kompartmentech (apikálních i bazolaterálních) za příslušné 

medium obsahující [3H]ETV o koncentraci 9,8 nM, což odpovídalo celkové aktivitě 

0,05 µCi/ml. Inkubace probíhla při 37°C a v časových intervalech 30, 60 a 120 min byly 

odebírány aliquty (50 µl) pro analýzu. Poté byl buněčný transport ukončen odsátím 

inkubačního roztoku a omytím buněk ledovým PBS (4 °C). Membrány s buňkami byly 

vyříznuty a převedeny do 0,02% roztoku SDS, který způsobil lýzu buněk a uvolnil 

intracelulárně kumulovaný [3H]ETV. Analogicky byla provedena i kontrola se známými 

substráty jednotlivých ABC-transportérů. Koncentrace radioizotopu ve vzorcích byla 

měřena metodou LSC (liquid scintillation counting) přístrojem TriCarb 2009 TR Perkin 

Elmer po přidání 1 ml scintilačního roztoku. 
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BeWo buňky byly nasazovány na 24-jamkovou kultivační destičku v množství 

2,5×105/jamka. Před experimentem proběhla mikroskopická kontrola konfluence a buňky 

byly dvakrát omyty pufry dle Yamamoto et al. (2017) (Na+ pufr/Na+ free pufr) 

předehřátými na 37°C. S totožnými pufry probíhala poté preinkubace po dobu 30 min. 

V další fázi byl preinkubační roztok nahrazen inkubačním roztokem s radioaktivně 

značeným [3H]ETV o koncentraci 78 nM, která odpovídala celkové aktivitě 0,4 µCi/ml. 

Inkubace probíhala při 37°C a v časových intervalech 10, 30, 60, 120, 300 a 600s byly 

odebírány vzorky. Akumulace byla ukončena odsátím zbylého inkubačního roztoku 

a omytím ledovým Na+ pufrem. Nakonec byla provedena lýza buněk pomocí 0,02% SDS 

a s využitím bicinchoninic acid assay kit (ThermoFisher Scientific; Rockford, USA) byla 

stanovena koncentrace proteinu v jendotlivých vzorcích. Množství radioaktivní látky 

ve scintilačním roztoku bylo stanovováno obdobně jako u transportního experimentu 

metodou LSC na přístroji TriCarb 2009 TR Perkin Elmer. Získané hodnoty byly vztaženy 

na koncentraci proteinu. 

6.5 Statistická analýza 

K vyhodnocení a grafickému zpracování výsledků byl použit program GraphPad Prism 

6.0 (GraphPad Software, Inc.; San Diego, California, USA). 

Studie obousměrného transportu byly prováděny v triplikátech na MDCKII-P-gp, 

MDCKII-MRP2, MDCKII-BCRP a MDCKII-parentních. V daných časových 

intervalech se sledoval přestup [³H]ETV ve směru AB a BA a byl kvantifikován pouze 

transportní poměr bez statistické analýzy, jak bylo popsáno dříve (Huisman et al. 2002, 

Schinkel et al. 2012, Karbanová et al. 2019). Přestup [³H]ETV přes monovrtsvu buněk je 

vyjádřen jako procentuální transport a uvádí, jaké procento koncentrace léčiva 

aplikovaného do donorového kompartmentu se nachází v kompartmentu akceptorovém. 

Hodnoty získané ve 120. minutě jsou vyjádřeny jako efluxní poměr (r), tedy poměr 

koncentrací ve směru transportu BA/AB. Výsledná data byla vyhodnocena jako průměr 

ze tří měření se směrodatnou odchylkou.  

Výseledky akumulace [3H]ETV v BeWo buňkách jsou prezentovány jako průměr ze tří 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost akumulace testovaných látek 

byla hodnocena pomocí one-way ANOVA testu s post hoc Dunettovým testem, případně 



   

 

38 

 

s využitím parametrického two-tailed Student’s t-testu. Za statisticky signifikantní 

se považují takové hodnoty, u nichž p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**), p ≤ 0,001 (***), 

p ≤ 0,0001 (****). V případě p ≥ 0,05 (ns) se jedná o statisticky nevýznamný rozdíl.  
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Transport [3H]ETV přes monovrstvu MDCKII 

parentních buněk 

Abychom mohli porovnávat interakci [3H]ETV s efluxními ABC transportéry, sledovali 

jsme transport [3H]ETV přes monovrstvu parentních MDCKII buněk, které neexprimují 

lidské ABC transportéry. Efluxní poměr [3H]ETV BA/AB (r) ve 120. minutě byl 

u MDCKII parentních buněk r = 0,75 ± 0,14 (obr. 9a). Následně jsme stejný experiment 

opakovali za použití duálního inhibitoru P-gp/BCRP GF120918 v koncentraci 2 µM. 

Hodnota efluxního poměru se nezměnila, r = 0,69 ± 0,10 (obr. 9b). Tato data slouží jako 

kontrola, že modelové inhibitory neovlivňují transport [3H]ETV v parentní buněčné linii 

in vitro.  

 

Obr. 9 Grafické zpracování obousměrného transportu [3H]ETV v MDCKII-parentní linii 

v nepřítomnosti (a) a přítomnosti modelového inhibitoru GF120918 v koncentraci 2 µM 

(b). Efluxní poměr ve 120. minutě bez inhibitoru byl r = 0,75 ± 0,14, s inhibitorem  

r = 0,69 ± 0,10. Je zobrazen reprezentativní graf, v grafu jsou uvedeny průměry 

(n =3 v rámci jednoho experimetntu). Experiment byl proveden třikrát. 
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7.2 Transport [3H]ETV přes monovrstvu MDCKII-P-gp 

Za stejných podmínek byly provedeny tři nezávisle transportní experimenty 

na MDCKII-P-gp buňkách. Pomocí efluxního poměru a „net flux“ (podíl efluxního 

poměru [3H]ETV BA/AB (r) MDCKII – s ABC transportérem a MDCKII – parentních 

buněk) jsme vyhodnocovali, zda je [3H]ETV substrátem daného ABC transportéru. 

Efluxní poměr ve 120. minutě byl r = 0,79 ± 0,23 (obr. 10a) a net flux poměr měl hodnotu 

1,05. K potvrzení specifity sledovaného tranportu jsme využili modelový inhibitor. 

V přítomnosti modelového inhibitoru P-gp, Ly335979 (1 µM), byl transportní poměr 

r = 0,99 ± 0,13 (obr. 10b) a net transfer měl hodnotu 1,43. Výsledný transport 

s inhibitorem se v zásadě nelišil od transportu [3H]ETV bez inhibitoru. Z našich měření 

tedy vyplývá, že [3H]ETV není substrátem P-gp. 

 

Obr. 10 Grafické zpracování obousměrného transportu [3H]ETV v MDCKII-P-gp 

buněčné linii v nepřítomnosti (a) a přítomnosti modelového inhibitoru Ly335979 

v koncentraci 1 µM (b). Efluxní poměr ve 120. minutě bez inhibitoru byl r = 0,79 ± 0,23, 

s inhibitorem r = 0,99 ± 0,13. Je zobrazen reprezentativní graf, v grafu jsou uvedeny 

průměry (n =3 v rámci jednoho experimetntu). Experiment byl proveden třikrát. 

Pro kontrolu metody byla provedena transportní studie s digoxinem, specifickým 

substrátem P-gp transportéru (Cerveny et al. 2018b, Karbanova et al. 2019). Efluxní 

poměr r = 7,27 ± 0,10 (obr. 11) potvrzuje funkční expresi P-gp v MDCKII-P-gp buněčné 

linii.  
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Obr. 11 Grafické zpracování obousměrného transportu modelového substrátu P-gp 

digoxinu v MDCKII-P-gp buněčné linii. Efluxní poměr ve 120. minutě byl r = 7,27 ± 0,10. 

Je zobrazen reprezentativní graf, v grafu jsou uvedeny průměry (n =3 v rámci jednoho 

experimetntu). Experiment byl proveden třikrát. Výsledek slouží jako pozitivní kontrola 

7.3 Transport [3H]ETV přes monovrstvu MDCKII-BCRP 

Dalším předmětem studie byl transport [3H]ETV přes monovrstvu buněk 

MDCKII-BCRP. Ve 120. minutě byl efluxní poměr r = 0,66 ± 0,10 (obr. 12a) a hodnota 

net flux poměru byla 0,88. Přidání modelového inhibitoru BCRP transportéru, Ko143 

(1µM), jsme získali obdobné výsledky. Hodnota efluxního poměru byla r = 0,55 ± 0,20 

a net flux poměru 0,79 (obr. 12b). Lze tedy udělat závěr, že [3H]ETV není substrátem 

BCRP. 

 

Obr. 12 Grafické zpracování obousměrného transportu [3H]ETV na MDCKII-BCRP 

buněčné linii v nepřítomnosti (a) a přítomnosti modelového inhibitoru Ko143 

v koncentraci 1 µM (b). Efluxní poměr ve 120. minutě bez inhibitoru byl r = 0,66 ± 0,10, 

s inhibitorem r = 0,55 ± 0,20. Je zobrazen reprezentativní graf, v grafu jsou uvedeny 

průměry (n =3 v rámci jednoho experimetntu). Experiment byl proveden třikrát. 
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Jako pozitivní kontrolu jsme u MDCKII-BCRP sledovali transport abakaviru 

(Neumanova et al. 2015, Cerveny et al. 2018b, Karbanova et al. 2019). Naměřený efluxní 

poměr byl r = 2,26 ± 0,07, což odpovídá publikovaným hodnotám (obr. 13). 

 

Obr. 13 Grafické zpracování obousměrného transportu abakaviru v MDCKII-BCRP 

buněčné linii. Efluxní poměr ve 120. minutě byl r = 2,26 ± 0,07. Je zobrazen 

reprezentativní graf, v grafu jsou uvedeny průměry (n =3 v rámci jednoho experimetntu). 

Experiment byl proveden třikrát. Výsledek slouží jako pozitivní kontrola.  

7.4 Transport [3H]ETV přes monovrstvu MDCKII-MRP2 

Efluxní poměr [3H]ETV ve 120. minutě při transportním experimentu přes monovrstvu 

MDCKII-MRP2 byl r = 0,68 ± 0,01 (obr. 14a) a net flux poměr odpovídal hodnotě 0,91. 

V dalším experimentu jsme použili modelový inhibitor MRP, MK571 (50 µM). 

Naměřený efluxní poměr byl r = 0,65 ± 0,02 a net flux poměr 0,94 (obr. 14b). 

Z uvedených výsledků vyplývá, že [3H]ETV není substrátem MRP2 transportéru. 
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Obr. 14 Grafické zpracování obousměrného transportu [3H]ETV v MDCKII-MRP2 

buněčné linii v nepřítomnosti (a) a přítomnosti modelového inhibitoru MK571 

v koncentraci 50 µM (b). Efluxní poměr ve 120. minutě bez inhibitoru byl r = 0,68 ± 0,01, 

s inhibitorem r = 0,65 ± 0,02. Je zobrazen reprezentativní graf, v grafu jsou uvedeny 

průměry (n =3 v rámci jednoho experimetntu). Experiment byl proveden třikrát. 

Funkční expresi MRP2 v buněčné linii MDCK jsme ověřili pomocí sakvinaviru, 

modelového substrátu MRP2 (Huisman et al. 2002, Cerveny et al. 2018b, Karbanova 

et al. 2019). Hodnota efluxního poměru byla r = 2,81 ± 0,27 (obr. 15). 

 

Obr. 15 Grafické zpracování obousměrného transportu sakvinaviru v MDCKII-MRP2 

buněčné linii. Efluxní poměr ve 120. minutě byl r = 2,81 ± 0,27. Je zobrazen 

reprezentativní graf, v grafu jsou uvedeny průměry (n =3 v rámci jednoho experimetntu). 

Experiment byl proveden třikrát. Výsledek slouží jako pozitivní kontrola.  
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7.5 Akumulace [3H]ETV v BeWo buňkách při 37°C 

s inhibitory NTs 

Interakce [3H]ETV s NTs byly studovány pomocí akumulačních studií na buněčné linii 

BeWo podle studie navržené Yamamoto et al. (2007). Jako kontrolní inkubační roztok 

byl použit roztok [3H]ETV o koncentraci 78 nM v Na+ pufru. K dalším inkubačním 

roztokům byly přidány inhibitory nebo byl použit Na+ free pufr (označený jako K+). 

Nejprve jsme analyzovali, zda dochází k ovlivnění uptaku [3H]ETV do buněk 

v přítomnosti nespecifických inhibitorů NTs, uridinu a adenosinu. Experiment probíhal 

při 37°C po dobu 5 minut. Uridin (5 mM) a adenosin (1mM) signifikantně snížily 

intracelulární koncentraci [3H]ETV, což poukazuje na zapojení NTs v uptaku [3H]ETV. 

Dále jsme pomocí NBMPR zjišťovali účast ENTs. Inhibitor NBMPR byl použit 

v koncentraci 0,1 µM, která inhibuje pouze ENT1 (nikoli ENT2), a dále v koncentraci 

100 µM, která inhibuje ENT1 i ENT2. V obou případech se intracelulární koncentrace 

[3H]ETV signifikantně snížila oproti kontrole, ale analýza t-testem neprokázala rozdíl 

v účinku NBMPR (0,1 µM) a NBMPR (100 µM). Výsledky naznačují, že ETV bude 

pravděpodobně transportován pomocí ENT1. V K+ prostředí (tj. v prostředí bez Na+), 

které inhibuje funkci CNTs, se po 5 minutách akumulace neprojevil signifikantní rozdíl 

oproti kontrole. Lze tedy předpokládat, že ETV není substrátem CNT2 (obr. 16). NMBR 

(100 µM) snížilo intracelulární koncentrace [3H]ETV ve všech testovaných časech 0, 10, 

30, 60, 120 a 300 sekund, což dále potvrzuje zapojení ENTs ve  vychytávání buňkami 

BeWo (obr. 17).  
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Obr. 16 Grafické zpracování akumulace [3H]ETV o koncentraci 78 nM v BeWo buněčné 

linii při 37°C po 5 minutách. Nespecifické inhibitory uridin v koncentraci 5 mM 

a adenosin v koncentraci 1mM signifikantně redukovaly kumulaci [3H]ETV zhruba 

na polovinu oproti kontrole v Na+ prostředí poukazuje na uplatnění NTs ve vychytávání 

[3H]ETV. Inhibitor NBMPR byl použit v koncentraci 0,1 µM, a 100 µM. V obou 

případech se kumulace [3H]ETV v buňkách signifikantně snížila oproti kontrole, ale dle 

analýzy t-testem nebyl rozdíl v efektu mezi oběma koncentracemi NBMPR. V K+ prostředí 

(tj. v prostředí bez Na+), které inhibuje funkci CNTs, se po 5 minutách neprojevil 

signifikantní rozdíl v akumulaci [3H]ETV. Výsledky experimentů jsou vyjádřeny jako 

aritmetický průměr ± směrodatná odchylka (SD). Statistická signifikance rozdílů 

průměrných hodnot (n = 3) akumulace vyjádřené v pmol/mg proteinu byla hodnocena 

pomocí one-way ANOVA testu s post hoc Dunnettovým testem. Za statisticky signifikantní 

se považují takové hodnoty, u nichž p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**) a p ≤ 0,001 (***). V případě 

p ≥ 0,05 (ns) se jedná o statisticky nevýznamný rozdíl. 
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Obr. 17 Grafické zpracování akumulace [3H]ETV o koncentraci 78 nM v BeWo buněčné 

linii při 37°C po 5 minutách. Inhibitor NBMPR (100 µM) snížil intracelulární koncentraci 

[3H]ETV ve všech  testovaných časových intervalech (0, 10, 30, 60, 120 a 300 sekund). 

Výsledky experimentů jsou vyjádřeny jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka 

(SD). Statistická signifikance rozdílů akumulace v jednotlivých časových intervalech 

vyjádřené v pmol/mg proteinu byla hodnocena pomocí parametrického two-tailed 

Student‘s t-testu. Za statisticky signifikantní se považují takové hodnoty, u nichž 

p ≤ 0,05 (#), p ≤ 0,01 (##) a p ≤ 0,001 (###). V případě p ≥ 0,05 (ns) se jedná o statisticky 

nevýznamný rozdíl. 
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8 DISKUZE 

Podle odhadu WHO je celosvětově HBV infikováno okolo 65 milionů žen 

v reproduktivním věku, u nichž hrozí potenciální riziko vertikálního přenosu viru 

(WHO.int 2017). U nakažených novorozenců je evidováno signifikantně vyšší riziko 

rozvoje chronické infekce než u dospělých jedinců (80-90 % dětí mladších 1 roku 

a 25-30 % dětí ve věku 1-6 let) (Lavanchy a Kane 2016). MTCT přenos je hlavním 

zdrojem nákazy ve vysoce endemických oblastech, proto patří prevence MTCT mezi 

nejdůležitější strategie pro celosvětovou redukci morbidity (Kao a Chen 2002). Vysokou 

účinnost v prevenci MTCT vykazuje časná (co nejdříve po narození) aktivní či pasivní 

imunizace novorozenců (Chang a Chen 2015). Vakcinace je ale účinná jen v případech, 

kdy novorozenec ještě není infikován. U značné části novorozenců dochází k přenosu 

a rozvoji nákazy ještě před aplikací. Proto by během těhotenství měla být zvažována také 

antivirová terapie matky NAs, tak jak uvádějí nejnovější doporučení pro léčbu 

hepatitidy B (Lampertico et al. 2017).  

ETV patří mezi léčiva první volby pro léčbu chronické HBV a představuje tak potenciální 

volbu pro farmakoterapii HBV v těhotenství (Pol a Lampertico 2012, Lampertico et al. 

2017, Flisiak et al. 2017). Placentární přestup a faktory podílející se na tomto ději nebyly 

dosud popsány (Ayoub a Cohen 2016, Ma et al. 2017). V této diplomové práci jsme se 

zaměřili na studium interakcí ETV s významnými představiteli placentárních 

transportérů. 

Nejprve jsme sledovali interakci s ABC transportéry. Pro tento účel jsme použili 

etablovaný, Mezinárodním transportérovým konsorciem doporučovaný model 

obousměrného transportu přes monovrstvu MDCKII buněk geneticky uzpůsobených tak, 

aby exprimovaly lidské P-gp, BCRP, nebo MRP2.  Dle standardních protokolů jsme 

do studie zahrnuli verifikaci funkce efluxních systémů pomocí digoxinu (P-gp), bacaviru 

(BCRP) a saquinaviru (ABCC2) i experimenty provedené na parentních MDKCII 

buňkách, abychom stanovili bazální transport zprostředkovaný endogenními transportéry 

(Giacomini et al. 2010, Cerveny et al. 2018b). Transport byl nízký v obou testovaných 

směrech, což plně odpovídá fyzikálně chemickým vlastnostem ETV a jeho logP  

(Toxnet 2014). Efluxní poměr (BA/AB) [3H]ETV nebyl u žádného z testovaných ABC 
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transportérů (obr. 10, 12, 14) vyšší než dva, což je mezní hodnota relevance in vitro 

pozorování pro situaci in vivo (FDA.gov 2017). Výsledné transporty přes monovrstvu 

tvořenou geneticky modifikovanými buňkami se nelišily od buněk parentních (obr. 9) ani 

od transportů se specifickými inhibitory. Vzhledem k faktu, že intracelulární koncentrace 

po transportním experimentu byla minimální a zároveň jsme potvrdili, že většina 

testovaného radioizotopu zůstává v donorovém kompartmentu (výsledky nejsou 

uvedeny), lze udělat závěr, že ETV není substrátem žádného z testovaných ABC 

transportérů. 

Podobnou problematikou se zabývali Ma et al. (2017). Jejich metoda spočívala 

v porovnání akumulace [3H]ETV v BeWo buňkách v přítomnosti a nepřítomnosti 

specifických inhibitorů. Z jejich výsledků na BeWo buňkách vyplývá, že by ETV mohl 

být substrátem P-gp, BCRP i MRP2. Tyto výsledky se však neshodují s jejich dalším 

měřením na primárních buňkách lidského trofoblastu, kde vlivem inhibitorů nedošlo 

k nárůstu akumulovaného [3H]ETV. Naše měření mohlo tedy být ovlivněno volbou 

buněčné linie a podmínkami experimentu.  

Protože ETV je léčivem odvozeným od nukleosidů v dalším kroku řešení diplomové 

práce jsme se zabývali jeho interakcemi s další významnou skupinou placentárních 

transportérů, a to nukleosidovými transportéry. Pro řešení tohoto záměru jsme využili 

buněčnou linii BeWo, která je využívána jako in vitro model placentární bariéry. 

Akumulační studie na BeWo buňkách potvrdily, že ETV je substrátem některých NTs. 

Stejné snížení koncentrace akumulovaného [3H]ETV po použití obou koncentrací 

NBMPR dokazuje  interakci ETV s ENT1. Naopak v prostředí Na+ free pufru 

(označovaného K+) nedošlo k signifikantní změně akumulace, což naznačuje, že 

transportér CNT2 se na placentárním transportu ETV nepodílí ( obr. 16). Výsledky 

se zcela neshodují se studií Ma et al. (2017), která na základě akumulačních studií 

provedených na buňkách primárního lidského trofoblastu prezentuje ETV jako 

substrát ENT1, ENT2 i CNT2. Rozdílné výsledky můžou být způsobeny využitím 

odlišných buněčných linií a experimentálních postupů. 

Pro všechna měření jsme použili radioizotop, který byl testován při koncentracích 9,8 nM 

a 78 nM, které odpovídaly aktivitě 0,05 μCi/ml u transportních studií, resp. 0,4 μCi/ml 

u akumulačních studií. Hlavním kritériem při volbě aktivity byla možnost opakovatelné 
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detekce radioizotopu ve vzorku odpovídající desetinásobku pozadí. Při takto nízké 

testované koncentraci zároveň nepředpokládáme saturaci transportérů (Neumanova et al. 

2014, Neumanova et al. 2015, Neumanova et al. 2016, Cerveny et al. 2018b, Karbanova 

et al. 2019). 

K ovlivnění výsledků by mohlo dojít v případě metabolizace [3H]ETV uvnitř buněk. 

Většina podaného léčiva se vyloučí z organismu v nezměněné formě, menší část je 

metabolizována na glukuronid a sulfát (Matthews 2006). Placentární kapacita 

glukuronyltransferáz je sice minimální, ale byla zjištěna poměrně vysoká placentární 

kapacita sulfotransferáz (Neumanova et al. 2015, Stanley et al. 2001). Nemůžeme tedy 

vyloučit, že naše výsledky nebyly ovlivněny částečným metabolismem [3H]ETV. Tuto 

problematiku jsme blíže nestudovali a studie popisující interakci metabolitů ETV 

s membránovými transportéry nebyly provedeny. 

Výhodou využitých buněčných modelů MDCKII a BeWo je jejich dostupnost, 

jednoduchá manipulace a dobrá reprodukovatelnost provedených experimentů (Myllynen 

et al. 2005). Nicméně placenta je komplexní orgán a žádný náhradní model nemůže zcela 

napodobit její funkci in vivo. Proto se k výzkumu transplacentární farmakokinetiky 

doporučuje využít několik různých modelů a postupů, které je potom třeba zhodnotit 

komplexně (Staud et al. 2012). Limitem naší studie bylo uplatnění pouze in vitro modelů, 

které nemusí reflektovat expresi transportérů v placentě a výsledky měření tak nemusí 

odpovídat reálné interakci (Ceckova et al. 2006, Evseenko et al. 2006). Těhotenství 

s sebou nese taky řadu fyziologických změn, které mohou zasahovat do farmakokinetiky 

léčiv. Absorpce může být ovlivněna sníženou žaludeční sekrecí a intestinální motilitou, 

metabolismus léčiv může být odlišný v závislosti na pozměněné biotransformační aktivitě 

a distribuci a eliminaci léčiv může ovlivnit větší distribuční objem, zvýšená renální 

perfuze či glomerulární filtrace (Pavek et al. 2009). Výsledky naší práce proto není zatím 

možné plně přenášet do širšího klinického kontextu. 
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9 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsme se zabývali interakcí anti-HBV léčiva ETV s placentárními 

transportéry. Teoretická část objasňuje závažnost HBV infekce v těhotenství a uvádí 

možnosti léčby se zaměřením na ETV jako nové potenciální léčivo využitelné 

pro prevenci vertikálního přenosu HBV.  

Studie prováděné na buněčných modelech MDCKII interakci s P-gp, BCRP ani MRP2 

neprokázaly. Testováním na buněčném modelu lidské placenty, buněčné linii BeWo, 

jsme potvrdili, že se na transplacentárním přenosu ETV podílí transportér ENT1. Pro plný 

popis transplacentární farmakokinetiky ETV je zapotřebí provést další studie využívající 

komplexnější experimentální modely typu in situ perfundované placenty, akumulace 

ve fragmentech lidské placenty či vezikulech připravených z apikální a bazální 

membrány syncytiotrofoblastu a získat data o materno-fetálním přestupu ETV u člověka, 

interakci s dalšími transportéry, speciální toxicitě a případně i placentárním metabolismu. 
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